
Stationsgatan 12, 27 februari 2017 
A' 

ÄLDRENÄMNDEN 

1(10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, klockan 16.00-18.10 

Beslutande: Monica Östman (S), Ordförande 	Ersättare: Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Eva Adler (MP), 1:e vice ordf 	 Maria Petersson (M) §19 torn § 22 
Stefan Hanna (C), 2:e vice ordf 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Staffan Yngve (S) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Kjell Haglund (V) 
Maria Petersson (M) § 18 och från 
§ 23 
Johan Carlsson (M) from § 19 
Sten Daxberg (M) 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (1(13) tom § 22 

Övriga 
deltagare: 	Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör, Madeleine Jontell HR-chef, avdelningschefer 

Peter Fichtel, Yvonne Jonsson, Cecilia Wadestig, och Lisa Rydberg, Karin Cleve 
Ettemo kommunikatör, Klas Nilsson enhetschef, och Pontus Baum IT-koordinator 

Utses att justera: 	Stefan Hanna (C) 
	

Paragrafer: 	18 - 33 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  
Monica Östman (S), ordf3rande 	 Stefan aiifia (C), justerare 

Annie Arkebäck Mor&i, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: 	 Äldrenämnden 
Datum: 	 2017-02-16 
Anslag sätts upp: 	2017-02-28 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Moren 

Sista dag att överklaga: 	2017-03-21 
Anslaget tas ner: 	2017-03-22 

WWW.1.1 psala.se  och_äldreförvaltningen 



Justerandes.sign 

I.ippsa a 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatutn: 2017-02-16 

§ 18 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 19 

Övrig information från förvaltningen 

Pågående digitalisering 
IT-koordinator från kommunledningskontoret redogör för aktuella IT-relaterade aktiviteter. 

Larm på särskilda boenden 
Enhetschef för systemförvaltning Hälsa, vård och omsorg redogör för en larmincident på ett särskilt 
boende. 

Datainspektionens tillsyn av Siebel 
Enhetschefen informerar om att Datainspektionen har gjort en tillsyn som var påkallad på grund av 
inkommen information om att Siebel har sammanhållen journalföring. Frågorna rörde hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). 

§ 20 

Presentation av avdelningschefer för individstöd och stab 

Avdelningscheferna för stab och individstöd presenterar sina respektive avdelningar. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

§ 21 

Begärd redovisning av en Lex Sarah-anmälan som anmäldes på nämnden 
26 januari 2017 

Ärendet utgår och tas upp igen på nämnden 23 mars 2017 

§ 22 

Uppföljning tillsyn särskilt boende SÄBO 

Förvaltningsdirektören informerar om den flygande tillsynen som gjordes under två veckor i 
september 2016, då förvaltningen ville få en snabb bild av aktuellt läge på 35 vård- och 
omsorgsboenden. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

§ 23 

Ekonomiskt årsbokslut 2016 
ALN-2015-0243 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna bokslut för 2016 enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingar 2016 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Maria Petersson (M) och Camilla 
Westerbom (L) lämnar följande särskilda yttrande: Ett av huvudskälen till överskottet är att beviljade 
biståndstimmar, enligt myndighetsbeslut, inte kan matchas av utförare på grund av personalbrist. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-02-16 från förvaltningen. 

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta bokslut för perioden 
2016-01-01 — 2016-12-31. Av bokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 1 688,7 mnkr 
en ökning med 1,6 % jämfört med bokslut 2015. 4 (efter justeringar av jämförelsestörande poster pga. 
organisatoriska förändringar). Nettokostnaden är 30,4 mnkr lägre än kommunbidraget. 

Bokslutshandlingarna innefattar även uppföljning av äldrenämndens mål, uppdrag, åtgärder, 
servicegarantier och riktade satsningar för år 2016. Uppföljningen görs utifrån den verksamhetsplan 
som nämnden upprättat för året och utgår från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats. 
Uppföljning har även genomförts av nämndens internkontrollplan 2016. En rapport ges även av 
nämndens arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR handlingsplan. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign, 

5(10) 

2uPeno, 	ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

§ 24 

Program för kommunalt finansierad äldreomsorg 
ALN-2017-0111 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna reviderat program för kommunalt finansierad äldreomsorg. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-02-16 från förvaltningen. 

Kommunfullmäktige i Uppsala beslutade den 12 december 2016 att anta ett övergripande program för 
kommunalt finansierad verksamhet för perioden 2017-2018. Programmet för kommunalt finansierad 
äldreomsorg redovisar Uppsala kommuns och äldrenämndens syn på samspel med egenregi, privata 
och andra externa aktörer inom vård, omsorg och service för äldre. Med flertalet nu aktuella aktörer 
finns fleråriga avtal, vilka innebär att en mix av utförare kommer att vara aktuell för lång tid framöver. 

Centrala mål för den kommunalt finansierade verksamheten i Uppsala kommun formuleras under 
följande rubriker: Demokratiskt genomslag, Tydlighet för invånarna, Delaktighet för ökad effektivitet, 
Kontinuitet och långsiktighet. 

I föreliggande program redovisas också den aktuella mixen och marknadssituationen för egenregi och 
privata aktörer inom respektive verksamhetsområde: hemvård, särskilt boenden och övrig verksamhet. 
Likaså redovisas upphandlingsformer och gällande avtalstider för de närmaste åren. 

Nämnden föreslår redaktionella ändringar i förvaltningsskrivelse och program som förvaltningen tar 
med sig. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

§ 25 

Motion av Stefan Hanna och Ulf Schmidt (båda C) om fritt Wi-fi på 
servicehus 
ALN-2017-0119 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Maria Petersson (M) och Camilla 
Westerborn (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-01-26 från förvaltningen 

Stefan Hanna och Ulf Schmidt (båda C) yrkar i motion att alla framtida och nuvarande kommunala 
serviceboenden installerar wi-fi till boende och besökare, samt att tillgång till dator och vi-fi blir ett 
ska-krav i framtida upphandlingar av serviceboenden. 

I föredragningen i ärendet framgår att äldrenämnden under 2017 kommer att fastslå principer för 
internettillgången på kommunens vård- och omsorgsboenden. Flera aspekter behöver belysas, som val 
av teknisk lösning, gränsdragningen mellan den enskildes och kommunens ansvar för själva 
internettillgången, likställighet i kravställande i förfrågningsunderlag och hur efterfrågan från de 
boende ser ut. 

Yrkanden 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Maria Petersson (M) och 
Camilla Westerborn (L) bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

§ 26 

Noras korttidsverksamhet 
ALN-2017-0148 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att evakuera korttidsverksamheten Nora till Linnés vård- och omsorgsboende, 

att införa intagningsstopp till Linnés vård- och omsorgsboendes omvårdnadsplatser, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att utforma korttidsvårdsverksamhet på Linnés vård- och 
omsorgsboende. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-02-06 från förvaltningen. 

Verksamheten Nora bedriver korttidsvård och har idag 23 växelvårdsplatser och drivs av Uppsala 
kommuns egen regi. Föreningen som verksamheten har sina lokaler i har fattat beslut om att bygga om 
fastigheten under 2018. Verksamheten kan inte bedrivas i huset under byggnationstiden utan behöver 
evakueras då våningar ska adderas ovanpå befintlig byggnad. Förslag är att flytta verksamheten till 
Linnés vårdboende. Verksamheten ska evakueras senast december 2017. 

Linnés vård- och omsorgsboende har 80 vårdboendeplatser varav 60 omvårdnads- och 20 
demensplatser och drivs av Uppsala kommuns egen regi. En våning med 20 platser omvandlas från 
vårdboendeplatser till korttidsverksamhet. Behovet av omvårdnadsplatser på Linnés vårdboende 
förutspås kunna tillgodoses med 40 platser. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

§ 27 

Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen (Dnr 2015-00015) 
ALN-2016-0261 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-12-30 från förvaltningen. 

Planprogrammet prövar möjligheten att förtäta Eriksberg med nya bostäder och verksamheter. 
Programområdet är stort och en omvandling kommer därför att ta många år. Planprogrammet visar på 
kommunens viljeriktning och strategier för en stadsutveckling i Eriksberg och anger översiktligt 
förutsättningarna för och konsekvenserna av denna utveckling. Programmet pekar ut områden där ny 
bebyggelse kan prövas och föreslår en utveckling av områdets struktur, bland annat gatunät, gång- och 
cykelnät, stråk, parker och platser. 

I äldrenämndens remissvar framhålls att nämnden i huvudsak ser positivt på programmets ambitioner. 
Nämnden understryker särskilt vikten av en beredskap för utbyggnad av vård- och omsorgsboende 
inom området, samt att ny- och ombyggnation inte medför orimligt höga boendekostnader som kraftigt 
försvårar för äldre att bosätta sig/bo kvar i området. Andra aspekter som belyses i remissvaret är 
tillgången på grön-/skogsområden samt orienterbarheten och tillgängligheten inom området. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

§ 28 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 17 februari 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 29 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 26 januari 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 30 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens individutskott 17 januari 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
OMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

§31 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens samverkan 8 februari 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 32 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård januari 2017. 

Beslut fattad av Peter Fichtel stabschef: 
2017-01-31, nr 7.1.8 avseende beslut om att ej få ta del av allmän handling, dnr. ALN-2017-0132. 

§ 33 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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