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Uppsala
•

ALDRENAMNDEN

•KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdaturn:

Bergius, 15:00-17:30
Ebba Busch Thor (KD),
Ordförande
Mats Hansén (M), 1 :e vice
ordförande from § 51
Caroline Andersson (S), 2:e vice
ordförande
Kerstin Huldtgren (M) tom § 50
Gunnel Jägare (M)
Erica Närlinge (FP)
A l f Hanslöf(FP)
Tommy Peterson (KD)
Staffan Yngve (S)
Kerstin Holmberg (S)
Eva Adler (MP)
Jeannette Escanilla (V)

Plats och tid:
Ledamöter:

Ersättare:

2014-03-26

Kerstin Huldtgren (M) from § 51 tom § 54
Johan Carlsson (M)
Carl Johan Drott (M) from § 52
Claes Olsson (S)
Jonas Larsson (S)
Susanna Tuvemo Johnson (MP)

Övriga deltagare:

Inga-Lill Björklund, direktör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Carina Kumlin,
avdelningschef, Tomas Odin, avdelningschef, Ylva Opard, ekonomichef, Kjell Holm,
planeringschef, Helena Thorén Lindqvist, kommunikationsstrateg

Utses att justera:

Caroline Andersson (S)

Justeringens
plats och tid:

Kontoretlpr l ^ s ^ y ^ r ^ o c h omsorg 2014-04-07

Paragrafer:

49-72

Underskrifter:
Ebba ^
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r a n C
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e

Caroline Andersson (S), justerare

Annie Arkebäck Morén, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Äldrenämnden

Datum:

2014-03-26

Datum för
anslags uppsättande:

2014-04-08

Förvaringsplats
för protokollet:

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2014-04-29
2014-04-30

Underskrift:

Annie Arkebäck Morén
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§49

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att ärendena behandlas i följande ordning: 1.01-1.03, 2.01, 3.01-3.11, 4.01-4.06, 2.03-2.08 och
sist 3.12, och
att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§50

Redovisning från Nordic Healthcare Group (NHG)
Per Törnvall och Fredrik Eklund konsulter hos N H G redogör för rapporten och svarar p å nämndens
frågor. Verksamheten äldreomsorg har utgjort fokus för uppdraget. Möjliga åtgärder behövs för att
vidareutveckla kommunens förmåga att hantera en ny situation med krav på kostnadsffektiviseringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§51

Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2014
ALN-2013-0244.10
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att fastställa resultat perioden januari-februari 2014 samt prognos helår enligt föreliggande förslag.
Ärendet
Förslag t i l l skri velse föreligger 2014-03-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Resultatet per januari-februari uppgår till 6,4 mnkr i positiv avvikelse vilket innebär en
resultatförbättring marginellt jämfört med resultatet per januari med 0,2 mnkr.
Det är svårt att ange ett prognosantagande för helåret baserat p å endast två månaders ekonomiska
redovisning.
N ä m n d e n bör dock kunna upprätthålla en ekonomi i balans även innevarande år.

I nästa rapport önskar n ä m n d e n ett förtydligande p å sidan 5, tabell 8, därav väntande
månader, förtydliga att de 37 väntande alla har fått erbjudanden.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§52

Slutrapport- Program för hållbar jämställdhet, projekt jämställdhetsintegrering
IFO vuxen
ALN-2012-0064.14
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga slutrapport Program för hållbar jämställdhet, projekt
jämställdhetsintegrering IFO vuxen, till handlingarna.
Ärendet
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-06 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Jämställdhet innebär att kvinnor och m ä n ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter p å
livets alla områden. Uppsala kommuns nämnder ska verka för att kommunens medborgare är
jämställda. Arbetet med jämställdhetsintegrering påbörjades 2010 genom medverkan i Sveriges
kommuner och landstings program för Hållbar Jämställdhet (HåJ).
Kontoret för hälsa, vård och omsorgs ( H V K ) medverkan i HåJ, har medfört utvecklade
arbetsmetoder i jämställdhetsintegrering samt kunskap i kartläggning och analys ur ett
jämställdhetsperspektiv. Könsuppdelad statistik och en checklista för ärende till nämnd där
jämställdhetsperspektivet ingår, har införts. För avtal och avtalsuppföljning har ska-kraven
omformulerats och uppföljningsfrågor arbetats fram. Inom ramen för HåJ utförde H V K en
kartläggning och jämställdhetsanalys av ärenden som hanteras av sektionen för individ och
familjeomsorg vuxen. Kartläggnings- och analysresultat redovisas i en sammanfattande slutrapport
av H V K : s arbete inom ramen för HåJ. Projektet övergick i förvaltning 1 januari 2014 och en tjänst
med ansvar för jämställdhetsintegrering har tillsatts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§53

Årsrapport uppsökande hembesök 2013
ALN-2014-0094.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga årsrapporten för Uppsökande hembesök 2013 till handlingarna.
Ärendet
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-03 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
På uppdrag av äldrenämnden har en årsrapport för verksamheten Uppsökande hembesök i Uppsala
kommun arbetas fram. I rapporten har verksamhetsåret 2013 sammanställts. T i l l grund för
rapporten ligger de uppsökande handläggarnas samlade erfarenheter i mötet med seniorer
h e m m a h ö r a n d e i Uppsala kommun.
Fokus under året har som tidigare varit att etablera och behålla en kontinuerlig kontakt med
seniorerna. Målsättningen är även i enlighet med verksamhetens syfte; att i en hälsofrämjande anda
bidra t i l l att kommunens äldre medborgare är välinformerade och upplever trygghet i sin vardag.

N ä m n d e n diskuterar rapporten och beslutar att p å nästa arbetsutskott ta upp ett informationsärende
avseende trygghetsboende.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§54

Svar på motion 2013-11-18 från Eva Adler (MP) angående
läkemedelsgenomgång Diarienummer KSN-2013-1452
ALN-2013-0260.37
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att avge föreliggande yttrande till kommunstyrelsen över motion från Eva Adler (MP) angående
läkemedelsgenomgång.
Reservationer
Eva Adler (MP), Caroline Andersson (S) och Jeannette Escanilla ( V ) reserverar sig mot beslutet
enligt bilaga 1.
Ärendet
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-03 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Det finns riktlinjer i länet som fastställts av T K L (Tjänstemannaberedning i kommuner och
Landsting) för att samverkan kring läkemedelsgenomgångar skall utföras kontinuerligt och
strukturerat. Riktlinjerna omfattar kommunernas särskilda boenden och hemvård, där
sjuksköterskan har ansvar för läkemedelshanteringen.
Inom primärvården finns tillgång t i l l tre apotekare som fungerar som ett stöd v i d
läkemedelsgenomgångar f r a m f ö r allt för äldre patienter. Apotekarna är stationerade på
Äldrevårdsenheten men är en resurs för alla primärvårdsläkare i länet.
En kommunal apotekare skulle troligen inte förbättra möjligheterna för patienterna att f å sin
behandling analyserad då ansvaret för hur läkemedelsbehandlingen ska genomföras inte kan
delegeras. Ansvaret åvilar alltid en läkare och läkare är landstingets ansvar.
Yrkande
Eva Adler (MP) yrkar med stöd av Caroline Andersson (S) och Jeannette Escanilla (V) bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition dels på liggande förslag och dels p å bifall till motionen och finner
att n ä m n d e n bifaller liggande förslag.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§55

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm
ALN-2014-0125.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att påbörja processen med att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed
skapa möjligheter för ökad trygghet och service i hemmet.
Ärendet
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-10 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
I nuläget sker en snabb övergång från analog telefoni via koppartråd till digital telefoni via IP eller
mobiltelefoni. I nya hus som byggs kommer inte koppartråd att finnas och i glesa delar av landet
stängs den analoga telefonin ner. Det i kombination med att Telia moderniserar tekniken i sina
telestationer innebär att det uppstår problem med de analoga trygghetslarmen.
Det är därmed angeläget för landets kommuner att så snart som möjligt byta dagens analoga
utrustning i hemmen och säkerställa att även larmmottagningen blir digital.
Det är bakgrunden t i l l att ett av grundkraven för att få ta del av stimulansmedlen i årets
överenskommelse med SKL är att kommunerna kan visa ett beslut från relevant nämnd eller
styrelse om att påbörja processen att övergå till digital teknik för trygghetslarmen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(18)

Uppsala
•

KOMMUN
IKOMMUN

ÄLDRENÄMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§56

Matdistribution Östersundsmodellen
ALN-2011-0258.10
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att mot bakgrund av att matdistribution inte kan upphandlas enligt L O V besluta att inte införa
Östersundsmodellen, och
att ge kontoret i uppdrag att föreslå en annan lösning som möjliggör ökad valfrihet för äldre v i d
val av lunchlåda.
Ärendet
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-11 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Äldrenämnden har tidigare givit kontoret i uppdrag att se över möjlighet att införa matdistribution
enligt modell som används i Östersund. Kontoret anser att modellen är förträfflig, men mot
bakgrund av att den inte är laglig att anpassa inom ett valfrihetssystem inom L O V har kontoret inte
tagit frågan vidare. Kontoret anser dock att det fmns möjligheter att finna andra anpassade lösningar
avseende matdistribution som kan gynna den enskildes valfrihet. Äldrenämnden föreslås därför
avsluta ärendet gällande matdistribution Östersundsmodellen och att ge kontoret i uppdrag att
återkomma med annan lösning framledes.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§57

Yttrande till kommunrevisionen över rapport gällande förebyggande arbete för
att undvika korruption och oegentligheter
ALN-2013-0071.01
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att avge svar t i l l kommunrevisionen gällande förebyggande arbete för att undvika korruption och
oegentligheter.
Ärendet
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
K o m m u n f u l l m ä k t i g e tilldelade kommunrevisionen extra medel 2012 i syfte att identifiera var
kommunen befinner sig avseende sitt arbete att motverka korruption och oegentligheter och att ge
förslag t i l l hur arbetet kan utvecklas. Arbete har genomförts inom följande områden:
Övergripande nulägesanalys - genomgång av styrdokument, workshop
Utbildning - Förebyggande arbete oegentligheter och korruption
Granskning av riskområdet ramavtalsefterlevnad.
Granskning av riskområdet bisysslor
En webbaserad självutvärdering av förvaltningarnas och bolagens förebyggande arbete mot
korruption och oegentligheter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§58

Val till Folkhälsorådet
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att utse Tommy Peterson ( K D ) som äldrenämndens representant i Folkhälsorådet efter Cecilia
Bernsten (C), som sagt upp sitt uppdrag i äldrenämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§59

Fyllnadsval till individutskottet på grund av uppsägning av uppdrag
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att utse Kerstin Holmberg (S) som ledamot i individutskottet då Jeannette Escanilla ( V ) har sagt
ifrån sig uppdraget på grund av tidsbrist.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§60

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm äldrenämnden
2014-03-26
ALN-2014-0025.00
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna.
Ärendet
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger.

§61

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2014-02-18
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§62

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2014-02-26
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§63

Anmälan av protokoll från individutskott 2014-03-10
Beslut
Äldrenämnden beslutar

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna.

§64

Anmälan av delegationsbeslut
Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen.
Beslut fattad av Yvonne Jonsson, sektionschef:
5.2 fattad 2014-01-15 avseende 4 st. vik. biståndshandläggare.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2014-03-26

§65

Anmälningsärenden individrelaterade
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att lägga förteckningen med anmälningsärenden t i l l handlingarna.
Ärendet
Separat förteclaiing över anmälningsärenden individrelaterade föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-03-26

§66

Bemanning utifrån ny författning
Kontoret redogör för Socialstyrelsens förslag t i l l föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för
personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.
Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (2012:12). Bakgrunden till de förslagna
föreskrifterna var ett antal uppmärksammade fall där personer med demenssjukdom lämnades
ensamma/inlåsta p å särskilda boenden.
Föreskrifterna som ska tillämpas inom handläggningen och v i d genomförandet av insatser avser
både särskilda boenden och hemtjänst.
Föreskrifterna tydliggör nämndens ansvar för att det finns tillräcklig bemanning i de särskilda
boendena. N å g o t som många kommuner anser kommer att ge en kostnadsökning.

Justerandes sign
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2014-03-26

§67

Information kring ansökan arbete med innovationer
Kontoret informerar om inskickad ansökan till Vinnova. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet
och är en statlig myndighet under Näringsdepartemenet. Deras uppgift är att f r ä m j a hållbar tillväxt
genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning
och utvecklingsprojekt som har betydelse för innovationsförmågan hos specifika målgrupper.
Syftet med ansökan är att utveckla och införa en ny innovativ ersättningsmodell inom äldreomsorg
som ger utförare av vård och omsorg ett incitament att systematiskt förbättra de äldres livskvalitet
genom en ökad funktionsförmåga och ökad nivå av självständighet.
Nuvarande ersättningsmodell inom hemvård ger incitament att utföra tid, inte att rehabilitera bort
behov.

§68

Information kring etablering inom lag om valfrihetssystem, L O V
Kontoret informerar om eventuella nya etableringar inom L O V .
Fem ansökningar har hittills kommit in. Ett antal utförare av vård och några
fastighetsägare/byggföretag visar intresse.
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2014-03-26

§69

Svar på fråga från Caroline Andersson (S) avseende skrivelse från medborgare
gällande träffpunkterna
Kontoret redogör för att en svarsskrivelse expedieras 2014-03-27 och anmäls på
nämnden 2014-04-23.

§70

Planering nämndärenden kommande sex månader
Föreligger planering av ärenden t i l l äldrenämnden de kommande sex nämnderna.

§71

Rapporter från utbildningar och annat
Inga rapporter föreligger.

§72

Kursinbjudningar
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att medge Eva Adler (MP) delta i Regionförbundets dialog om vård och omsorg, en attraktiv
bransch för framtidens medarbetare? Tisdag 29 april, k l . 09.00-12.30, Studieförbundet
Vuxenskolen, Kungsängsgatan 12, 1 tr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Äldrenämnden, Uppsala kommun
Ärende 3.06
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Reservation till beslut av ärende 3.06
Vi reserverar oss mot Ä l d r e n ä m n d e n s beslut i ärendet 3.06, att inte tillstyrka en motion
a n g å e n d e apotekares, i kommunal regi, närvaro vid l ä k e m e d e l s g e n o m g å n g av läkare.
Vi anser att de problemargument som anförts är av sådan karaktär att de mycket väl kan
lösas.
Vi anser det tråkigt att Alliansen på detta sätt vill försvåra för enskilda äldres välbefinnande.

Eva Adler, MP
Caroline Andersson, S
Jeanette Escanilla, V

