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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

§ 33 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ärende 11. Samverkansavtal Hjälpmedel i Uppsala län (HUL) 2018-2020, utgår, 

att ärende 8. Delegationsordning, flyttas upp överst under beslutsärenden, 

att uppta information om ersättning för LOV-boenden, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 34 

Handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet i Uppsala kommun 

Personal från kommunledningskontoret (social hållbarhet/kvalitet och utveckling) informerar om 
Policy och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet i Uppsala kommun som håller på att tas fram. 
Efter beredningsprocess beräknas beslut om handlingsplan tas i kommunstyrelsen 30 maj 2018 och 
beslut om policy tas i kommunfullmäktige 11 juni 2018. 

§ 35 

Ersättning för LOV-boenden 

Förvaltningen informerar om förda diskussioner med aktuella utförare om ersättning för LOV-
boenden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

§ 36 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 

Förvaltningen informerar om den nationella brukarundersökningen som är en del av Socialstyrelsens 
nationella insamling — Öppna jämförelser. 

§ 37 

Förfrågningsunderlag och ersättningar LOV hemvård 

Förvaltningen redogör för tänkta förändringar gällande ska-krav och ersättningar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

§ 38 

Delegationsordning 
ALN-2016-0233 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta delegations- och arbetsordning för äldrenämnden i enlighet med förslag. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), IleMne Brodin Rheindorf (M), Maria Petersson (M), Kjell Aleklett (L), 
Camilla Westerbom (L), och Ulla Johansson (I(D) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 24 mars 2018 från förvaltningen. 

Äldrenämnden gav den 23 mars 2017 (§ 46 i sammanträdesprotokollet, ärende ALN-2017-0192) 
äldreförvaltningen i uppdrag att utveckla konceptet för trygg hemgång i samband med utskrivning från 
sjukhus. Förvaltningen har utvecklat konceptet för trygg hemgång och landat i ett arbetssätt som 
kommer att testas under en pilotperiod. I samband med detta har en ny insats skapats; hemtjänst i form 
av trygg hemgång, vilket är en flexibel form av hemtjänst tänkt att ges utifrån den enskildes varierande 
behov under de första två veckorna efter utskrivning från sjukhus. 

Insatsen kommer att ges efter biståndsbeslut och är tänkt att tillämpas exempelvis 
• om individen har ett utökat behov av insatser i samband med utskrivning från sjukhus och 

hemtjänst i form av trygg hemgång bedöms ha en positiv inverkan på funktions- och/eller 
aktivitetsförmåga och upplevelse av trygghet; 

• om individen redan har tillräckliga insatser i hemmet, men sjukhusvistelsen eller förändring av 
behovet leder till otrygghet inför återgång till hemmet; 

• om individen har ett stort och föränderligt behov av insatser efter utskrivning; eller 
• om individen inte vill gå till korttidsplats, även om kriterierna för detta uppfylls. 

För att möjliggöra för biståndshandläggare att ta denna typ av beslut — som anses vara en helt egen 
insats — krävs en delegation från nämnden. En revidering av delegationsordningen föreslås därför. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

Yrkanden 

Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till föreliggande skrivelse. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av HM6-le Brodin Rheindorf (M), Maria Petersson (M), Kjell 
Aleklett (L), Camilla Westerborn (L), och Ulla Johansson (KD) på ändringar och tillägg enligt 
bilaga 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

§ 39 

Ekonomiskt bokslut per februari 2018 
ALN-2018-0120 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per februari 2018 enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 26 april 2018 från förvaltningen. 

Resultatet för nämnden ackumulerat per februari var +3,0 mnkr (- 1,7 n-mkr per januari). Utfallet var i 
paritet med budget som var +3,3 mnkr. 
Särskilt boende har ett positivt utfall ackumulerat per februari totalt men en negativ avvikelse mot 
budget på ca 0,8 mnkr. Denna avvikelse mot budget härrör till större del från högre volymökning av 
antal belagda platser än i budget på ett fåtal vårdboenden. Ordinärt boende och Förebyggande 
verksamhet har båda positiva avvikelser mot budget men också negativa resultatutfall ackumulerat per 
februari. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

§ 40 

Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 
ALN-2018-0252 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut per mars 2018 och helårsprognos enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingar till Kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 26 april 2018 från förvaltningen. 

Resultatet ackumulerat per mars var +1,1 mnkr (-1- 3,0 mnkr per februari). Utfallet per mars var en 
negativ avvikelse mot budget på 2,8 mnkr (+3,9 mnkr i budget). Bokslutet per mars innehöll små 
avvikelser mot budget för särskilt boende och öppna insatser (förebyggande verksamhet) medan 
ordinärt boende hade en negativ avvikelse mot budget på ca 2,8 mnkr. Avvikelsen inom ordinärt 
boende per mars förklaras bland annat av högre kostnader för hälso-och sjukvårdsinsatser och 
hemtjänst än i budget. 
Helårsprognosen för 2018 indikerar en negativ avvikelse mot tilldelad budgetram på 4,8 mnkr. En 
viktig faktor till denna prognosticerade negativa avvikelse är att en planerad överlåtelse av lokal för 
korttidsvård senareläggs i förhållande till plan varför prognosticerad besparing för detta väntas bli 
markant lägre i år än budgeterat. 
Nämnden avser vidta åtgärder för att nå en budget i balans för 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

§41 

Svar på synpunkt gällande beslut om Diakonistiftelsen Samariterhemmets 
ansökan om subvention för trygghetsbostad 
ALN-2016-0024 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge svarsskrivelse till Diakonistiftelsen Samariterhemmet enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 3 april 2018 från äldreförvaltningen. 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet inkom den 3 oktober 2016 med en skrivelse till äldrenämnden. 
Skrivelsen innehöll synpunkter på nämndens beslut att avslå stiftelsens ansökan om stöd enligt 
kriterier för subventionering av trygghetsbostäder. 
I skrivelsen yrkar Diakonistiftelsen Samariterhemmet på att äldrenämnden i första hand omprövar 
beslutet att inte godkänna ansökan. I andra hand yrkar stiftelsen på att äldrenämnden ser över Uppsala 
kommuns krav på hissöppning i kriterierna om subvention till trygghetsboende. 

I svarsskrivelse har nämnden meddelat att man inte avser att ompröva tidigare fattat beslut enligt de nu 
gällande kriterierna. I samband med förändrad lagstiftning så kommer också nämndens 
subventionering av tiygghetsboenden att ses över. Mot bakgrund av detta så avser nämnden inte att se 
över individuella ska-krav innan denna översyn är genomförd. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

§ 42 

Serviceboende - ny särskild boendeform för äldre 
ALN-2018-0225 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att under förutsättning att de lagförslag som nu bereds träder i kraft under 2019, införa en ny särskild 
• boendeform för äldre benämnd serviceboende som mellanboendeform mellan ordinärt boende 

och vård- och omsorgsboende, 

att äldreförvaltningen får i uppdrag att närmare utreda och förbereda införandet av serviceboende 
samt inom uppdraget utreda vilka trygghetsbostäder som kan omvandlas till serviceboende 
alternativt övergå till att bli seniorbostäder, och 

ätt under hösten 2018 fortlöpande återkomma till nämnden med rapporter kring hur arbetet 
framskrider. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 26 april 2018 från förvaltningen. 

Socialdepartementet har föreslagit att kommunerna ska få möjlighet att inrätta en mellanboendeform 
för äldre i form av en ny särskild boendeform. Lagförslaget bereds med planerat ikraftträdande fr.o.m. 
april 2019. Den nya särskilda boendeformen benämns även för serviceboende. Socialdepartementets 
förslag påminner i mycket om att återinföra den tidigare särskilda boendeformen benämnd servicehus. 

I ärendet föreslås ett succesivt införande av den nya särskilda boendeformen i Uppsala. Samtidigt 
föreslås att det utreds hur nuvarande trygghetsbostäder successivt kan omvandlas till att bli 
servicebostäder, vilka därigenom får en högre servicenivå, alternativt övergår till att bli seniorbostäder 
på den ordinarie bostadsmarknaden. Med det sker samtidigt en renodling av boendealternativen för 
äldre. Samtidigt är viktigt att verka för fortsatt stimulans av seniorbostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden. För samtliga bostadsalternativ finns möjligheter till statligt investeringsstöd. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

§ 43 

Ersättning för vård av utskrivningsklar patient under år 2018 
ALN-2018-0075 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna avtal om ersättning för vård av utskrivningsklara patienter under år 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 4 april 2018 från förvaltningen. 

Från den 1 januari 2018 gäller en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård. Den ersätter den så kallade betalningsansvarslagen, lagen om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Med den nya lagen blir det tydligt att socialtjänsten 
måste bölja planera för patientens utskrivning från sluten vård i god tid då dagar utan betalningsansvar 
för kommunen minskar. 

Den nya lagens intention är att minska antalet dagar som patienter vårdas som utskrivningsklara på 
sjukhuset och bygger på ömsesidig tillit mellan parterna. Tjänstemammaledning hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) har föreslagit att länets kommuner och Region Uppsala har ett gemensamt avtal för 
ersättning av vård för utskrivningsklara patienter. 
Avtalet ska komma att gälla från 1 maj 2018 tills nytt beslut avseende ersättningsnivå fattas av 
parterna. 

Förslaget innebär ekonomiska konsekvenser för förvaltningen om patient fortsätts vårdas inom den 
slutna vården efter att behandlande läkare bedömt patienten som utskrivningsklar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

§ 44 

Revidering av förfrågningsunderlag inom lagen om valfrihet (LOV) för 
särskilt boende 
ALN-2018-0277 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att se över förfrågningsunderlaget inom LOV för särskilt boende 
med föreslagna justeringar. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 15 april 2018 från förvaltningen. 

Förfrågningsunderlag inom LOV ska revideras regelbundet utifrån förändringar inom lagstiftningen 
. och förutsättningar för att driva vård- och omsorgsboenden med god kvalitet och ekonomisk 
effektivitet. 

Med anledning av de sänkta ersättningar inom LOV för särskilt boende som beslutades av 
kommunfullmäktige den 21 juni 2017 har äldreförvaltningen haft en tät dialog med berörda utförare. 
'Utifrån dessa dialoger har äldreförvaltningen identifierat ett antal så kallade "ska-krav" i gällande 
förfrågningsunderlag som behöver ses över i en kommande revidering. Föreslagna revideringar är 
också till del en harmonisering till det senaste av nämnden beslutade förfrågningsunderlag inom LOU 
för särskilt boende. Utöver dessa förslag kommer sannolikt ytterligare justeringar att föreslås av 
förvaltningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sjgn 

/1/ 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

§ 45 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 1 mars 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 46 

Anmälan av protokoll från samverkan 21 mars 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 47 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende februari och mars 2018. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

§ 48 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm äldrenämnden 26 april 
ALN-2018-0053 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokoll, mm till handlingarna. 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm äldrenämnden 26 april 2018 

1. Avtalsuppföljning vid Attendos hemvårdsenhet kundval 1, 21 september 2017. 

2. Avtalsuppföljning vid Attendos hemvårdsenhet kundval 2, 2 oktober 2017. 

3. Avtalsuppföljning vid Attendos hemvårdsenhet kundval 3, 2 november 2017. 

4. Avtalsuppföljning vid Attendos hemvårdsenhet kundval 5, 21 september 2017. 

5. Sammanträdesprotokoll från KPR, kommunala pensionärsrådet 16 februari 2018. 

6. Två detaljplaner som vunnit laga kraft 17 februari 2018, Glimmerns förskola och 
Kvarngärdet 28:3. 

7. Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden, äldreförvaltningen, Uppsala 
pensionärsföreningars samarbetsråd och handikappföreningarnas samarbetsorgan i 
Uppsala 20 februari 2018. 

8. Skrivelse från stiftelsen Andreas Ands Minne 4 mars 2018 avseende Andreas And 
och LOV. 

9. Namnunderskrifter gällande eventuell flytt av träffpunkten på Storgatan 11. 

10. Skrivelse från Aleris Omsorg AB 13 mars 2018 med anledning av beslut om sänkt 
ersättningsnivå inom LOV. 

11. Detaljplan som vunnit laga kraft 16 mars 2018, kvarteret Pantern. 

12. Cirkulär 18:14 från Sveriges Kommuner och Landsting, socialnämndens anmälnings-
skyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och 
förmynderskapsfrågor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-26 

13. Protestlista angående danskvällar och indragen möjlighet att köpa ett glas vin. 

14. Nyhetsbrev april 2018 U-FOLD, forum för forskning om läkemedels- och 
drogberoende. 

15. Cirkulär 18:17 från Sveriges kommuner och landsting, Vårpropositionen och 
vårändringsbudgeten för år 2018. 

16. Dom från kammarrätten i Stockholm 23 mars 2018 i mål nr. 330-18 gällande 
överklagande av Uppsala kommuns beslut 15 december 2017 avseende rätt att ta del av 
allmän handling. 
Kammarrätten bifaller överklagandet och lämnar ut de begärda handlingarna till 
Diakon istiftelsen Samariterhemmet. 

17. Tackkort från 100-åring. 

§ 49 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Justerandes sign ai 



Bilaga 1 

Ärende 8. Delegationsordning 

Oppositionen yrkar på följande tillägg och ändringar: 

Punkt 3, sid 5: 

Stryk andra meningen och ersätt med: Äldrenämnden har beslutat att alla beslut som tas 
med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde eller därefter 
följande sammanträde. 

Arbetsordning 

Nr. 7, sid 7: 

Under ärende lägg till: och övriga till förvaltningsdirektören direktrapporterande. 

Delegationsförteckning 

Nr. 15, sid 11: 

Under Anmärkning: Arbetsutskottet ska skyndsamt informeras om liknande ärenden. 

Nr. 18, sid 12: 

I första hand: Förvaltningsdirektör upp till 100.000 kronor och därefter Arbetsutskott. 

I andra hand: Arbetsutskott om det avser leverantör som kan antas direktupphandlas för 
över 0,5 miljoner under två år. 

Nr. 19, sid 12: 

Vi yrkar på att den utgår. Vi anser att liknande beslut alltid ska fattas av Nämnd. 

Nr. 23, sid 12: 

Delegat: Arbetsutskott 

Stefan Hanna (C), 1-klffie Brodin Rheindorf (M), Maria Petersson (M), Kjell Aleklett (L), 
Camilla Westerbom (L), och Ulla Johansson (I(D) 
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