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Uppsala 
* " K O M M U N N Ä M N D E N FOR H A L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

Plats och tid: 

Ledamöter: 
Bergius, 15:00-20:00 
Stig Rådahl (M), Ordförande 
Martin Wisell (KD) 1 :e vice 
ordförande from § 250 
Malena Ranch (MP), 2:e vice 
ordförande 
Josefine Andersson (M) tom § 
249 
Gunvor Nicander-Ekström (M) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Benny Lindholm (FP) 
Barbro Möller (C) tom 258 
Josefine Andersson (M) from § 259 
Eva Christiernin (S) 
Ove Hjorth (S) 
Jonny Husén (S) 
Liza Boéthius (V) 

Ersättare: Johanna Lönn (FP) tom § 255 
Josefine Andersson (M) from § 250-258 

Övriga deltagare: Inga-Lill Björklund, direktör, och tjänstgörande tjänstemän 

Utses att justera: Eva Christiernin (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret f6rhi 

<3' 

Paragrafer: 244 - 276 

sorg 2012-12-21 

Eva Christiernin (S), justerare 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

A N S L A G / B E V I S Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Nämnden för hälsa och omsorg 

2012-12-13 

Datum för 2012-12-27 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2013-01-17 
Datum för anslags nedtagande: 2013-01-18 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: A 

Annie Arkebäck Morén 
Underskrift: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§244 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att uppta anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2012-11 -12, 

att uppta fråga om hemlöshet från Liza Boéthius (V), 

att uppta anmälningar ti l l kursinbjudningar, 

att uppta skrivelser gällande LSS-boenden, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§245 

Rehabilitering, gränsdragning mellan kommun och landsting 

Gunvor Nordström Liiv, uppdragsstrateg, redogör för definitioner, Ädelreformen, kommunal 
hemsjukvård inklusive rehabilitering/habilitering och vad avtalsuppföljning av rehabilitering och 
habilitering visar. 

Overheadmaterial som visas skickas ut t i l l nämnden. 

§246 

Utveckling av ekonomistyrningen 

Ekonomichefen redogör för kontorets utveckling av ekonomistyrningen med hjälp av 
overheadbilder. 

§247 

Medarbetarundersökning 

Direktören redogör för medarbetarundersökningen. Den senaste undersökningen var 2010. 
Kontoret har ett något sämre resultat än kommunövergripande. 
Nu ska de olika avdelningarna titta på bra saker och förbättringsåtgärder och därefter ta fram 
handlingsplaner. Dessa planer kommer att utmynna i gemensamma åtgärder för kontoret. 

Justerandes sign 6 ^ Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§248 

Redovisning av avgifter för ej verkställda beslut 

Magnus Johannesson, avdelningschef, redovisar avgifter för ej verkställda beslut för åren 2010 -
2012. Dessa avgifter beror huvudsakligen på ej verkställda beslut gällande bostad med särskilt stöd, 
kontaktperson och ledsagarservice. 

§249 

Genomlysning av kontoret 

Direktören redogör för att hennes roll är att leda och utveckla kontoret i ett arbete mot 
måluppfyllelse. Målet är en ändamålsenlig organisation med en anpassad kostnadsnivå och en bra 
arbetsmiljö. 
En genomlysning av kontoret kommer att göras av en extern konsult som är väl insatt i kommunal 
verksamhet. En ramupphandling kommer att ske ti l l en kostnad av maximalt 284 000 kronor. 
Äldrenämnden är arbetsgivarnämnd. 

§250 

Redovisning av modell för behandling av våldsutövare 

Sureya Calli, samordnare våld i nära relationer, redogör för arbetet som pågår med att ta fram en 
modell att arbete efter med våldsutövare. 
Det finns en arbetsgrupp och en referensgrupp. Maria Eriksson, sociologiprofessor är med i detta 
arbete. Sureya Calli föreslår att Maria Eriksson bjuds in till nämnden i början på 2013. 

Mottagningen mot våld i nära relationer MVU, deltar i arbetsgruppen. Kontoret kommer att ta 
kontakt med M V U för att höra deras tankar kring sin roll i det fortsatta arbetet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§251 

Konkurrensutsättning av träffpunkterna 

Tomas Odin, avdelningschef, redogör för att två av uppdragsstrategerna kommer att kontakta 
träffpunkterna för besök under januari. En fortsatt planering kommer att ske när besöken är 
genomförda. 

§252 

Drogpolitiska programmet 

Carina Kumlin, avdelningschef, redogör för att kommunstyrelsen för ett år sedan beslutade att 
uppdra åt socialnämnden för barn och unga att i samråd med nämnden för hälsa och omsorg ta fram 
ett nytt drogpolitiskt program. En arbetsgrupp finns och har träffats. Det har varit svårt att få till en 
struktur för programmet, så nu har kontakt tagits med kommunledningskontoret för hjälp med detta. 
Programmet var planerat att komma upp för beslut januari-februari 2013, men kommer först att 
kunna tas under våren 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§253 

Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2012 
VFN-2011-0185.10 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-oktober, - 5 746 tkr, resultatprognos 
helår 2012, - 14 413 tkr, +/- 5 000 tkr. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-22 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nettokostnaden ackumulerat september har ökat från 852 Mkr t i l l 891 Mkr dvs en ökning med 39 
Mkr, 4,6% högre än jämfört med samma period föregående år. Jämfört mot budget är 
nettokostnaden för perioden januari-oktober 5,7 Mkr högre. 

Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är en ekonomi som inte är i balans vilket innebär 
att årets nettokostnader landar på 1 076 Mkr +/- 5 Mkr vilket är 14.4 Mkr mer än kommunbidraget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§254 

Ekonomiskt bokslut och prognos per november 2012 
VFN-2011-0185.10 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-november, - 9 528 tkr, 
resultatprognos helår 2012, - 14 413 tkr, +/- 5 000 tkr. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-10 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nettokostnaden ackumulerat november har ökat från 941 Mkr t i l l 983 Mkr dvs en ökning med 42 
Mkr, 4,5% högre än jämfört med sammaperiod föregående år. Jämfört mot budget är 
nettokostnaden för perioden januari-november 9,5 Mkr högre. 

Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är en ekonomi som inte är i balans vilket innebär 
att årets nettokostnader landar på 1 076 Mkr +/- 2 Mkr vilket är 14,4 Mkr mer än kommunbidraget. 
Dock ser kontoret att prognoserna per verksamhet ändrat sig i förhållande t i l l prognos lämnad i 
augusti. 

Utdragsbestyrkande 
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§255 

Budget 2013, Nämnden för hälsa och 
VFN-2011-0185.10 

N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

omsorg 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fastställa budget för 2013 enligt reviderat förslag, och 

att översända nämndens budget t i l l kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Liza Boéthius (V) deltar inte i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Jonny Husén (S) deltar inte i beslutet och lämnar ett 
särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Malena Ranch (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en reservation enligt bilaga 3. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-13 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Nämnden har tilldelats 1 088 761 tkr i kommunbidrag för år 2013, en uppräkning i förhållande ti l l 
2012 med 26 866 tkr, en nettokostnadsökning om 2,5%. I förhållande t i l l helårsprognos 2012 är 
kostnadsökningen i budgeten 12 453 tkr, 1,2%. 
Yrkanden 

Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar å Alliansens vägnar följande ändringar och kompletteringar: 

Sidan 1 (punkterna) 

Genomlysning av kontoret för hälsa, vård och omsorg (viljeinriktning) (Ny) 1,5 
Minska ej beslutade föreningsbidrag (NY) 0,5 
Höjning av habiliteringsersättning 0,1 
Halvvägshus senareläggs 1,5 
Sidan 4 i avsnittet om habiliteringsersättning tilläggs följande: 
En höjning av habiliteringsersättningen görs fr.o.m. 1 jul i 2013 under förutsättning att nämnden då 
bedömer att det är förenligt med budget i balans. 

Sidan 5 i avsnittet om halvvägshuset tilläggs följande: 
Halvvägshuset startas under andra halvåret 2013 under förutsättning att nämnden då bedömer att det 
är förenligt med budget i balans. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§256 

Översyn av habiliteringsersättningen 
NHO-2012-0162.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att i enlighet med beslutad budget höja habiliteringsersättningen från halvårsskiftet 2013 med 6 kr 
heltid och 2 kr halvtid. 

Reservationer 
Liza Boéthius (V) deltar inte i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 4. 
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Jonny Husén (S) deltar inte i beslutet och lämnar ett 
särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-10 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) beslutade 2012-04-18 att avge yttrande til l 
kommunstyrelsen över en motion från Malena Ranch (MP) ti l l kommunfullmäktige angående 
översyn av habiliteringsersättningen. NHO:s yttrande uttryckte bland annat uppfattningen att 
revidering av habiliteringsersättningen kan ses som en åtgärd för att förbättra situationen för 
personer i Uppsala kommun med funktionsnedsättning. Nämnden betonade även behoven av att 
NHO får en budgettilldelning som står i överensstämmelse med behoven. 

Därefter har nämnden lagt fast i uppdragsplanen inför 2013-2016 att en översyn och höjning av 
habiliteringsersättningen ska ske samt gett kontoret i uppdrag att återkomma med förslag på en 
framtida konstruktion av habiliteringsersättningen. 

Yrkanden 
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar med stöd av Malena Ranch (MP) ersätta befintlig att-sats med 
följande: att i enlighet med beslutad budget höja habiliteringsersättningen från halvårsskiftet 2013 
med 6 kr heltid och 2 kr halvtid. 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§257 

Överenskommelse om samverkan kring stöd vid byte av bostadsort gällande 
personer som utsatts för våld av närstående 
VFN-2010-0142.33 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att Uppsala kommun ansluter sig ti l l kommunsamverkan Kompotten, 

att Uppsala kommun inom ramen för Kompotten tar emot och erbjuder bosättning för upp ti l l fem 
skyddsbehövande personer per år, och 

att nämnden tillskriver socialnämnden för barn och unga (SBN), utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden UAN), barn- och ungdomsnämnden (BUN) och äldrenämnden (ÄLN) 
att nämnderna ställer sig bakom beslutet att kommunen ansluter sig ti l l kommunsamverkan 
Kompotten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-15 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kompotten är en kommunsamverkan bestående av ca 25 kommuner. Syftet är att ge skydd för en 
enskild individ och dennes eventuella barn genom byte av bostadsort. Anslutningen til l Kompotten 
kommer att underlätta för Uppsala kommun att hitta bosättningsort för personer som behöver skydd 
i en annan kommun. Om kommunen ansluter sig t i l l samverkan behöver kommunen ha beredskap 
att ta emot våldsutsatta personer från kommuner som är anslutna t i l l Kompotten. 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§258 

Skydd till våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
VFN-2010-0142.33 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att föra in i uppdragen att utförare ska ha rutiner och handlingsplaner för att upptäcka 
våldsutsattheten och hjälpa den våldsutsatta kvinnan när våldsutsattheten upptäcks, 

att föra in i uppdragen att utförare ska hålla sig uppdaterade och informera sig om var den enskilde 
kan få stöd och samtal kring sex, samlevnad, relationer och gränssättningar, om inte 
kompetensen finns på enheten, 

att se över tillgängligheten på Siri för personer med funktionsnedsättning, 

att stärka personalstyrkan kring en våldutsatt kvinna med omfattande funktionsnedsättningar vid 
vistelse på skyddat boende som kan ta emot henne, 

att föra in i uppdragen att verksamheter redovisar statistik över våldsutsatthet, 

att se över tillgängligheten på webben för personer med funktionsnedsättning, och 

att kontoret erbjuder återkommande grundutbildning til l personal som arbetar med personer med 
funktionsnedsättning inklusive ett begränsat antal från ideella organisationer, kontoret står för 
utbildning d.v.s. föreläsare och lokal, verksamheterna står för vikarier när de skickar personal 
t i l l utbildningen. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2012-11-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden för hälsa och omsorg har gett uppdrag til l kontoret för hälsa, vård och omsorg att utreda 
skyddsbehovet för kvinnor som har olika funktionsnedsättningar. 

Yrkande 
Benny Lindholm (FP) yrkar tillägg i sista att-satsen med "inklusive ett begränsat antal från ideella 
organisationer". 

Yrkandet bifalls av övriga ledamöter. 

Justerandes sign 

^C2 
Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§259 

Förslag till nämnd att anta Överenskommelse om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala kommun 
NHO-2012-0189.37 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i 
Uppsala län. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-16 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

För att ta del av de prestationsbaserade medel som är avsatta för 2012 i överenskommelse mellan 
staten och Sveriges kommuner och landsting, " Stöd t i l l riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012" måste grundläggande krav vara uppfyllda. Ett sådant krav är att det fmns en ingången 
överenskommelse mellan kommun och landsting kring psykisk funktionsnedsättning. Prestationen 
är enligt direktiv inlämnad ti l l SKL 2012-11-15 och beslut togs 2012-11-14 av tjänstemän i länets 
kommuner och landstinget för att uppfylla kravet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§260 

Förfrågningsunderlag för eget val inom daglig verksamhet enligt lagen om 
valfrihet 

NHO-2012-0170.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att anta förfrågningsunderlaget för eget val daglig verksamhet 2013 enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV), 

att ge kontoret i uppdrag att sänka ersättningarna ytterligare med 5 % i enlighet med budget 2013, 

att ge kontoret i uppdrag att skriftligen snarast informera alla godkända företag om ovanstående 
förändringar . 

Reservationer 
Malena Ranch (MP) reserverar sig mot beslutet i enlighet med bilaga 5. 
Liza Boéthius (V) reserverar sig ti l l förmån för egna yrkanden enligt bilaga 6. 
Eva Christiernin (S) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-20 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

2009-03-12 tog nämnden för vuxna med funktionshinder beslut om att inrätta ett valfrihetssystem 
inom daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). 
Personer som har beviljats insatsen daglig verksamhet kan i Uppsala kommun i dagsläget välja 
bland 12 olika utförare. Utförarnas verksamheter är uppdelade i sammanlagt ett hundratal olika 
grupper med olika innehåll samt ett stort antal individuella placeringar hos externa arbetsgivare. 

Med anledning av de beslut som nämnden fattat gällande hälso- och sjukvårdsinsatser och nytt IT-
system för dokumentation samt nya författningssamlingar och allmänna råd från Socialstyrelsen så 
har kontoret uppdaterat förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem inom daglig verksamhet. 
Kammarkollegiet har 2011 gett ut en vägledning för utformning av förfrågningsunderlag för 
upphandling enligt LOV. Förslaget t i l l förfrågningsunderlag följer Kammarkollegiets vägledning 
vilket kommer att underlätta för företag, som är godkända i flera olika valfrihetssystem, att ansöka. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

Yrkande 
Liza Boéthius (V) yrkar komplettering på sidan 8 under praktikplatser. Första meningen ska lyda: 
Utföraren ska tillhandahålla praktikantplatser inom verksamhetsområdets olika yrkeskompetenser 
om det inte är till nackdel för brukaren. 

Liza Boéthius (V) och Eva Christiernin (S) yrkar tillägg i förfrågningsundeiiaget med: 
- att personalen ska omfattas av svenska kollektivavtal 
- att vid upphandling tillse att allmänhetens insyn i den upphandlade verksamheten garanteras 
- att tillse att entreprenörens anställda omfattas av samma meddelarfrihet som den som gäller för 
kommunens anställda. 

Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar bifall t i l l liggande förslag med förändringar i enlighet med 
budget 2013. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på bifall t i l l respektive avslag på Liza Boéthius (V) yrkande 
om tillägg på sidan 8 och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Därefter ställs proposition på bifall t i l l respektive avslag på Liza Boéthius (V) och Eva Christiernins 
(S) yrkande och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Slutligen ställer ordförande proposition på bifall t i l l respektive avslag på eget yrkande om bifall till 
liggande förslag med förändringar i enlighet med budget 2013 och finner att nämnden bifaller 
yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§261 

Kostnadsanalys Halvvägshuset 
VFN-2011-0199.33 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att ge kontoret i uppdrag att i enlighet med beslutad budget återkomma med förslag på 
förfrågningsunderlag för ett halvvägshus. 

Reservationer 
Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Jonny Husén (S) deltar inte i beslutet och lämnar ett 
särskilt yttrande enligt bilaga 2. 
Liza Boéthius (V) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande och lämnar ett särskilt yttrande enligt 
bilaga 7. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-13 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden för hälsa och omsorg gav 2012-06-27 kontoret i uppdrag att återkomma med en analys av 
"Utredning angående halvvägshusverksamhet i Uppsala kommun" och med några olika förslag på 
ett halvvägshus inklusive ekonomi. 

I ärendet redovisas fyra förslag t i l l halvvägshus: 
Nr 1: 6 platser, personal dagtid, kostnad 2 492 848 kronor 
Nr 2: 6 platser, personal dag/natt, kostnad 3 659 838 kronor 
Nr 3: 10 platser, personal dagtid, kostnad 2 810 248 kronor 
Nr 4: 10 platser, personal dag/natt, kostnad 3 977 238 kronor. 
Kontorets sammanvägda bedömning är att förslag nummer ett närmast motsvarar aktuell efterfrågan 
av denna typ av behandlande insats i Uppsala kommun. Mot bakgrund av nämndens ekonomiska 
situation blir dock bedömningen att nämnden bör avvakta med denna satsning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Yrkande 
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar å Alliansens vägnar att föreliggande att-sats ersätts med 
följande: att ge kontoret i uppdrag att i enlighet med beslutad budget återkomma med förslag på 
förfrågningsunderlag för ett halvvägshus. 

Liza Boéthius (V) yrkar att halvvägshuset ska starta 2013. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition dels på eget yrkande och dels på Liza Boéthius yrkande och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§262 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som inte 
verkställts inom 3 månader 
NHO-2012-0095.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § 
LSS som 2012-09-30 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens 
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten til l kommunfullmäktige, och 

att låta expediera rapport och missiv ti l l kommunstyrelsen för beredning til l kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-06 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden för hälsa och omsorg har jämlikt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att 
kvartalsvis rapportera t i l l Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande 
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§263 

Avtalsuppföljning Prästgatan 28 
NHO-2012-0114.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten til l handlingarna. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-08 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) har genomfört en planerad avtalsuppföljning på 
Prästgatan 28. Verksamheten drivs av Carema Orkidén. Kontoret genomförde 3 maj 2012 en 
planerad avtalsuppföljning vid Prästgatan 28. 
Verksamheten drivs av Carema Orkidén AB sedan 2009. Servicebasen är en verksamhet inom 
området bostad med särskild service, LSS. 
Kontoret såg att det förelåg ett antal brister i förhållande t i l l avtalet och en handlingsplan begärdes 
därför in. 

Justerandes sign n O Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§264 

Athena Omsorg AB, ledsagarservice - avtalsuppföljning 
NHO-2012-0055.31 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med beaktande av resultat godkänna rapporten 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) har genomfört en planerad avtalsuppföljning vid 
Athena Omsorg, ledsagarservice. 

HVKs bedömning är att det förelåg brister i verksamheten gällande implementering av 

- Nämndens upplevelsekriterier 
- Uppdraget 
- Avtalets innehåll 
- Lagstiftning 

- Synpunkts-, klagomåls- och avvikelsehantering 

HVK begärde in handlingsplan där verksamheten redogör hur bristerna kommer att åtgärdas. 

Handlingsplan inkom 2012-11-02 som godkändes av kontoret. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§265 

Val av ersättare till förstärkt arbetsutskott 
VFN-2011-0179.00 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att ledamöterna själva ansvarar för att en ersättare sätts in vid bortovaro av ordinarie ledamot. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§266 

Intern kontroll - förslag till plan 2013 
NHO-2012-0192.00 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att fastställa föreliggande förslag t i l l plan för den interna kontrollen 2013 med presenterad 
komplettering, och 

att överlämna planen ti l l kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-13 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Ekonomichefen kompletterar föreliggande skrivelse med följande: 
Kontoret har under året konstaterat att delar av organisationen är eller har varit underbemannad 
vilket har påverkat kvaliteten av leveranser på ett negativt sätt. Ledningen har beslutat att 
genomföra en genomlysning av organisationen och samtidigt tydliggöra huvuduppdraget. Målet är 
att anpassa kostnadsnivån, säkerställa en tydlig organisation och bra arbetsmiljö. 

Kommunens revisorer har under hösten 2012 genomfört en undersökning gällande förekomsten av 
mutor och korruption i Uppsala kommun. Kontoret kommer, efter att närmare granskat rapporten, 
vidta föreslagna åtgärder för att säkerställa nolltolerans gällande mutor och korruption. 

Förslaget t i l l plan för den interna kontrollen 2013 fokuserar på att implementera ett 
kvalitetsledningssystem för att säkerställa god kontroll, kostnadsbesparingar och jämnare 
arbetsbelastning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§267 

Bidrag till handikappföreningar 2013 
NHO-2012-0165.15 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) får återkomma med kompletterande 
handlingar senast den 31 december 2012, och 

att avslå Stroke länsföreningens ansökan om handikappbidrag för 2013. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Vid sitt sammanträde den 22 november fattade nämnden beslut om fördelning av 2013 års bidrag 
ti l l handikappföreningar. I samband med detta beslöt även nämnden att skjuta upp beslutet om 
bidrag t i l l två av de sökande då underlagen i ansökningarna inte bedömdes som tillräckliga för att 
fatta beslut om bidrag. 

Yrkande 
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar att de 2 första att-satserna ändras t i l l följande att-sats: 
att Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) får återkomma med kompletterande 
handlingar senast den 31 december 2012. 

Övriga ledamöter bifaller ordförandens yrkande. 

Justerandes sign 

o. 
Utdragsbestyrkande 



23(27) 

N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§268 

Detaljplan för del av kvarteret Bernadotte i Valsätra 
NHO-2012-0190.60 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge yttrande t i l l plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-28 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Detaljplanen innebär i korthet att vad som idag är planlagt som allmänt ändamål och parkmark 
kommer att ändras t i l l bostadsändamål och skoländamål. Syftet med planläggningen är att 
möjliggöra bostadsbebyggelse som länkar samman omgivande stadsdelar och att göra det möjligt 
att bygga en förskola i planområdets västra del. Planen möjliggör byggandet av cirka 30-40 
lägenheter. 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§269 

Kursinbjudningar nämnden för hälsa och omsorg 2012-12-13 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att medge Liza Boéthius (V) delta i informationsdag: Psykisk ohälsa, som Regionförbundet 
Uppsala län inbjuder t i l l måndag 17 december, kl. 10.00 - 15.00, Hotell Linné, Uppsala, och 

att delta i Miljonprogram 2.0 tisdag 18 december, kl. 13.00 - 16.00, Lokföraren, Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§270 

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2012-11-12 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§271 

Anmälan av nämndens protokoll 2012-11-22 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§272 

Anmälan av protokoll från förstärkt arbetsutskott 2012-11-22 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§273 

Anmälan av protokoll från vård- och behandlingsutskottet 2012-11-15 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§274 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm 

Beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden t i l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-13 

§275 

Fråga från Liza Boéthius (V) gällande hemlöshet 

Liza Boéthius frågar hur det är med sängplatser på flerstegsboendet med hänvisning t i l l skriverier i 
UNT där Stadsmissionen larmar, gällande personer som är hemlösa nu när det är kallt. 
Kontoret redovisar statistik på beläggning på flerstegsboendet. Det är aldrig fullbelagt. Personer 
avvisas endast då de är våldsamma, och då kontaktas socialjouren eller polisen som då löser 
nattsituationen. 
Kontoret kommer fortsättningsvis varje månad redovisa statistik över beläggning på 
flerstegsboendet. 

Inkomna skrivelser till nämndledamöterna gällande LSS-boende 

Liza Boéthius (V) aktualiserar skrivelser som har inkommit t i l l nämndledamöterna gällande 
behovet av LSS-boenden. 

Kontoret kommer att besvara aktuella skrivelser. 

§276 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Vänsterpartiet 

Särskilt Yttrande 
NHO -12 12 13 
Ärende 3.02 - Budget 

Vänsterpartiet väljer att inte delta i beslutet. V i har en annan budget för 2 013 med 17 
miljoner ytterligare t i l l nämnden. 

Budget i balans är viktigt. Men de grupper som nämnden ansvarar för har fått neddragningar 
tidigare. Vänsterpartiet menar att smärtgränsen är nådd. V i menar vidare att ordentliga 
konsekvensanalyser ej genomförts med de föreslagna neddragningarna. Här nedan kommer 
några exempel: 

De konsekvenser av neddragningarna som sker kan varken sägas stå i samklang med LSS-
lagens intentioner eller FNs deklaration om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som Sverige ratificerade 2008. 

Bidrag till sociala föreningar och handikappföreningar 
Tidigare har bidrag t i l l dessa föreningar höjts med 1,5 % årligen. För 2013 väljer man att 
sänka den sammanlagda summan med 10%. Bidragen t i l l dessa föreningar är små, ca 7 
miljoner på en budget på över 1 miljard kronor. I LÖK-processen, ett samarbete med 
föreningslivet för att ta fram en gemensam överenskommelse, så har från majoriteten 
understrukits hur viktiga dessa föreningar och deras verksamheter är. Det man säger och det 
man gör stämmer alltså inte överens när man drar ner på det här sättet. Det är mycket viktiga 
verksamheter för medlemmarna i dessa föreningar, framför allt de sociala aktiviteter. Deras 
verksamheter är dessutom förebyggande och i många fall är det uppgifter som åligger 
kommunen som de utför. Det kan också visa sig bli mer kostsamt för kommunen i längden att 
minska stödet. 

Daglig verksamhet 
Med nedskärningar på sammanlagt över 10 miljoner kommer stora personalminskningar att 
behöva göras. Daglig verksamhet, beräknar själva att det i verkligheten handlar om 
besparingar på 8-10 procent, om löneökningar med mera räknas in. Det kan betyda: 
* Minst 25 av 200 anställda inom daglig verksamhet försvinner. 
* Större grupper för deltagarna. 
* Personal får övergå från heltid ti l l deltid. 
* Minskad personaltäthet. 



Habilitetsersättningen Att höja denna har utlovats dels i nämndens uppdragsplan och dels 
har det framförts i IVE-debatten. Nu säger man att den skall höjas vid halvårsskiftet, med 6 lo-
för heltid och 2 kr för halvtid "om ekonomin så tillåter". Med ett prognostiserat underskott på 
över 20 miljoner kronor för 2014 så verkar det inte troligt att man kommer att genomföra 
detta. Vad gör brutna löften med trovärdigheten för oss politiker, de beslut vi fattar och de 
löften vi ger? 

Halvvägshuset I IVEn för 2011 hade avsatts medel för att bygga upp ett halvvägshus. Detta 
har av ekonomiska skäl skjutits upp flera gånger. Hur länge kan man obstruera på det här 
sättet med de beslut som KF fattat? Även här menar man att det skall komma igång under 
2013 men med samma brasklapp som för habilitetsersättningen; "om ekonomin så tillåter". 

Uppsala 13 december 2012 

Liza Boéthius (V) 

• 



Särskilt yttrande gällande ärende 3.02, 3.03 och 3.09 

Vi socialdemokrater valde att inte delta i besluten som rörde nämndens budget för 2013. 

Nämndens beslut om nedskärningar på ca 38 Mkr var en oundviklig konsekvens av en 

borgerlig politik med dålig politisk styrning och framförhållning. Detta har till exempel lett 

att nämnden inte tydliggjort sina ekonomiska behov gentemot kommunfullmäktige, samt 

att onödiga utgifter tillkommit då personer inte i tid fått tillgång till de gruppbostäder de har 

rätt till. Borgerliga beslut på nationell nivå har lett till att nämnden får kompensera för 

minskade ekonomiska resurser från såväl försäkringskassan som socialstyrelsen. 

Att den borgerliga majoriteten nu tar ett ekonomiskt ansvar är bra. God ekonomisk 

hushållning är en förutsättning för att kunna garantera och upprätthålla trygghet och 

välfärd för Uppsalas medborgare. Men: denna ekonomiska rävsax är orsakad av en 

moderatstyrd högerallians, något vi menar att majoriteten nu får bringa reda i på egen 

hand. 

Vi socialdemokrater vill något annat. 

Vi vill se ett Uppsala där det förebyggande arbetet värderas högt. Här spelar den ideella 

sektorn en nyckelroll. Detta är inget som ska skäras i när ekonomin vänder ner. Därför har 

vi föreslagit kommunfullmäktige att starta en social investeringsfond. Något som den 

borgerliga majoriteten med stöd av Sverigedemokraterna tyvärr röstat nej till. 

Vi vill se ett Uppsala där alla har rätt till en bostad. Därför är det av yttersta vikt att 

färdigställa gruppbostäder inom LSS, olika boendetyper för personer med 

missbruksproblem och en strukturerad samverkan med andra kommuner kring boenden 

för människor som flyr från relationsvåld. 

Vi vill stärka medarbetarnas arbetssituation genom att kräva kollektivavtal och 

meddelandeskydd hos de utförare som är verksamma inom nämndens område. Detta 

röstar majoriteten ständigt nej till. Samma sak gäller möjligheten för allmänheten att få 

insyn i verksamheter hos de privata utförarna. 

Vi hänvisar till socialdemokraternas IVE för fler förslag och politiska prioriteringar. 

Eva Christiernin (S) 
Ove Hjorth (S) 
Jonny Hus'en (S) 



Reservation ärende 3.02 Budget 2013 

Miljöpartiet reserverar sig mot NHO:s beslut om budget för 2013. Nämnden står inför en tuff 

ekonomisk situation inför nästa år. Inför nämndens sammanträde saknades 20 miljoner för att få en 

budget i balans. Miljöpartiet ser kontorets utredning för att hitta besparingsförslag som ett tydligt 

budskap: Det är inte möjligt att göra fler besparingar utan att allvarligt rasera viktiga 

kärnverksamheter. 

MP är kritiska til l hur ärendet har hanterat. I det underlag som nämnden fick för att fatta beslut om 

besparingar fanns inga konsekvensanalyser om vad respektive besparing skulle få för konsekvenser för 

brukare, personal, måluppfyllelse eller kvalitet. Inför kommande budgetarbete förutsätter vi att 

nämnden kommer få underlag som gör det möjligt att fatta övervägda politiska beslut. V i vill också att 

det ska finnas flera alternativ som nämnden kan prioritera mellan. Utan detta är det inte möjligt att 

fatta seriösa politiska beslut. 

Ett par av förslagen var att sänka ersättningsnivåerna för utförare av daglig verksamhet (se MP:s 

reservation ärende 3.07) och för personlig assistans. Kostnader för personal regleras i löneavtal och 

lagstiftning om bemanning. Därför är det rimligt att tro att en sänkning kommer slå mot 

omsorgspengen som är den ersättning som används för fortbildning och konsekvensutveckling av 

personal samt assistanskostnader vid resor. Det påverkar alltså kvaliteten i insatsen för den enskilde. 

Trots det var detta inget som diskuterades på nämnden. 

V i har tidigare förespråkat att Uppsala kommun inte ska göra osthyvelsbesparingar utan våga ta det 

politiska ansvaret att omfördela mellan nämnder då det behövs. Nämnden behöver vara tydlig med 

vilka ekonomiska ramar som behövs i kommunens övergripande budgetprocesser. 

Nu presenterar kontoret bra förslag för att få ökad kontroll över ekonomihanteringen. Det är mycket 

positivt. MP tycker att en del av besparingarna behöver göras inom HVK genom att se över både 

processer och dimension på kontoret. V i ställer oss bakom alliansens viljeinriktning att göra detta. 

Biståndsbedömningen har i flera år dragits med en hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. 

Det i sin tur kan vara en av anledningarna ti l l att nämnden har så hög andel icke verkställda beslut. 

Idag har HVK tagit in bemanningsföretag för att jobba av köerna. Det är ett av flera exempel på att 

man har haft dålig framförhållning och får ta t i l l betydligt dyrare lösningar än om man hade haft koll 

från början. 

Ett annat exempel är frågan om avgifter t i l l Socialstyrelsen för icke verkställda beslut för framför allt 

LSS-bostäder. Det är en utgift som inte borde förekomma med tanke på att de personer som idag får 

beslut om bostad med särskild service i de allra flesta fall har varit känd av Uppsala kommun i 18 år. 

Det måste finnas en framförhållning om det kommande behovet av bostäder! 

En stor del av nämndens ökade kostnader beror på Försäkringskassans nya bedömningar om personlig 

assistans som skjuter över kostnader på kommunerna. Det är en ny kostnad som nämnden inte styr 

över och som nämnden borde kunna kompenseras för från kommunfullmäktige. MP anser att nämnden 

bör utreda den möjligheten. 

I beslutet om budget finns ett "extra besparingskrav" på verksamhetsområden om 5,6 miljoner. MP 

vill uppmärksamma att detta är en summa som återstår att lösa. Idag finns det inte möjlighet att göra 

några sådana extra besparingar inom nämndens verksamheter. 

Malena Ranch (MP) 
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Vänsterpartiet 

Reservation 
NHO -12 12 13 
Ärende 3.03 - Habilitetsersättning 

Vänsterpartiet reserverar sig t i l l förmån för att införa habilitetsersättning fr o m 1 januari 

Att höja denna har utlovats dels i nämndens uppdragsplan och dels har det framförts i IVE-
debatten. Nu säger man att den skall höjas vid halvårsskiftet, med 6 kr för heltid och 2 kr för 
halvtid "om ekonomin så tillåter". Med ett prognostiserat underskott på över 20 miljoner 
kronor för 2014 så verkar det inte troligt att man kommer att genomföra detta. Vad gör brutna 
löften med trovärdigheten för oss politiker, de beslut vi fattar och de löften vi ger? 

Uppsala 13 december 2012 

Liza Boéthius (V) 

2013. 



Reservation ärende 3.07 Förfrågningsunderlag för eget val inom daglig 

verksamhet enligt LOV 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om det antagna förfrågningsunderlaget för eget val 

inom daglig verksamhet på grund av de nya ersättningsnivåerna som innebär en sänkning om 

5% utöver den redan föresagna sänkningen genom utebliven uppräkning för kostnads- och 

löneutveckling. 

Det är positivt att man tydliggör utbetalningar t i l l utförarna, bland annat genom att lyfta ut 

habiliteringsersättningen. Delar av de 3,5 miljoner som nämnden beräknas spara på det nya 

förfrågningsunderlaget tror vi kan vara en positiv besparing som inte får några konsekvenser 

för vare sig brukare eller personal. 

Däremot valde nämnden att utöver det sänka ersättningsnivån ti l l utförarna med 5%. Det 

innebär en besparing på 7 miljoner. Den sänkningen görs utan någon konsekvensanalys för 

vad det kommer innebära i kvalitet eller personaltäthet och i förlängningen för kvaliteten för 

de personer som är på daglig verksamhet. V i anser att det är oansvarigt att fatta beslut på så 

lösa grunder och att nämnden behöver kräva att få bättre beslutsunderlag från kontoret när 

besparingar i mångmiljonklassen ska göras. 

För större utförare finns det säkert möjlighet att kompensera minskad ersättning genom att 

inte gå med vinst inom det affärsområdet. För mindre utförare som bara bedriver daglig 

verksamhet, kan en kraftig minskning innebära att man inte längre kan bedriva verksamheten 

utan att rucka på kvaliteten. Daglig verksamhet är en insats enligt LSS och ska syfta ti l l 

habilitering och en meningsfull sysselsättning, inte förvaring. 

Miljöpartiet reserverar oss därför mot beslutet att kraftigt sänka ersättningsnivåerna. 

Malena Ranch (MP) 

fa/ <S*̂  



Vänsterpartiet 

Reservation 
NHO -12 12 13 
Ärende 3.07 - Förfrågningsunderlag Daglig Verksamhet 

Vänsterpartiet reserverar sig t i l l förmån för egna förslag enligt nedan: 

Avsnittet Arbetsgivaransvar 
1. Krav på att entreprenörens anställda skall omfattas av samma meddelarskydd som 

anställda inom offentlig sektor 
2. Krav på att allmänhetens insyn i den upphandlade verksamheten skall garanteras 
3. Svenskt kollektivavtal skall gälla. Detta innebär en större trygghet för de anställda än 

de skrivningar som förekommer i förfrågningsunderlaget. 

Avsnittet Praktikplatser mm 
Praktikplatser för arbetsrehabilitering, social rehabilitering samt sysselsättning enligt 
socialtjänstlagen skall skapas med stor försiktighet och endast om de inte bedöms vara 
svårigheter för brukaren/brukarna att relatera t i l l ytterligare en person under en förmodad kort 
tid. 

Semesterstängning 
Vänsterpartiet uttrycker tveksamhet ti l l att alla utförare skall ha rätt att stänga fyra veckor 
under semesterperioden, juni ju l i och augusti. 

Uppsala 13 december 2012 

Liza Boéthius (V) 



Vänsterpartiet 

Reservation 
NHO • 12 12 13 
Ärende 3.09 - Halvvägshus 

Vänsterpartiet reserverar sig t i l l förmån för att påbörja planeringen för att starta ett 
halvvägshus 1 januari 2013, och genomföra den skyndsamt så att det kan öppna så snart som 
möjligt. 

I IVEn för 2011 har avsatts medel för att bygga upp ett halvvägshus. Detta har av ekonomiska 
skäl skjutits upp flera gånger. Hur länge kan man obstruera på det här sättet mot de beslut som 
KF fattat? Nu säger man något diffust att halvvägshuset skall komma igång under 2013. Men 
det skall ske med "om ekonomin så tillåter". Med ett prognostiserat underskott på över 20 
miljoner kronor för 2014 så verkar det inte troligt att man kommer att genomföra detta. 

Uppsala 13 december 2012 

Liza Boéthius (V) 


