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Uppsala 
• " K O M M U N ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-19 

Vattenhästen, 15:00-18:20 

Ebba Busch (KD), ordförande Ersättare: 

Mats Hansén (M), 1 :e vice 
ordförande 
Caroline Andersson (S), 2:e vice 
ordförande 
Eva Adler (MP) 

Övriga deltagare: Magnus Johannesson, t f direktör, och föredragande tjänstemän 

Utses att justera: Caroline Andersson (S) Paragrafer: 12-21 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret fö 

Ebba Busch (KD), ordförande 

"d och omsorg 2013-03-27 

Caroline Andersson (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: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Äldrenämndens arbetsutskott 

2013-03-19 

2013-03-28 Sista dag för överklagande: 2013-04-18 
Datum för anslags nedtagande: 2013-04-19 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: up^e^ u 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-19 

§12 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

att punkterna 2.02 och 2.03 behandlas tillsammans, 

att under information uppta medborgardialog och registrering Senior Alert, 

att uppta fråga från Caroline Andersson (S) gällande Palliativt centrum (Genetikum), 

att uppta informationsbehov, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-19 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§13 

Aktuella uppdrag från äldrenämnden 

Aktuell förteclming över aktuella uppdrag från äldrenämnden föreligger från kontoret 2013-03-12. 

Ordföranden redogör för att hon ska föra en dialog med direktören om vilka uppdrag som ska 
prioriteras utifrån huvuduppdrag och budget. Återkoppling ti l l nämnden kommer att ske muntligt 
och även hur uppdragen kontinuerligt kommer att delges nämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-19 

§14 

Budget och sammanställning på befintliga trygghetsbostäder 

Kontoret redovisar aktuella kostnader för pågående uppdrag och avtal gällande trygghetsbostäder. 

Dessa är: 

Vård & bildning - Uppdrag 1 år, kostnad 1 024 000 kr helår 
Ramund, Fyrislundsgatan, Snickaren och Örnen 

Riksbyggen - Avtal 3 år, kostnad 957 900 kr helår 
Orstenen och Nyby 

Uppsalahem - Avtal 3 år, kostnad 361 668 kr del av året 2013 
Två torn 

Beslut 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

att uppdra åt kontoret att återkomma med ett resonemang kring hur nämnden ska förhålla sig till 
om det exempelvis kommer in ett antal ansökningar om trygghetsboenden då det inte finns 
avsatt budget för ytterligare beslut 2013 och 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-19 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§15 

Två frågor från Eva Adler (MP) 

På äldrenämnden 2013-02-27 ställde Eva Adler två frågor som uppdrogs åt kontoret 
att besvara på dagens arbetsutskott. 

Dessa är: 
1 Är det förenligt med gällande avtal om någon boende på ett vårdboende är uppe och vandrar på 

natten och personalen är upptagen med att tvätta. 

2 Finns framförhållning om någon privat utförare går i konkurs. 

På fråga 1 svarar kontoret att gällande demensvårdsavdelningar så ska de alltid vara bemannade. 
Gällande om nattpersonalen får tvätta och städa så går det inte att neka vårdgivaren detta så länge 
det inte inkräktar på huvuduppgifterna och ingen boende lider men. 

Kontoret tar med sig signaler om att sysslor utförs som troligtvis inkräktar på huvuduppgifterna. 

På fråga 2 svarar kontoret att det inte finns någon planerad framförhållning då verksamheterna är så 
olika. Eventuella lösningar måste alltid utgå från de enskilda situationerna och enskilda individers 
behov. 
Om en konkurs sker hos en privat utförare så kommer kontoret att uppta en diskussion med Vård & 
bildning för att hitta en lösning. Om kommunen inte äger fastigheten där vården bedrivs så blir det 
troligtvis en förhandling med konkursförvaltningen gällande fastigheten. 

Med ovanstående svar känner sig Eva Adler nöjd. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-19 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§16 

Besparingsåtgärder 

Kontoret redogör för förslag på nya besparingsåtgärder. 

Hushållstjänster 
Tunga beslut (över 120 timmar/månad) 
Restaurangcheckar 
Träffpunkter 

Ordföranden efterfrågar återkoppling på bättre information vid första kontakten då äldre söker 
hemtjänst, fullfölja strategi för tunga beslut, hur arbetar andra kommuner med restaurangcheckar 
och slutligen aktuell statistik över antal besökande vid de olika träffpunkterna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-19 

§17 

Medborgardialog 

Kontoret presenterar ett förslag på medborgardialog i april, med tema 
Kvalitetskrav i Uppsala kommuns äldreomsorg. 

Kontoret återkommer i ärendet på äldrenämnden 27 mars 2013. 

§18 

Senior Alert 

Ordföranden informerar om att beslut har kommit från datainspektionen 2013-03-15 efter tillsyn 
enligt patientdatalgen (2008:355) gällande rutiner för registrering i Senior Alert. 

Datainspektionen förelägger äldrenämnden i Uppsala kommun att upphöra med att i det nationella 
kvalitetsregistret Senior Alert registrera personer som varaktigt saknar beslutsförmåga utan att en 
legal ställföreträdare för denne, efter att ha fått informationen enligt 7 kap. 3§ patientdatalagen, inte 
motsatt sig registreringen. 
Datainspektionen förelägger vidare äldrenämnden att upphöra med att i Senior Alert behandla 
personuppgifter om enskilda som vid registreringen saknade beslutsförmåga och inte hade någon 
legal ställföreträdare som efter att ha fått information enligt 7 kap. 3 § patientdatalagen inte motsatt 
sig registrering av den beslutsoförmögne i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. 

Kontoret redogör för att samtal har förts med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gällande 
beslutet. 
Om äldrenämnden vil l överklaga beslutet så är SKL:s jurister villiga att i samarbete med Uppsala 
kommuns jurist utforma ett överklagande. 

Informationen kommer upp som en informationspunkt på äldrenämnden 2013-03-27. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-19 

§19 

Palliativt centrum (Genetikum) 

Caroline Andersson (S) frågar hur det har gått med diskussionerna med landstinget gällande de 
kostnader de förorsakat gällande Palliativt centrum. 

Ordföranden svarar att diskussioner har förts med representanter från landsinget. Nu är det en 
förhandlingsfråga hur landstinget ska ersätta de extra kostnader som de har orsakat, antingen betalar 
de för förseningen eller från 1 januari 2013. 

Ärendet kommer upp som en informationspunkt på äldrenämnden 2013-03-27. 
Slutligt beslut gällande Palliativt centrum måste tas på äldrenämnden 2013-04-24. 

§20 

Media, informationsbehov 

Arbetsutskottet konstaterar att på nämndens föredragningslista så är det ärende 3.02 Slutrapport 
för projekt Utredning angående förändring i förfrågningsunderlaget för LOV hemvård, lagen om 
valfrihet i ordinärt boende som troligtvis behöver kommuniceras. 

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

ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-19 

§21 

Ärenden till äldrenämnden 2013-03-27 

Beslut 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

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

3.01 Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2013 

Kontoret påtalar att kostnadsredovisningen för perioden i vissa delar är ofullständig, bland annat 
genom fördröjd fakturering från vissa leverantörer. 

Ordföranden meddelar att hon har för avsikt att avge en skrivelse till Vård & bildning och kontoret 
för samhällsutveckling avseende försenad fakturering. 

3.02 Slutrapport för projekt Utredning angående förändring i förfrågningsunderlaget för LOV 
hemvård, lagen om valfrihet i ordinärt boende 

Kontoret föredrar ärendet och svarar på arbetsutskottets frågor. 

Diskussion följer. Utifrån förd diskussion revideras att-satserna i missivskrivelsen. 

3.05 Hyresavtal landstinget Uppsala län Palliativt centrum 

Ärendet utgår som beslutsärende på nämnden och kommer upp som ett informationsärende. 

7 ^ ) 

22 I — 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


