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NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Storskogen, 15:00-18:00 

Stig Rådahl (M), Ordförande 
Martin Wisell (KD), 1 :e vice 
ordförande 
Malena Ranch (MP), 2:e vice 
ordförande 
Barbro Möller (C) 
Eva Christiernin (S) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-23 

Ersättare: 

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

Utses att justera: Malena Ranch (MP) Paragrafer: 64 - 70 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2013-10-03 

Stig Råd/hl (M), ordförande Malena Ranch (MP), 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: 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott 
2013-09-23 

Datum för 2013-10-04 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2013-10-25 
Datum för anslags nedtagande: 2013-10-28 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-23 

§64 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att uppta fråga från Malena Ranch (MP) om arbetsvillkor för socialarbetarna, 

att uppta fråga från Martin Wisell (KD) gällande genomgång av nämndens ekonomi, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-23 

§65 

Fråga till nämnden från Malena Ranch (MP) och Fredrik Leijerstam (M) om 
eventuella besparingar till följd av konkurrensutsättning 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att uppdra åt kontoret att muntligt på nämnden 24 oktober besvara frågan om eventuella 
besparingar t i l l följd av konkurrensutsättning. 

Ärendet 
Skrivelse överlämnades på nämnden 29 augusti 2013 från Malena Ranch och Fredrik Leijerstam 
med fråga om eventuella besparingar t i l l följd av konkurrensutsättning. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-23 

Uppsala 
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§66 

Förfrågningsunderlag 2014 - verksamheter bedrivna av Styrelsen för vård och 
bildning för personer 21 år och äldre och för vilka nämnden för hälsa och 
omsorg är beställare 
NHO-2013-0144.31 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att fastställa förfrågningsunderlagen och ersättningsbilaga 2014 för verksamheter bedrivna av 
Styrelsen för vård och bildning och för vilka nämnden för hälsa och omsorg är beställare, och 

att skicka de godkända förfrågningsunderlagen och ersättningsbilaga 2014 ti l l Styrelsen för vård 
och bildning. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-09-23 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret föredrar ärendet och svarar på arbetsutskottets frågor. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg har tagit fram förslag på förfrågningsunderlag 2014 för 
verksamheter bedrivna av Styrelsen för vård och bildning för vilka nämnden för hälsa och omsorg 
är beställare. Förfrågningsunderlagen innehåller beskrivning av uppdrag, kvalitetskrav och 
ersättningar för uppdragen. Styrelsen för vård och bildning ska inkomma med ett åtagande ti l l 
nämnden senast 2013-10-31. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-23 

§67 

Remiss från Regeringskansliet Finansdepartementet gällande Betänkandet 
Privata utförare - Kontroll och insyn SOU 2013:53, Fi2013/2602 
NHO-2013-0143.31 

Kontoret redogör för att ovanstående remiss som inkommit t i l l kontoret har blivit fördröjd i 
handläggningen. Med anledning av detta behöver ett yttrande omgående skickas in t i l l 
kommunstyrelsen. Detta kan nu snabbast lösas i form av ett ordförandebeslut. 
För arbetsutskottets kännedom föreligger kontorets förslag t i l l yttrande. 

Ordförandebeslutet kommer att anmälas på nämnden 3 oktober 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-23 

§68 

Fråga från Malena Ranch (MP) gällande socialarbetarnas arbetsvillkor 

Malena Ranch redogör för att hon tillsammans med Stig Rådahl med flera har träffat socialarbetarna 
i en hearing och vid två därpå följande möten, där arbetsvillkoren diskuterats. 

Ett forum eftersöks där representanter från äldrenämndens och nämndens för hälsa och omsorg 
arbetsutskott samt representanter från verksamheterna kan träffas. 

Även om nämnden för hälsa och omsorg inte är arbetsgivarnämnd kan nämnden ha synpunkter på 
hur arbete utförs. 

Då äldrenämnden är arbetsgivarnämnd har kontakt tagits med nämndens ordförande Ebba Busch 
Thor och direktiv inväntas från henne. 

Fråga från Martin Wisell (KD) gällande genomgång av nämndens ekonomi 

Martin Wisell efterlyser för presidiets räkning en träff med kontorets tjänstemän där man 
tillsammans gör en rejäl genomgång av ekonomin och hur kostnader prognostiseras. 

Kontoret återkommer om en tid. 

§69 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-23 

§70 

Ärenden till nämnden för hälsa och omsorg 2013-10-03 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att efter de justeringar och kompletteringar som redovisas går ärendena på föredragningslistan 
vidare t i l l nämnden för hälsa och omsorg för beslut. 

3.01 Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2013 

En ny handling kommer t i l l det kompletterande utskicket inför nämnd. 

3.03 Förutsättningar för en eventuell konkurrensutsättning av träffpunktsverksamheterna 

Arbetsutskottet önskar att andra att-satsen kompletteras med och brukarstyrning vid träffpunkterna. 

3.07 Översyn av riktlinjer, vägledning och information om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) för personer mellan 21 och 64 år 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att ärendet utgår och uppdrar åt kontoret att undersöka ärendet rent juridiskt. 

3.09 Ej verkställda gynnande beslut 

Arbetsutskottet önskar fortsättningsvis förtydliganden i missivet. Under stycket "Anledning t i l l att 
besluten inte verkställts" önskas antal vid de fyra punkterna. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


