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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 152 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att punkt 3.02 Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2015 lyfts upp överst på 
föredragningslistan, 

att informationsärendena 2.02 Palliativt centrum, 2.05 Planering upphandling särskilt boende, 
och 2.06 Förvaltningsinformation, utgår, 

att punkt 3.01 Omorganisation av kontrollansvar kring den kommunala hälso- och sjukvården 
utgår som beslutsärende och upptas som ett informationsärende, 

att punkt 4.02 kompletteras med protokoll från arbetsutskott 13 oktober 2015, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 153 

Individuppföljning på särskilda boenden 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att informationen utgår och återkommer på nämnden i november. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 5-1 0-22 

§ 154 

Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2015 
ALN-2015-0063.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna resultat perioden januari-september 2015 samt prognosbedömning helår enligt 
föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-09-22 från förvaltningen. 

Nämndens bokslut per september visar ett positivt resultat på 8 603 tkr, jämfört med periodiserad 
budget så har nämnden ett positivt periodbokslut per augusti på 513 tkr. Med bakgrund av 
periodbokslut och den analys som gjorts bedömer nämnden en negativ resultatprognos för helår på 
minus 2 925 tkr och med ett bedömt riskintervall om - 4 mnkr. Det negativa resultat för år 2015 
beror framförallt på att nämnden har svårt att uppnå önskad effekt av de kostnadsanpassningar för 
hemtjänst och korttidsvård som ligger i nämndens budget för 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 155 

Boende i Storvreta 

Förvaltningen redogör för det pågående planeringsarbetet med att beräkna det kommande behovet 
av antal platser på vårdboende. 

§ 156 

Björkgården 

Inför nämndens sammanträde har inkommit skrivelser och namninsamlingslistor där det protesteras 
mot en eventuell nedläggning av Björkgården. 

Förvaltningen redogör för den översyn som pågår gällande samtliga vårdboenden och där 
B j örkgården ingår. 

§ 157 

Omorganisation av kontrollansvar kring den kommunala hälso- och sjukvården 
ALN-2015-0251 

Förvaltningen redogör för ärendet, och där samverkan pågår med de fackliga organisationerna. 
Ärendet återkommer till nämnden för beslut i november. 

Utdragsbestyrkande 
Ii 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 158 

Ändrad inriktning för Svartbäcksgården 2016 
ALN-2015-0182.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ändra inriktning på 29 av 58 korttidsvårdsplatser med fokus på rehabilitering vid 
Svartbäcksgården, till allmänna korttidsvårdsplatser. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-09-30 från förvaltningen. 

Korttidsvården beviljas som en insats enligt socialtjänstlagen. Korttidsvårdsplatser ska erbjuda 
möjlighet till rehabilitering, mobilisering, återhämtning som utförs på ett trygghetsskapande sätt. De 
kan användas för avlastning till anhöriga som vårdar sin närstående i hemmet eller i de fall där den 
enskilde behöver bostadsanpassning i perioden mellan sjukhusvård och hemgång till ordinära 
boendet. Målsättningen med korttidsvården är främst att den enskilde bereds möjligheten att återgå 
till ordinärt boende. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 159 

Bidrag till föreningar 2016 
ALN-2015-0137.15 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fördela bidrag till föreningar för år 2016 enligt förvaltningens förslag, 

att avge skrivelser med motiveringar till berörda föreningar enligt förvaltningens förslag, och 

att uppdra åt förvaltningen att under våren 2016 i samråd med föreningslivet utarbeta principer för 
bidragsgivningen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-08-25 från förvaltningen. 	 -77 
Förvaltningen informerar om att insamlingsstiftelsen St Lukas inkommit med en ansökan efter att 
ansökningstiden har gått ut, weil #le uppfyllertnt&kriteriema i nämndens riktlinjer för bidrag till 
föreningar. 

Totalt omfattar ansökningarna om bidrag för år 2016 5 683 347 kr. Förvaltningen föreslår nämnden 
att avsätta 3 259 000 kr kronor för år 2016 för bidrag till föreningar, vilket är samma summa som 
utbetalas i föreningsbidrag år 2015. 

Ett antal föreningar har även sökt bidrag för år 2017. Förvaltningen rekommenderar nämnden att 
inte bevilja bidrag till någon förening för detta verksamhetsår. Det innebär att nämnden kommer att 
ta ställning till samtliga bidrag för verksamhetsåret 2017 under nästkommande år. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upplauf, 	ÄL DR EN Ä MND EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 160 

Yttrande över påkallade åtgärder från stadsarkivets uppföljning av tillsyn 2 
juni 2015, arkivförvaring på Stationsgatan 12 
ALN-2015-0200.07 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till Uppsala Stadsarkiv enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-05 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har genom beslut av stadsarkivet daterat 2015-08-19 förelagts att tillse: 

• Att inkommande post sorteras och leverars till respektive verksamhets våningsplan på 
Stationsgatan 12, samt att nämndernas post inte sammanblandas i postfacken. 
i Att behörighetsskyddet mellan nämnderna i arkivlokalerna kan upprätthållas även om strömmen 
bryts. 
• Att lånade diarieförda handlingar från nämndens föregångare gås igenom och kontrolleras. 

Äldrenämnden berörs endast till liten del av föreläggandet. 

38967788 

Iji 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 161 

Patientsäkerhetsberättelse 2014 
ALN-2015-0111.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna Patientsäkerhetsberättelsen 2014 samt lägga den till handlingarna, och 

att besluta om övergripande mål och strategier för 2015. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-05-21 från förvaltningen. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har en 
vision som innebär att arbeta för jämlik patientsäker hälso- och sjukvård av god kvalité. Det gångna 
året visade att det är en fragmentiserad vård och det finns faktorer som försvårar arbetet för att 
uppnå jämlik vård. Patientsäkerhetsberättelsen summerar 2014 med målsättningar för 2015 att höja 
både kvalitet och patientsäkerheten för kommunal hälso- och sjukvård. 

 

7.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 162 

Förändring av lunchpriset på kommunens seniorrestauranger 
ALN-2015-0233.11 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att från och med 2016-01-01 höja lunchpriset på Uppsala kommuns seniorrestauranger för 
personer 65 år och äldre till 50 kronor per måltid, 

att uppdra åt äldreförvaltningen att reglera i avtal med Teknik och service så att höjningen blir 
ersättningsneutral, och 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på att eventuellt kunna justera lunchpriset 
årligen med något lämpligt index från och med år 2017, och även undersöka hur priset för 
matlådor i Uppsala ligger till i jämförelse med lunchpriset andra kommuners matlådor. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-09-24 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för 
äldrenämnden. I det sammanhanget har lunchpriserna på kommunens seniorrestauranger 
aktualiserats. För närvarande betalar personer över 65 år 42 kronor för lunch med smör och bröd, 
sallad, dryck och kaffe. Anledningen till det låga priset har varit en ambition att locka äldre 
personer att äta lunch i gemenskap med andra. Lunchpriset ligger därför nu lägre än om en person 
får hemlevererad matlåda via hemtjänsten, där priset är 50 kronor. 

Förvaltningen gör bedömningen att lunchpriset på seniorrestauranger bör höjas till 50 kronor. Detta 
förväntas inte i någon högre utsträckning påverka antalet personer som väljer att äta där. Därmed 
bedöms seniorrestaurangerna fortfarande kunna vara ett attraktivt alternativ som stimulerar till 
måltidsgemenskap med andra. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av ordföranden Monica Östman (S) att uppdrag ges till 
förvaltningen att återkomma med förslag på att eventuellt kunna justera lunchpriset 
årligen med något lämpligt index från och med år 2017, och att även undersöka hur priset för 
matlådor i Uppsala ligger till i jämförelse med lunchpriset och andra kommuners matlådor. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 163 

Sammanträdestider för äldrenämnden 2016 
ALN-2014-0475.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att äldrenämnden under år 2016 sammanträder torsdagar kl. 16.00 följande dagar: 
21 januari, 18 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 27 
oktober, 24 november och 15 december, 

att äldrenämndens arbetsutskott under år 2016 sammanträder tisdagar kl. 16.00 följande 
dagar: 12 januari, 9 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 7 juni 16 augusti, 20 september, 
18 oktober, 15 november och 6 december, och 

att äldrenämndens individutskott sammanträder samma dagar och tider som arbetsutskottet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-02 från förvaltningen. 

Äldrenämnden föreslås besluta om sammanträdestider för nämnd, arbetsutskott och individutskott 
för år 2016. Upphandlingsutskottet sammanträder då upphandling är aktuellt. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 164 

Avtalsuppföljning vid Eriksdalsgården, vård- och omsorgsboende 
ALN-2015-0143.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-05 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen genomförde en avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet 
Eriksdalsgården den 17 juni 2015, som framgår av rapporten. Uppföljningen visade att 
verksamheten fungerar väl inom flera områden. Förbättringsområden och brister har dock 
identifierats inom följande sex av åtta fokusområden. 
• Kompetens och kompetensutveckling 
• Kontaktmannaskap, brukarråd och närståendesamverkan 
• Mat och måltider 
• Aktiv och meningsfylld tillvaro 
• Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering och funktionsuppehållande arbetssätt 
• Informationsöverföring och dokumentation 

Äldreförvaltningen begärde in handlingsplan gällande två av sex konstaterade förbättringsområden. 
Handlingsplanen inkom den 14 september 2015. Denna bedömdes som tillfredsställande och 
godkändes av förvaltningen. Verksamheten förväntas åtgärda övriga konstaterade 
förbättringsområden med omedelbar verkan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 165 

Valärende avseende det drogpolitiska programmet 
ALN-2015-0253.33 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningsdirektören att utse en person som svarar på intervju om det drogpolitiska 
programmet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger skrivelse 2015-09-01 från socialnämnden. 
Socialnämnden kommer under hösten 2015 att genomföra en intervjuundersökning med företrädare 
för nämnden och bolag om Uppsala kommuns drogpolitiska program. En uppföljning ska enligt det 
drogpolitiska programmet göras av varje nämnd, styrelse och bolag som ska lämnas till 
socialnämnden. Socialnämnden har ansvaret för att årligen göra en samlad värdering och 
återrapportera till kommunstyrelsen. 
En intervjuundersökning genomförs under perioden oktober-december 2015. Varje nämnd eller 
bolag ska utse en person som ska svara på intervjun. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 166 

Beslut att utse en representant från äldrenämnden till dialog om 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg, kommunalt och regionalt 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att utse Eva Adler (MP) att representera äldrenämnden i dialog om kompetensförskjning inom 
vård och omsorg, kommunalt och regionalt. 

§ 167 

Diverse anmälningsärenden äldrenämnden 24 oktober 2015 
ALN-2015-0037.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

• • • 

168 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 15 september och 13 oktober 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 169 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 24 september 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 170 

Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Maria Lindblom, uppdragsstrateg: 
1.34 fattad 2015-09-30 avseende 15135 och 15160 elektrisk rullstol. 

Beslutade bostadsanpassningsbidrag september 2015. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård september 2015. 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att på nämnden i november muntligen redovisa fattade 
delegationsbeslut 2015-09-30 avseende elektriska rullstolar. 

Utdragsbestyrkande 
Il 
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