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Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

Plats och tid: 
Ledamöter: 

Övriga deltagare: 

Kerstin Huldtgren (M) 
Johan Carlsson (M) 
AlfHanslöf(FP)tom§ 134 
Claes Olsson (S) 
Jonas Larsson (S) 
Susanna Tuvemo Johnson (MP) 

Svartbäcksgatan 44, matsalen 15:00-17:15 
Ebba Busch Thor (KD), Ersättare: 
Ordförande 
Mats Hansén (M), Le vice 
ordförande 
Caroline Andersson (S), 2:e vice 
ordförande 
Gunnel Jägare (M) 
Erica Närlinge (FP) 
Lars O Ericsson (C) tom § 134 
Tommy Peterson (KD) 
Staffan Yngve (S) 
Kerstin Holmberg (S) 
Eva Adler (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
A l f Hanslöf (FP) from § 135 

Tomas Odin, t.f. direktör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Carina Kumlin, 
avdelningschef, Ylva Opard, ekonomichef, Kjell Holm, planeringschef, Helena Thorén 
Lindqvist, informationsstrateg, Carita Öhman, medicinskt ansvarig för rehabilitering, 
Gunvor Nordström Liiv, uppdagsstrateg, Klas Nilsson, förvaltningsledare IT och Maria 
Ahrgren, kvalitetscontroller 

Utses att justera: Caroline Andersson (S) Paragrafer: 125-144 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2014-09-08 
Justeringens 
plats och tid: 

Ebba Busch Thor (KD), ordförande 

ä 
Caroline Andersson (S), justerare 

<uff}€_ 
Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

'i....lAfa 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Äldrenämnden 

2014-08-27 
2014-09-09 Sista dag för överklagande: 2014-09-3 0 

Datum för anslags nedtagande: 2014-10-01 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

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

K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§125 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att informationsärende 2.02 Centrum för ideellt arbete och volontärbyrån utgår, 

att ärende 3.10 Ändring av Reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun 
utgår, 

att uppta inkommen skrivelse om införandet av bemanningsrevision från socialdemokraterna i 
äldrenämnden, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

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

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§126 

Virtuell hälsocoaching 

Carita Öhman, medicinskt ansvarig för rehabilitering, och Gunvor Nordström Liiv, uppdragsstrateg, 
ger en nulägesrapport om virtuell hälsocoaching. 

Äldrenämnden fattade 2011 beslut om att utveckla förebyggande insatser för personer från 65 år. 
Inspiration fick kontoret vid Vitalismässan 2010. 

Hälsocoachingen bygger på hälso- och träningstips som är webbaserad, där ska även finnas ett 
diskussionsforum. Webbsidan är nu färdig för lansering. Webbredaktörerna inom Seniorguide 
Uppsala ska utbildas i hanteringen. Informationen på webbsidan är för närvarande på svenska, men 
ska kompletteras med finska och persiska. Ytterligare språk kan byggas på. 

Den virtuella hälsocoachingen kommer att användas som ett komplement vid träffpunkterna men är 
tillgänglig för alla med en dator. 

Handläggarna som arbetar med uppsökande hembesök blir en del i att lansera den virtuella 
hälsocoachingen. 

Statliga stimulansmedel täcker kostnaderna. 

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

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§127 

Utveckling av registreringsrutiner av tid i telefon Phoniro 

Klas Nilsson, förvaltningsledare IT, redogör för aktuell situation gällande registreringsrutiner av tid 
i telefon. 

Phoniro Care används idag huvudsakligen för att möjliggöra nyckelfri låshantering med 
behörighetsstyrning och loggning. Det möjliggör även en rättvis ersättning t i l l utförare och avgift 
t i l l hemtjänstbrukaren. 

Problem uppstod i december 2013 då möjlighet t i l l manuellt tillagda besök begränsades i och med 
en ny mobilapplikation. Ändrad funktionalitet och regelverk i appen orsakade ökat administrativt 
arbete för utförarna, samt minskat förtroende för systemets tillförlitlighet. 

Problemen har minskat, men vissa åtgärder kvarstår och förtroendet är fortfarande lågt. 

Åtgärder som har satts in för att få bort problemen är bland annat: 
- en referensgrupp konsulteras nu inför förändringar 
- brist på telefoner har åtgärdats 
- automatiskt godkännande av arbetspass är nu valbart av användarna 
- instruktioner för att minimera dataöverföringsproblematik har gått ut och gett resultat. 

Kommande åtgärder är att en schablon för sophantering ska införas i höst och utbildnings- och 
informationsmaterial ska vidareutvecklas. 

Justerandes sign <¥l Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§128 

Dom från förvaltningsrätten avseende L O V vårdboenden 

Tomas Odin, t.f. direktör, redogör för att äldrenämnden i oktober 2013 fattade beslut om att införa 
LOV (lag om valfrihetssystem) i särskilt boende. 
Beslutet har överklagats i förvaltningsrätten med hänvisning t i l l att beslut inte tillkommit i laga 
ordning då det rätteligen skulle ha fattats av kommunfullmäktige. 
Förvaltningsrätten upphäver 2014-06-24 beslut som fattats av äldrenämnden i Uppsala 2013-10-01, 

Äldrenämnden överklagar 2014-07-11 förvaltningsrättens dom ti l l kammarrätten och framställer 
följande. Nämnden yrkar att kammarrätten, med beviljande av prövningstillstånd, upphäver 
förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut 2013-10-01, § 169. 
Nu avvaktas beslut från kammarrätten. 

§169. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§129 

Hantering av handlingar/information i samband med Uppsala kommuns nya 
nämndorganisation 
ALN-2014-0320 

Kontoret informerar om att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om en ny 
nämndorganisation inför 2015. Förändringen påverkar nämndernas hantering av sin information, 
där arkiv- och dokumenthantering är en viktig del. Organisationsförändringen innebär att de 
nämnder som upphör ska avsluta sina arkiv innan handlingarna/informationen överförs t i l l den 
nämnd som övertar verksamheten. Arbetet med förändrade eller upphörda myndigheters arkiv 
måste i huvudsak genomföras under 2014. Både planering och praktiskt genomförande av 
handlingar/information kräver resurser och arbetsinsatser hos nämnderna. 

Kommunledningskontoret driver omorganisationsprojektet, där stadsarkivet deltar. Projektet 
kommer att omfatta frågorna om hantering av handlingar/information, men alla nämnder som 
påverkas ansvarar själva för att genomföra nödvändigt arbete. 

Justerandes sign 
tete 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§130 

Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 
ALN-2013-0244.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa resultat perioden januari-maj 2014 samt prognos helår enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-06-11 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Resultatet per januari-maj uppgår t i l l 21,2 mnkr i positiv avvikelse vilket innebär en 
resultatförbättring jämfört med resultatet per januari-april med 4.0 mnkr. 

En förändring jämfört med tidigare år är att brukare flyttas över från nämnden för hälsa och omsorg 
månaden efter att de fyllt 65 år. Detta innebär att kostnaderna kommer att öka succesivt under året 
inom framförallt verksamheterna inom LSS. 

Kostnadsökningarna kommer succesivt att öka under året i takt med att fler brukare kommer til l 
nämnden, den årliga OPI uppräkningen (omsorgsprisindex) av ersättning t i l l utförarna (beroende på 
avtalsperiod) samt 20 nya boendeplatser. Nämndens prognos per tertial 1 är en positiv avvikelse om 
15 mnkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§131 

Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 
ALN-2013-0244.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa resultat perioden januari-juni 2014 samt prognos helår enligt föreliggand förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-08-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Resultatet per januari-juni uppgår ti l l 23 mnkr i positiv avvikelse vilket innebär en 
resultatförbättring jämfört med resultatet i juni med 1,8 mnkr. En förändring jämfört med tidigare år 
är att brukare flyttas över från nämnden för hälsa och omsorg månaden efter att de fyllt 65 år. Detta 
innebär att kostnaderna kommer att öka succesivt under året inom framförallt verksamheterna inom 
LSS. Kostnadsökningarna kommer succesivt att öka under året i takt med att fler brukare kommer 
t i l l nämnden, den årliga OPI uppräkningen (omsorgsprisindex) av ersättning t i l l utförarna (beroende 
på avtalsperiod) samt 20 nya boendeplatser. Nämndens prognos per tertial 1 är en positiv avvikelse 
om 15 mnkr. En ny prognos kommer att arbetas fram ti l l tertial 2 redovisningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§132 

Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2014 
ALN-2013-0244.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa resultat perioden januari-juli 2014 samt prognos helår enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-08-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Resultatet per januari-juli uppgår t i l l 31,7 mnkr i positiv avvikelse vilket innebär en 
resultatförbättring jämfört med resultatet i juni med 8,7 mnkr. En förändring jämfört med tidigare år 
är att brukare flyttas över från nämnden för hälsa och omsorg månaden efter att de fyllt 65 år. Detta 
innebär att kostnaderna kommer att öka succesivt under året inom framförallt verksamheterna inom 
LSS. Kostnadsökningarna kommer succesivt att öka under året i takt med att fler brukare kommer 
ti l l nämnden, den årliga OPI uppräkningen (omsorgsprisindex) av ersättning ti l l utförarna (beroende 
på avtalsperiod) samt 20 nya boendeplatser. Nämndens prognos per tertial 1 är en positiv avvikelse 
om 15 mnkr. En ny prognos kommer att tas fram ti l l tertial 2 redovisningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§133 

Verksamhetsplan 2015 
ALN-2014-0226.01 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att anta reviderat förslag t i l l äldrenämndens verksamhetsplan för 2015 samt 

att överlämna planen t i l l kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S) och Kerstin Holmberg (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för en verksamhetsplan utformad utifrån Socialdemokraternas förslag t i l l IVE, bilaga 1. 
Eva Adler (MP) reserverar sig mot beslutet ti l l förmån för en verksamhetsplan utformad utifrån 
Miljöpartiets förslag t i l l IVE, bilaga 2. 

Per-Olof Forsblom (V) reserverar sig mot beslutet ti l l förmån för en verksamhetsplan utformad 
utifrån Vänsterpartiets förslag t i l l IVE, bilaga 3. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-08-01 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Planeringschefen föredrar ärendet och svarar på nämndens frågor. 

Kontoret presenterade vid nämndens sammanträde den 11 juni ett utkast ti l l verksamhetsplan. 
Detta utkast har nu kompletterats med en årsbudget för 2015 per verksamhet där en preliminär 
fördelning skett enligt den nya nämndstruktur som ska gälla från och med 2015. Vissa justeringar 
har även gjorts i övrig text. 

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

A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

Yrkande 
Erica Närlinge (FP) yrkar bifall t i l l liggande förslag med tillägg på sidan 7, under "Nämndens 
styrning" vid IVE-målet "Inriktningsmål: Reell valfrihet ökar för medborgarna gällande 
välfärdstjänster" följande: 
Nämnden ska utreda hur vi kan införa möjligheter för den äldre att i större utsträckning påverka 
innehållet i hemvården. Samt utreda hur kontinuitet och hur lyhördhet för önskemål om vilken 
medarbetare den enskilde vil l få hjälp av i hemvården kan premieras. 

Caroline Andersson (S) yrkar med stöd av Staffan Yngve (S) och Kerstin Holmberg (S) 
att avslå förslaget t i l l beslut t i l l förmån för egen verksamhetsplan utformad utifrån 
Socialdemokraternas förslag t i l l IVE, och 
att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med nämnden fortsätta utveckla och förfina 
verksamhetsplanen fram ti l l revidering i början av 2015. 

Eva Adler (MP) yrkar 
att avslå förslaget t i l l beslut t i l l förmån för egen verksamhetsplan utformad utifrån Miljöpartiets 
förslag t i l l IVE, och 
att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med nämnden fortsätta utveckla och förfina 
verksamhetsplanen fram ti l l revidering i början av 2015. 

Per-Olof Forsblom (V) yrkar 
att avslå förslaget t i l l beslut t i l l förmån för egen verksamhetsplan utformad utifrån Vänsterpartiets 
förslag t i l l IVE, och 
att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med nämnden fortsätta utveckla och förfina 
verksamhetsplanen fram ti l l revidering i början av 2015. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer var och en av yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Erica Närlinges (FP) yrkande om bifall t i l l liggande förslag med tillägg på sidan 7 i 
Verksamhetsplan 2015. 

Justerandes sign 

£5&0~ tifir 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§134 

Kvalitetsredovisning tertial 1,2014 
ALN-2014-0241.01 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna kvalitetsredovisning för tertial 1. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-08-20 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Utifrån nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete sammanställs underlag om 
kvalitetsbrister och kvalitetsnyckeltal kring kontorsintern och nämndens upphandlade verksamheter. 
Det gäller t i l l exempel resultat från avtalsuppföljningar, individuppföljningar samt socialstyrelsen 
insamlingar med öppna jämförelser. Utifrån underlaget identifieras områden som bör prioriteras 
samt vara underlag för det ständiga förbättringsarbetet. Utifrån redovisade resultat för första tertiaiet 
2014 är identifierade områden för förbättringsarbete bemötande/värdegrund, social dokumentation 
och behovsbedömningar samt mat/måltider. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§135 

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande beslut 
ALN-2014-0204.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § 
LSS som 2014-03-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens 
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, och 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten ti l l kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-07-09 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis 
rapportera t i l l Inspektionen för vård och omsorg, 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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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§136 

Avtalsuppföljning vid Nora korttidsvård / växelvård 
ALN-2014-0052.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-06-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK), genomförde en planerad avtalsuppföljning vid 
korttidsvårdsenheten Nora den 3 mars 2014. Verksamheten drivs av Vård & bildning. I samband 
med detta genomfördes en dokumentationsgranskning av den sociala dokumentationen den 4 mars 
vid verksamheten. Uppföljningen visade att det förelåg ett flertal brister och förbättringsområden. 

Handlingsplan inkom den 29 april. De beskrivna åtgärderna bedömdes som tillfredsställande och 
godkändes med två undantag. Kontoret efterfrågade en rutin inom området avvikelser och 
klagomålshantering, vilken inkom den 13 juni och bedömdes fullt acceptabel. Kontoret beslutade 
också att en ny dokumentationsgranskning skulle ske i juni på grund av de brister som påvisades i 
granskningen 4 mars. Denna granskning genomfördes 16 juni. Resultatet påvisar inte att ett 
förbättringsarbete startat i verksamheten så som kontoret förväntat. Dock framkom tydligt 
beskrivna åtgärder i handlingsplanen och kontoret förutsätter att verksamheten fortsätter 
förbättringsarbetet med dokumentationen i positiv riktning. Omgranskning av dokumentationen kan 
komma att ske under hösten. HVK ser nu ärendet som avslutat. 

Justerandes sign r Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§137 

Yttrande till kulturnämnden med anledning av Stadsarkivets tillsyn beträffande 
hantering av information i IT-systemet Siebel 
ALN-2012-0224.01 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande t i l l kulturnämnden enligt kontorets förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-08-08 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Under vintern 2012-13 gjorde Stadsarkivet en tillsyn av information i IT-systemet Siebel riktad till 
Barn- och ungdomsnämnden (BUN), Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) samt Äldrenämnden 
(ÄLN). Enligt arkivlagen, arkivförordningen och kommunens arkivreglemente har varje myndighet 
(kommunens nämnder) ansvar för arkivering och vård av de allmänna handlingar som finns hos den 
egna myndigheten. Tillsynen, som gjordes i enkätform, besvarades av medarbetare hos Kontoret för 
hälsa, vård och omsorg (HVK) som förvaltar IT-systemet Siebel. 

I tillsynsrapporten lämnade Stadsarkivet yrkanden, för vilka kontoret för hälsa, vård och omsorg 
pressenterar förslag t i l l åtgärder. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§138 

Kursinbjudningar äldrenämnden 2014-08-27 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att medge att Staffan Yngve (S) deltar i Post- och telestyrelsens seminarium och utställning om 
grundläggande betaltjänster 2014-09-18, kl.09.15-ca 17.00. Plats: Spårvagnshallarna, 
Birgerjarlsgatan 57 A, Stockholm, 

att medge att Johan Carlsson (M) deltar i workshop "Bilder och m (h) otbilder - om den 
demografiska utvecklingen" som Regionförbundet i Uppsala län, enheten för välfärd och FoU-
stöd inbjuder t i l l onsdag 24 september 2014, kl . 09.00-15.30, Alfvénsalen, Orphei Drängars 
plats Uppsala, och 

att medge att A l f Hanslöf (FP) och Eva Adler (MP) deltar i konferens "Brott mot äldre, att 
förebygga och hantera brott mot äldre" som Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in t i l l i Uppsala 
2 oktober 2014, kl . 09.30-16.00. Plats: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23. Kostnad 
500 kr per person. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign ^—yr ? « Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§139 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm äldrenämnden 
2014-08-27 
ALN-2014-0025.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§140 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2014-06-04 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§141 

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2014-06-11 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 
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§142 

Anmälan av individutskottets protokoll 2014-06-16 och 2014-08-11 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen ti l l handlingarna. 

§143 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Kjell Holm, t.f. direktör: 
2.1 fattad 2014-07-10 gällande avslag til l Bräcke diakoni på begäran om utlämnad av viss del av 
anbudsunderlag för Glimmern/Tavastehus. 

Beslut fattad av Tomas Odin, t.f. direktör: 
4.18 fattad 2014-08-13 gällande yttrande til l plan- och byggnadsnämnden avseende detaljplan för 
Uppsala Arena, Uppsala kommun. 

Beslutade bostadsanpassningar maj j u n i och jul i 2014. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) maj och juli . 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende bostad maj 2014. 

Beslut fattade på sektionen för individ- och familjeomsorg vuxna maj och juni 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-27 

§144 

Skrivelse från socialdemokraterna i äldrenämnden om införande av 
bemanningsrevision 

Socialdemokraterna inlämnar på nämnden en skrivelse för beredning om införande av 
bemanningsrevision. 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att skrivelsen tas upp på arbetsutskottet 16 september 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



FÖRSLAG T I L L BESLUT 
Äldrenämnden 
Ärende 3.04 2014-08-27 
Socialdemokraterna 

Äldrenämndens verksamhetsplan 2015 

Socialdemokraterna föreslår ä ldrenämnden besluta 

att avslå förslaget t i l l beslut ti l l förmån för en verksamhetsplan utformad 
utifrån Socialdemokraternas förslag ti l l IVE. 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med nämnden fortsätta utveckla 
och förfina verksamhetsplanen fram til l revidering i början av 2015. 

Politisk inriktning 

Socialdemokraterna ser positivt på många inslag i förslaget ti l l 
verksamhetsplan. Vi önskar dock en plan utformad utifrån den 
socialdemokratiska fullmäktigegruppens förslag t i l l IVE. 

Socialdemokraterna vill se en verksamhetsplan som i större utsträckning 
betonar värdet av en jämlik äldreomsorg där högklassig vård och omsorg" 
ges utifrån behov, inte i första hand ekonomisk köpkraft. Samhällsklyftorna 
syns inte bara bland förvärvsarbetande utan förekommer också i hög grad 
hos den äldre befolkningen. En del har en stark ekonomi och god hälsa. 
Andra möter omsorgen med betydligt sämre ekonomiska och sociala 
förutsättningar och sämre hälsa. Inte minst saknar vi en analys av äldre 
invandrares förutsättningar att klara livet på ålderns höst. Många, i 
synnerhet personer som flytt t i l l Sverige under de senaste decennierna, har 
inte hunnit upparbeta den nivå på pensionsinkomst som krävs för att klara 
ökade kostnader för välfärd. Äldrenämnden behöver en tydligare strategi 
för att kunna möta skiftningar i ekonomiska förutsättningar och hälsa hos 
den äldre befolkningen. 

I nuvarande förslag till beslut finns en tydlig betoning på valfrihet i termer 
av möjligheten att välja utförare. Vi utesluter inte att det för en del seniorer 
är av yttersta vikt att kunna välja vem som utför omsorgen. För oss är det 
dock än viktigare att betona individens möjlighet ti l l inflytande och 
delaktighet i insatsernas innehåll och genomförande. Nämnden får inte 
tappa fokus på arbetet att så långt det är möjligt individanpassa tjänsternas 
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utformning utifrån den äldres egna önskemål och vanor. Det är en långt 
större utmaning än att enbart konkurrensutsätta verksamheterna. 

Vi säger inte nej t i l l alternativa utförare men vi tror inte heller på en idé om 
att målet för äldrenämndens verksamheter ska vara en viss andel 
konkurrensutsatt verksamhet. Alternativa driftsformer är bra och lämpligt 
för en del insatser. I andra fall kan det vara mer kostnadseffektivt och 
kvalitetssäkert att låta kommunen driva verksamheterna. 

Under den kommande verksamhetsperioden önskar Socialdemokraterna 
fokusera på ett antal områden för att förbättra omsorgen och samhällslivet 
för seniorer i Uppsala kommun. 

Boende- och samhällsmiljöfrågor 
Kommunen måste ta ett mer aktivt grepp kring de förebyggande insatserna, 
inte minst på boendesidan. Tillsammans med andra kommuner bör 
Äldrenämnden i Uppsala vara ledande i att äska statliga medel för generella 
bostadsanpassningar av bostadsområden. Ett nytt grepp ska tas om 
konceptet för trygghetsbostäder med nya och förtydligade riktlinjer för 
innehåll och service. Nämnden bör genomföra en behovsanalys vad gäller 
seniorers bostadspreferenser och utifrån detta formulera nya mål om 
tillkomsten av olika boendeformer för äldre. En mellanboendeforrn för 
personer i behov av trygghetsbostad men utan ekonomiska medel bör 
utredas. Nämnden bör också vara mer drivande i frågor som rör utveckling 
av gatu- och parkhilden för seniorer. Fler parkbänkar behövs och bättre 
upplysta och tillgänlighetsanpassade parker i syfte att stimulera ökad 
aktivitet och uteliv hos den äldre befolkningen. 

Förebyggande och öppna insatser 
En översyn av nämndens öppna insatser bör genomföras i syfte att 
optimera utbudet och placering av träffpunkter, seniorrestauranger m.m. 
Möjligheten att individualisera öppna insatser utifrån egna preferenser och 
önskemål bör prövas, ev. genom subventionerade friskvårdsbidrag m.m. 
Äldre på landsbygden ska särskilt beaktas i detta avseende och i översynen 
bör det ingå att se över hur öppna insatser kan erbjudas för dem som inte 
bor centralt i Uppsala kommun. Möjligheten t i l l fysisk aktivitet på recept 
ska spridas mer aktivt. Fortsatt fokus ska läggas på en bättre rehabilitering 
och läkemedelsanvändning. 

Under hösten fattade nämnden, på socialdemokraternas initiativ, beslut om 
att öppna upp några skolrestauranger för seniorer som vill äta 
subventionerad lunch. Arbetet med implementering och kommunikation 
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kring den nya servicen ska fortgå. Fler skolrestauranger bör också öppnas 
upp. 

Systematiskt kvalitetsarbete och ersättningssystem som premierar 
helhetssyn och förbättrad hälsa och livskvalitet 
Verksamhetsplanen bör tydligt kopplas t i l l nämndens 
kvalitetsredovisningar. Det är viktigt att vi inte enbart fokuserar på vilka 
mål och uppdrag som verkställs utan också hur arbetet faller ut i termer av 
ökad brukarnöjdhet, bättre hälsa och kvalitet i omsorgsinsatserna. 

Äldrenämnden ska ha ett tydligt mål med kopplade insatser om att 
förbättra sin position när det gäller de nationella kvalitetsjämförelserna. 
Arbetet med kvalitetsredovisningar per tertial ska fortgå och förfinas 
ytterligare. 

Ersättningsystemet för hemvård och vårdboenden bör revideras snarast 
med tydligare inslag av resultatersättning och sammanhållen vård och 
omsorg. En översyn bör också ske av hur systemet främjar personalens 
kreativitet och medinflytande, samt hur det möjliggör ökat 
brukarinflytande. 

En uppföljning,bör göras över hur utförarna följer ersättningssystemets 
"idé" om ersättning för utförd tid. Allt för många indikationer kommer om 
att äldre inte får den tid som de har rätt t i l l . Uppföljningen bör också utreda 
i vilken mån insatserna möjliggör flexibelt utförande och "byte av insatser". 

Särskild prioritet i kvalitets arbetet ska ägnas åt matens kvalitet och 
måltidssituationen inom hemvården och på vårdboenden. Möjligheten t i l l 
hemlagad mat i hemvården ska utredas inom ramen för ett eventuellt 
kommande valfrihetssystem för matdistribution. Närproducerad, ekologisk 
mat bör väljas oftare vid inköp. Möjligheten att genomföra BMI-mätningar 
i samband med biståndsprövning för matservice bör ses över. Detta kan ge 
nämnden verktyg att följa individens näringsintag över tid i syftet att 
motverka undernäring och ohälsa i tidig ålder. 

En mer systematisk och kontinuerlig dialog med utförarna ska inledas runt 
frågor som rör kvalitets- och kompetensförsörjningsfrågor. 

Kompetensförsörjning 
Vi vill fortsätta arbetet med en strategisk kompetensförsörjningsplan. Till 
planen knyts aktiva satsningar i form av införandet av traineeplatser. 
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Traineeplatserna ska särskilt riktas mot unga utan jobb eller utbildning och 
innebär finansierad anställning t i l l 75 % och utbildning til l undersköterska 
till 25 %. Satsningen kan först och främst realiseras förutsatt att 
socialdemokraterna hamnar i regeringsställning eftersom den bygger på 
statliga stimulansmedel. 

Inom ramen för kompetensförsörjningsplanen ska även särskilda 
aktiviteter riktas mot att utreda eventuella systematiska slallnader i 
arbetsvillkor beroende på driftsform. Äldrenämnden ska aktivt motverka 
att timanställningar och visstidsanställningar sätts i system. Arbetet med 
att införa rätt till heltid bör bevakas och följas upp. Nämnden bör även 
initiera en dialog med utförarna kring hur delade turer kan undvikas. 

Närvårdssamverkan 
Nämnden behöver intensifiera sin samverkan med landstinget Icring 
närvård. Tillsammans med landstinget bör en fortsatt dialog initieras kring 
vilka vårdformer som är mest lämpade för att överbrygga gränssnittet 
mellan slutenvård och öppenvård. En översyn bör även göras av hur 
möjligheterna ti l l läkarnärvaro och apotekarnärvaro inom vårdboenden och 
hemvård ser ut i dagsläget. 

Överenskommelserna mellan landsting och kommun behöver struktureras 
ochföljas upp bättre. Vi vill undersöka möjligheterna att utforma 
uppföljningarna utifrån en dansk modell kallat "Hälsoavtal". 

Forskning, utveckling, innovation och design 
En forsknings- och utvecklingsstrategi ska tas fram som tydligt anger 
nämndens inriktning vad gäller arbetet för att stödja innovation, design och 
utveckling inom äldreomsorgen. 

Förvaltningen ges i uppdrag att initiera en dialog med universitetet, 
landstinget och näringsliv kring samverkan runt konceptetet "Akademiska 
vårdboenden". Under projektet Innobe bör nämnden ta fram eller vara 
pådrivande i en process med andra aktörer kring hur Uppsala kommuns 
äldreomsorg kan bli föremål för testbäddsverksamhet, men som sker under 
konkurrensneutrala former. Nämnden bör också aktivt söka kontakt med 
universitetet kring möjligheten att följa upp och utvärdera insatserna runt 
exempelvis rehabilitering. I analyserna bör förslagsvis hälsoekonomiska 
bedömningar ges utrymme. 
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Verksamhetsplanens utformning och innehåll 
Socialdemokraterna ser positivt på den nya formen av verksamhetsplan. 
Under hösten önskar vi dock att förvaltningen ser över möjligheten att 
ytterligare konkretisera uppdragen vad gäller bl.a. tidplan och 
uppföljningsaktiviteter. Nämnden måste bättre kunna följa vad som är 
initierade och pågående uppdrag och under vilken tidshorisont de löper. 
Den bör också uppdateras i sitt utseende och göras tillgänglig för allmänhet 
och media som ska kunna bevaka vad som görs för skattebetalarnas pengar. 
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Särskilt yttrande 
Verksamhetsplan 2015, Äldrenämnden 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om äldrenämndens verksamhetsplan för 2015, till förmån 

för egen IVE 2015-2018. 

Aven orn de flesta äldre är friska så kommer för många en tid då allt fler sjukdomar gör sig 

påminda, kraften tryter, det dagliga livet blir besvärligare och behovet av samhällets stöd ökar. 

Med en ökande andel äldre i befolkningen kommer behovet av vård och omsorg öka. Med 

förebyggande insatser och goda möjligheter till en aktiv ålderdom kan människors välmående öka 

och vårdbehov senareläggas. 

Alliansen visar i sin budget en figur över befollmingsutvecldingen i sitt budgetförslag (Uppsala 

2012-2030) där man kan se att från 2021 sker en'explosionsartad ökning av antalet äldre personer 

över 80 år. Alliansen har ett resonemang om att man redan nu behöver öka resurserna kraftigt för 

att klara ökningen 2021. V i tycker att det är felaktigt att utöka kostymen nu och sedan riskera att 

dra ner: Insatser behöver göras för att främja hälsa hos de som blir äldre, det främjar vi genom 

större satsningar inom andra budgetområden — stadsutveckling, kultur och fritid m.fl. områden. 

Uppsala behöver utveckla folkhälsoarbetet för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen. V i vill att arbetet med att nå grupper som är extra utsatta för ohälsa 

fördjupas. 

Självbestämmande, mångfald och kvalitet i äldreboendet. Utbildad personal, kontinuitet och 

självbestämmande är grunden för en god äldreomsorg. De äldre ska kunna påverka innehållet i 

hemtjänsten och insatserna i vårdboendet och ska kunna välja mellan olika vårdboenden. Ätt bo. 

där man trivs, ha nära till vänner, familj eller aktiviteter förbättrar livskvaliteten. Det är en 

självklarhet att äldre ska få fortsätta bo tillsammans med sin partner. V i vill se en ökad mångfald 

av vårdboenden i Uppsala genom att erbjuda kommunala vårdboenden att bli självstyrandet 

enheter. Därigenom ges personalen en ökad delaktighet och möjlighet att lokalt utifrån de 

boendes behov påverka och utforma vårdens innehåll på varje boende. På så sätt kan vårdens 
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innehåll utvecklas och förutsättningar för en vård med mer kvalitet skapas. Vi vill underlätta 

möjligheten för olika kategoriboenden, till exempel för olika språkgrupper. V i vill också se 

satsningar på nybyggnation av vårdboenden i alla större kransorter i kommunen, där det inte 

finns vårdboenden idag. Nya vårdboenden ska byggas i den takt som behoven visar men även 

andra seniorbostäder behöver utvecklas för att skapa möjligheter för de äldre som vill bo i en 

trygg och säker miljö. 

Att kunna bo kvar hemma även när hälsan sviktar kräver ytterligare utveclding av hemtjänstens 

insatser. Genom medbestämmande och stöd till personer som vårdar eller stödjer anhöriga kan 

människors behov bättre tillfredsställas. 

God mat är en valfråga. God mat ger livskvalitet och kan bidra till trygghet och social samvaro. 

Att få mat som smakar och luktar gott skapar en bättre aptit och förebygger näringsbrist. Lokalt 

tillagad mat på äldreboenden och en satsning i hemtjänsten på att laga mat hemma hos de äldre 

någon eller några dagar i veckan gör att matkvaliteten höjs. Ekologisk mat är.också viktigt för de 

äldre, liksom, att maten är näringstät för äldre som inte klarar av att äta så stora mängder. 

Kommunen behöver också utveckla fler möjligheter för äldre att äta tillsammans. 

Delaktighet och hälsofrämjande vardag för äldre. Äldreomsorgen ska grundas i ett aktivt 

hälsofrämjande arbete som möjliggör såväl upplevelser som fysisk aktivitet dagligen. Miljöpartiet 

har tagit initiativ till att såväl äldrenämnden som nämnden för hälsa och omsorg ska arbeta med 

fysisk aktivitet på recept, FAR inom respektive ansvarsområde samt att medicinskt ansvariga för 

rehabilitering, MAR, ska anställas i kommunen. Uppsala behöver fortsätta utveckla insatser som 

är hälsofrämjande och rehabiliterande. Det leder till bättre hälsa och större självständighet för 

individen samt senarelägger vårdbehoven. Mötesplatser och andra öppna insatser måste utvecklas 

för att möta nya generationers behov. För att alla ska få information om vilka möjligheter det 

finns för äldre till ett rikt liv samt för att rätt kunna bedöma framtida behov ska. uppsökande 

verksamhet prioriteras. Det finns idag en regel som säger att politisk verksamhet inte får 

förekomma på de äldres mötesplatser. Det hindrar möjligheten för de äldre att ordna politiska 

utfrågningar och debatter. Denna regel måste självklart ändras så att äldre får möjlighet att 

diskutera alla olika slags politiska frågor. 
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Dislaiminering av olika åldersgrupper måste förhindras genom att vi verkar för att inte segregera 

olika åldersgrupper. 

Personer med annat modersmål än svenska och för personer som talar teckenspråk, ska ha 

tillgång till en kontaktperson på sitt eget modersmål. 

Äldre personer ska själva få bestämma över hur beviljade hemvårdsinsatser och insatser vid 

vårdboenden ska användas. 

Äldre ska via sina intresseorganisationer kunna utnyttja Fyrishov och andra anpassade 

anläggningar till ett lägre pris genom att det införs ett system motsvarande markeringsavgifter. 

Samverkan mellan kommun och landsting ska utvecklas gällande det gemensamma hälso - och 

s j ukvår ds ansvaret. 

För miljöns'och den enskildes hälsa måste onödig och felaktig läkemedelsanvändning minimeras. 

Läkemedelsgenomgångar för personer 65 år och äldre bör erbjudas en gång/ år oavsett om man 

bor i enskilt eller särskilt boende. En utredning bör göras angående apotekarnärvaro inom 

vårdboenden och hemvård. 

Kommunen i samverkan med landstinget ska utveckla hemvården samt de mobila vårdteamen. 

Krav på hbtq-certifiering inom all biståndshandläggning. Hbtq-kompetensen bland 

medarbetare och politiker ska öka. V i vill att hbtq-certifiering av biståndshandläggare införs, för 

att alla kommunens invånare ska erbjudas service på ett likvärdigt sätt. 

Våld i nära relationer förekommer i alla åldersgrupper. Kunskap för att kunna upptäcka 

förekomst av våld behöver även finnas hos personal inom äldreomsorgen. Uppsala kommuns 

kvinnofridsprogram behöver uppdateras. Miljöpartiet vill att kommunfullmäktige ska anta en ny 

handlingsplan då det är ett strategiskt viktigt dokument med ansvar som delas av flera olika 

nämnder. En viktig del av arbetet med våld i nära relationer sker av eller i samarbete med den 

idéburna sektorn. Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för deras arbete och att Uppsala. 
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kommun har en aktiv samverkan med den idéburna sektorn och tar tillvara på den kunskap och 

kompetens som finns där. 

Inriktningsmål relaterat till äldrenämndens verksamhet 

E3 Självbestämmande, värdighet och trygghet ska prägla all vård och omsorg. 

• Mat- och måltidskvalitet är en del av god livskvalitet som ska utvecklas kontinuerligt för 

alla brukare. 

• Uppsala kommun ska vara ledande i arbetet med familjefrid, genom brottsförebyggande 

arbete, behandling av våldsutövare och stöd till personer som utsätts för hot och våld. 

• Vård och omsorg ska vara hälsofrämjande och rehabihterande och bidra till bättre hälsa 

och ökad självständighet för individen. 

Susanna Tuvemo Johnson, ersättare i äldrenämnden 

Eva Adler, ledamot i äldreriämnden • 

Miljöpartiet 
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Vänsterpartiet föreslår äldrenämnden besluta 

att avslå förslaget till beslut till förmån för en verksamhetsplan utformad 
utifrån Vänsterpartiets förslag till IVE, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med nämnden fortsätta utveckla 
och förfina verksamhetsplanen fram till revidering i början av 2015. 

Vänsterpartiet har presenterat en flerårsplan för perioden 2015 - 2018 I 
form av IVE, Vänsterpartiets IVE innehåller kraftiga resursförstärkningar 
t i l l välfärden. De generella statsbidragen til l kommuner och landsting 
höjs för ett stort antal riktade satsningar på bl.a. omsorgen. 

Vänsterpartiets vision är: 

Uppsala är en rättvis och jämställd kommun 
där alla är delaktiga och där människor och verksamheter växer och 

utvecklas i en dynamisk och långsiktigt hållbar miljö 

Äldreomsorg - rätt vård i rätt tid och på rätt plats 
En bra äldreomsorg fokuserar på kvalitet och på de äldres behov, inte på 
möjligheten att göra vinst. Både offentligt och privat driven vård och 
omsorg måste mer än i dag inrikta sig på behov, kvalitet och likvärdighet, 
och mindre på efterfrågan och kortsiktig lönsamhet. Den som besöker 
vårdcentralen eller flyttar in på ett äldreboende ska kunna vara säker på 
att få det stöd den behöver. Ingen ska någonsin bemötas utifrån hur 
lönsam hen anses vara. 

Satsa på offentlig äldreomsorg 
En offentlig omsorg är en av förutsättningarna för att äldre ska få den 
omsorg och vård de behöver. I dag bedrivs mycket av äldreomsorgen av 
multinationella riskkapitalbolag, och kommuninvånarnas skattepengar 



går ti l l vinster hos privata utförare. Vinstintresset hos bolagen leder till 
personalnedskärningar, ökad press på de anställda och otrygghet för de 
äldre. Vänsterpartiet vi l l skapa en trygg och professionell äldreomsorg i 
kommunal regi, med förbättrade villkor för personalen. 

Hemtjänst och hemsjukvård 
Statsbidragen till kommunerna skulle, med Vänsterpartiet i regeringen, 
innebära en satsning inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Mer personal, 
bättre personalkontinuitet och självbestämmande är de tre prioriterade 
områdena inom hemtjänsten som både skapar fler jobb och ger en bättre 
omsorg. Därutöver sätts ett tak för avgifterna til l max 100 kr i timmen. 
Inom äldreomsorgen innebär ett ökat statsbidrag att fler kan anställas på 
äldreboenden och ett ökat självbestämmande för de äldre. Genom en 
satsning på utbildningsvikariat skapas möjligheter för fler att pröva på att 
arbeta i äldreomsorgen samtidigt som de som är anställda där idag får 
chansen att vidareutbilda sig. 

Vänsterpartiet vill att kommunen ska göra det möjligt för äldre 
människor att bo kvar i det egna hemmet så länge de själva vil l . Detta 
kräver en kvalificerad hemtjänst och hemsjukvård, som utgår från den 
enskildes behov av vård och omsorg och med en individuell plan för 
varje vårdtagare. 
Många äldre är missnöjda med att de möter för många olika personer 
inom hemtjänsten och att tiden för besök är för kort. En ökad 
grundbemanning inom hemtjänsten och hemsjukvården med fler 
heltidstjänster och personal med rätt kompetens är en förutsättning för 
kvalitet inom äldreomsorgen. 

Tryggt boende för alla äldre 
Den dag hemvårdens resurser inte räcker ti l l för en god omvårdnad ska 
de äldre kunna erbjudas en plats på ett välfungerande vårdboende med en 
god och säker vård och en innehållsrik vardag. Makar som bor ihop ska 
kunna göra det också i fortsättningen. 
Antalet äldre kommer att öka markant i Uppsala under de närmaste åren. 
Många av dem är födda utanför Sverige. Den ökade medellivslängden 
leder också ti l l att antalet äldre med demens sjukdomar ökar. Behovet av 
vårdboenden med speciell inriktning och specialistkompetens hos de 
anställda måste tillgodoses. 

Förebyggande arbete 
Ett aktivt liv leder till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. Allt fler 
äldre har i dag möjlighet att delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter. 
Många utnyttjar det utbud som erbjuds av föreningsliv och 
studieförbund. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att träffpunkterna 
finns kvar i kommunens regi och att kommunen samverkar med och 
stödjer organisationer som verkar för äldres välbefinnande. Inte minst på 
vårdboenden är kulturella verksamheter viktiga. För att böcker ska vara 
tillgängliga för stora grupper äldre är Boken kommer-verksamheten 
viktig, med exempelvis talböcker och s.k. Daisy-böcker. 
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Också äldre med rötter i andra länder måste ha möjlighet att delta i 
verksamheter för äldre, både gemensamt med andra och tillsammans med 
sin egen grupp. 
Aktiva äldre har erfarenheter, kunskaper och idéer som måste tas tillvara 
när man planerar verksamheter som berör de äldre. Det kan gälla allt från 
seniorgympa til l trafik eller den planering som krävs för att göra det 
möjligt för äldre att bo kvar i det egna hemmet: anpassning av bostäder, 
tillgänglighet, kommunikationer och service. God livskvalitet för de äldre 
innebär god livskvalitet för alla. 
Valfrihet på riktigt "Mina timmar" 
Eget val är ett kostnadskrävande system som gör dem som beviljats 
bistånd till köpare på en marknad av tjänster som självklart borde utföras 
av kommunens egen produktion. Möjlighet att välja producent är inte 
något som efterfrågats av äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Systemet tar dessutom mycket stora resurser i anspråk för planering, 
vilket hindrar annat viktigt arbete, samt får avsevärda miljökonsekvenser. 
Eget val (LOV) i betydelsen val av utförare ska ersättas av ett system 
som bygger på valfrihet i innehåll. 

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska på sikt, inom ramen för 
sina beviljade serviceinsatser, ha möjlighet att bestämma över innehåll 
och utformning i hemtjänsten. Mina timmar, en serviceinsatsmeny som 
innehåller exempel på insatser som den enskilde kan välja ur. 

Ett servicetorg i Uppsala kommun inrättas där det ska finnas 
biståndshandläggare, undersköterska och arbetsterapeut. På servicetorget 
ska innevånare få information om bl. a vård- och omsorgskontorets alla 
verksamheter och andra myndigheters funktioner. Biståndshandläggarna 
på servicetorget ska handlägga ärenden vad gäller serviceinsatser och 
avlasta övrig myndighetsutövning genom att handlägga så kallade akuta 
ärenden. 

Hemtjänstens personal organiseras i serviceinsats grupper och 
omvårdnadsgrupper. Införandet av Mina timmar ska först ske i ett 
hemtjänstområde. Efter uppföljning och utvärdering av detta område 
införs Mina timmar inom alla hemtjänstenheter i kommunen. 

Satsningar under planeringsperioden 

Avkastnings- och generellt effektiviseringskrav på Vård & bildning 
avskaffas. Det innebär att Vård & bildning kan tillgodogöra sig ca 100 
mnkr mer t i l l verksamheterna, vilket ska användas ti l l att justera löner 
och att anställa fler i verksamheterna. För äldreomsorgen motsvarar det 
11 mnkr. 

Utöver de resurser som Vård & bildning får behålla för att satsa på 
välfärdstjänsterna samt pris- och lönekompensation görs följande riktade 
satsningar: 



• För att säkerställa möjligheten att möta behovet av särskilda 
boenden inom äldreomsorgen tillförs äldrenämnden 30 mnkr, dels 
som riktat stöd, dels genom en högre pris- och lönekompensation. 
Tillsammans med satsningar på Vård & bildning tillförs 
äldreomsorgen 41 mnkr. 

• För att kvalitetssäkra utredningarna tillförs området Vård och 
omsorg en högre uppräkning än övriga områden, totalt 30,7 mnkr, 
varav 14,6 utgör en del av satsningen på äldreomsorg ovan och 
resterande 16,1 mnkr framför allt förstärker individ- och 
familjeomsorg samt personer med funktionsnedsättning. 

• Personer med funktionsnedsättning har drabbats hårt av 
nedskärningar och tillförs 5 mnkr, tillsammans med det ökade 
utrymmet inom Vård & bildning innebär det ca 19,6 mnkr utöver 
ovanstående. 

Per-Olof Forsb lom 
L e d a m o t i ä ld renämnden 
Väns te rpar t i e t 


