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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal matsalen, klockan 16.00 — 18.45 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Monica Östman (S), ordförande 
Eva Adler (MP), 1:e vice 
ordförande 
Stefan Hanna (C), 2:e vice 
ordförande 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) tom 
§ 94 
Staffan Yngve (S) from § 95 
Claes Olsson (S) 
Johan Carlsson (M) 
Sten Daxberg (M) 
Maria Petersson (M) 
Monica Söderbaum (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Ingrid Nordlander (V) tom § 95 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
from § 96 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (KID) 

Stefan Hanna (C)  

Ersättare: Staffan Yngve (S) tom 94 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
tom § 95 
Helena Vallström (S) 
Sara Nilsson (M) 
Kjell Aleklett (L) 
Carolina Wigenfeldt (C) 

Paragrafer: 92 - 106 

Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör, avdelningschefer Cecilia Wadestig, Mad a 
Hedin och Lisa Rydberg, Bo Engström planeringschef, Christina Gustafsson 
utvecklingschef, Magnus Bergman Kyllönen ekonomichef, Helena Swahn jurist, 
Karin Cleve Ettemo kommunikationsstrateg, Madeleine Jontell HR-chef, och Niklas 
Ericson Forslund uppdragsstrateg 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, 2 uni 2017 

 

     

Monica Östman ($), ordförande 
tj /i Ste ix1-1.9tuna (C) justerare 

 

Annie Arkebäck Mor61, sekreterare 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2017-06-20 Sista dag att överklaga: 2017-07-18 
2017-06-27 Anslaget tas ner: 2017-07-19 

www.uppsala.se  ocijkildreförvaltningen 

4. A..., t' 

Annie Arkebäck Molin 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 92 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att informationsärendet "Regional samverkan" utgår, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 93 

Förenade Care informerar 

Representanter från Förenade Care informerar om företaget. 

§ 94 

Öppna jämförelser 

Förvaltningen redovisar öppna jämförelser avseende vård och omsorg om äldre 2016. 

§ 95 

Redovisning av dom från förvaltningsrätten avseende särskilt boende 

Förvaltningen redovisar en dom avseende särskilt boende som nämnden valt ut för förtydligande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

il 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 96 

Pågående översyn av HSL-LOV 

Förvaltningen rapporterar aktuellt läge av den pågående översynen av hälso- och sjukvårdslagen — 
lagen om valfrihetssystem. 

§ 97 

Övrig information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om följande: 

- Utredning om hemsjukvården inom ramen för valfrihetssystem i Uppsala. 

- Korttids- växelvårds- och direktplatser. 

- Avbruten upphandling. 

- Övertagandeprocess. 

- Ny modell för upphandling. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 98 

Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2017 
ALN-2017-0201 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per maj 2017 enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-06-20 från förvaltningen. 

Resultatet (exkl. ombudgeteringsärendet) ackumulerat per maj var — 9 725 tkr (- 6 821 tkr ack. per 
april). Utfallet var en markant positiv avvikelse mot periodiserad årsprognos (+ 16 090 tkr) men en 
negativ avvikelse mot tilldelad periodiserad budgetram för 2017 (- 12 797 tkr). Verksamhetens 
intäkter var fortsatt bättre än både budget och prognos ackumulerat per maj bland annat som en följd 
av högre intäkter från taxor och avgifter på boendena. 

Givet hänsyn både till ackumulerat resultatutfall per maj och pågående aktiviteter med 
kostnadsanpassningar är bedömningen fortsatt att utfallet för helåret 2017 väntas bli bättre än vad 
årsprognosen per mars visade (som var innan effekterna från ombudgeteringsärendet var klara). 
Effekterna från ombudgeteringsärendet togs upp vid föregående nämndmöte och detta ärende väntas 
totalt sett påverka det ekonomiska utfallet för nämnden negativt på helårsbasis. Arbetet med 
kostnadsanpassningar fortskrider men fortfarande bedöms det återstå en hel del för att nå budgetramen 
för 2017 inklusive ombudgeteringsärendet. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn 
(L) och Ulla Johansson (1(D) efterlyser fortsatt en bilaga till månadsprognosen som beskriver 
nämndens åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans utan att negativt påverka kvaliteten. 
Åtgärdsplanen ska inkludera en åtgärdslista på rubriksnivå som anger planerade åtgärder, vilka 
effekter i kronor de förväntas få, när de ska vara genomförda och vilken chef som ansvarar för att det 
genomförs. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 99 

Permanenta platser samt korttidsplatser på Fortuna Onnela 
ALN-2017-0376 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att förlänga avtalet för 20 permanenta platser i ytterligare tre år till och med 2021-03-31 enligt 
villkoren i det ursprungliga avtalet men med ny omförhandlad ersättning, och 

att förlänga avtalet gällande 20 korttidsvårdsplatser med ytterligare 9 månader till och med 
2018-12-31 enligt villkoren i avtalet men med ny omförhandlad ersättning. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-05-29 från förvaltningen. 

I avtalet för de 20 permanenta platserna föreslås en förlängning i ytterligare tre år till och med 2021-
03-31 enligt villkoren i det ursprungliga avtalet men med ny omförhandlad ersättning med 1977 kr för 
omvårdnadsplatserna och 2088 kr för demensplatserna. 

I avtalet för de 20 korttidsvårdsplatserna föreslås en förlängning med ytterligare 9 månader till och 
med 2018-12-31 enligt villkoren i avtalet men med ny omförhandlad ersättning, 2186 kr vilket 
inkluderar hyra. De nya dygnsersättningarna skulle således träda i kraft efter att nuvarande avtal löper 
ut 2018-03-31 respektive 2018-02-28. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 100 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens individutskott 16 maj 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 101 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 16 maj, 2 juni, och 
5 juni 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

§ 102 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 23 maj 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 103 

Anmälan av protokoll från utskott samverkan 14 juni 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 104 

Anmälan av protokoll från samverkan 14 juni 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 105 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende maj 2017. 

§ 106 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

