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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-14 

Närvarande 

Beslutande 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande 
Johan Edstav (MP), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Rigmor Stenmark (C), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 
Tobias Smedberg (V), 3:e vice ordförande tom § 56, närvarar på distans 
Carl Aborg (V), from § 57, närvarar på distans 
Eileen Rönnlund Holmgren (5) tom § 59, närvarar på distans 
Soraja Nadimpour (5) from § 60, närvarar på distans 
Staffan Yngve (5) tom § 56 
Claes Olsson (5) from § 57, närvarar på distans 
Mohammed Mekrami (S), närvarar på distans 
Camilla Westerborn (L), närvarar på distans 
Cecilia Forss (M), närvarar på distans 
Anna-Karin Westerlund (M), närvarar på distans 
Margit Borgström (KD), närvarar på distans 
Ingrid Nordlander (V), närvarar på distans 
Anders Sehlin (SD), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eileen Rönnlund Holmgren (S) from § 60, närvarar på distans 
Claes Olsson (S) tom § 56, närvarar på distans 
Gunnel Borgegård (L), närvarar på distans 
Fylgia Flohr (MP), närvarar på distans 
Ulf Stjernefeldt (M), närvarar på distans 
Karolina Wigenfeldt (C), närvarar på distans 
Victor Landing (KD), närvarar på distans 
Carl Aborg (V) tom § 56, närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Carina Juhlin förvaltningsdirektör och Yvonne Jonsson avdelningschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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Äldrenämnden Datum: 
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§54 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att utse Rigmor Stenmark (C) att justera protokollet måndag den 28 maj 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§55 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att under punkt 3 informationsärenden även uppta information om gemensamt 
utskott med Regionen, 

att som extra beslutsärende uppta "Närvaro genom deltagande på distans i 
sammanträden med nämndens utskott", och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§56 

Informationsärenden 
Följande informationsärenden föredras: 

- Förvaltningsdirektören ger en aktuell lägesbild av covid-19. 

-Verksamhetschefer från hemvården i Eriksberg och Nyby informerar om respektive 
hemvårdsområde. 

- Pågående IT-satsningar inom äldreförvaltningen. 

- Stimulansmedel. 

- Utredning matlådor. 

- Behov av ett gemensamt arbetsutskott för kommun och region gällande HSL, för att 
tillsammans kunna utveckla effektiv och nära vård. 

Justerandes signatur 
eif 

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
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§57 

Ekonomiskt bokslut per april 2020 

ALN-2020-00131 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt period bokslut per april 2020. 

Sammanfattning 

Resultatet ackumulerat per april 2020 var en positiv avvikelse mot budgetramen på + 
11 mnkr (-9 mnkr per april 2019). Utfallet per april var drygt 4 mnkr bättre än resultatet 
per mars i år. Detta trots rådande coronasituation med kraftigt stigande 
sjuklönekostnader och markant högre kostnader för förbrukningsmaterial. 

Utvecklingen ackumulerat per april liknar mycket den per mars i år. Ordinärt boende 
har ett överskott som nu är ännu större än i mars medan särskilt boende har ett fortsatt 
minskat underskott. Nämndens intäkter följer i stort det som är budgeterat per april (-
3.3 mnkr mot budget) medan kostnaderna är 14 mnkr lägre än budgeterat. 

Volymmässigt noteras fortsatt lägre volym än budgeterat såväl inom särskilt boende 
som ordinärt boende. Detta tillsammans med att de flesta av nämndens verksamheter 
går enligt eller bättre än budget, samt att avsedd effekt i stort erhållits av vidtagna 
resultatförstärkande åtgärder inför 2020 kan förklara den positiva avvikelsen mot 
budgetramen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§58 

Beslut om att ej upphandla driften av vård-
och omsorgsboendena Lundgården, 
Björklingegården, Hagundagården, 
Dalbyhemmet, Västergården samt Karl-
Johansgården 

ALN-2020-00352 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att ej upphandla driften av verksamheterna vid Lundgården, Björklingegården, 

Hagundagården, Da lbyhenn met, Västergården samt Karl-Johansgården, 

2. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att inom ramen för lokalförsörjningsplanen 

genomföra en översyn av framtida platsbehov, 

3. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av modeller för 

ersättning för särskilt boende, och 

4. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan över hur boenden ska 

drivas framgent för att möta det aktuella behovet och för att finna en balans 

mellan de privata utförarna och den egna regin. 

Reservation 

Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M), Rigmor Stenmark (C) och Margit 
Borgström (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Cecilia Forss yrkande om 
avslag på första att-satsen. 

Ingrid Nordlander (V) och Carl Åborg (V) lämnar följande reservation gällande den 
fjärde att-satsen: 

Justerandes signatur 1 Utdragsbestyrkande 
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Vänsterpartiet gläds åt att en majoritet kan se det orimliga i att fortsätta med den 
privatisering som från första början var dåligt genomtänkt och som är än mer orimlig 
att gå vidare med nu när Coronapandemin drabbat vårt samhälle. 

Vänsterpartiet reserverar sig mot att nämnden fortsätter att stå fast vid att det 
grundläggande systemfelet ska bestå, att privata aktiebolag ska tillåtas göra vinst på 
skattemedel avsedda för äldreomsorg. De privata aktörernas bristande förmåga att stå 
för stabilitet och trygghet i tid av kris och deras ovilja att ställa upp när högre krav på 
kvalitet ställs i verksamheten (vilket blivit uppenbart när inga aktörer visade intresse 
att lämna anbud i försöket till kvalitetsupphandling) visar hur olämpligt det är att tillåta 
och uppmuntra till vinstjakt i välfärden. 

Yrkande 

Cecilia Forss (M) yrkar med stöd av Anna-Karin Westerlund (M), Rigmor Stenmark (C) 
och Margit Borgström (KD) avslag på första att-satsen. 

Ingrid Nordlander (V) och Carl Aborg (V) yrkar följande lydelse på fjärde att-satsen: att 
ge äldreförvaltningen ett uppdrag att ta fram en plan över hur alla boenden ska drivas i 
kommunal regi. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer första att-satsen under proposition, arbetsutskottets förslag mot 
Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlunds (M), Rigmor Stenmarks (C) och Margit 
Borgströms (KD) yrkande om avslag, och finner att äldrenämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Därefter ställer ordföranden den fjärde att-satsen under proposition, arbetsutskottets 
förslag mot Ingrid Nordlanders (V) och Carl Aborgs (V) yrkande, och finner att 
äldrenämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Därmed beslutar äldrenämnden i enlighet med föreliggande skrivelse. 

Sammanfattning 

Nämnden fattade den 5 november 2019 beslut om att upphandla driften av 
verksamheterna Lundgården, Björklingegården, Hagundagården, Dalbyhemmet, 
Västergården samt Karl-Johansgården. Förvaltningen föreslår nu nämnden att återta 
detta beslut genom att besluta att driften av ovan nämnda verksamheter i nuläget ej 
ska upphandlas. Detta med bakgrund av att inga anbud inkom i den redan 
annonserade upphandlingen av Lundgården och Björklingegården, det behov som 
föreligger av en genomlysning av hela kommunens bestånd av boendeplatser samt det 
nu rådande läget med en pågående pandemi. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§59 

Uppföljning av aktiviteter - Rapport om äldre 
med nedsatt hörsel eller dövhet 

ALN-2019-0434 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna återrapportering av åtgärder gällande barndomsdöva, vuxendöva, 
och hörselnedsatta utifrån förslagen i "Rapport om äldre med nedsatt hörsel 
eller dövhet", 

2. att godkänna återrapporteringen gällande utredning av möjligheten till reserverade 
boendeplatser för teckenspråkiga brukare, och 

3. att förvaltningen återkommer med en förnyad rapport i december 2020. 

Yrkande 

Camilla Westerborn (L) yrkar bifall till föreliggande uppföljning. 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar tillägg med en att-sats lydande: att 
förvaltningen återkommer med en förnyad rapport i december 2020. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Sammanfattning 

Under 2019 genomförde äldreförvaltningen en utredning om situationen för 
hörselnedsatta och döva inom Uppsala kommuns äldreomsorg som redovisades i 
"Rapport om äldre med nedsatt hörsel eller dövhet".1 rapporten gavs förslag på 
förbättringsområden för målgrupperna. Rapporten presenterades vid äldrenämndens 
sammanträde den 17 december 2019 och beslut fattades om att de föreslagna 
åtgärderna skulle genomföras, samt att en återrapportering skulle ske vid 
äldrenämndens sammanträde den 14 maj 2020. Flera av åtgärderna är klara för nästa 
steg såsom åtgärd om träffpunkt för döva och utbildning av hörselombud, medan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
4 
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andra kräver ytterligare utredning som till exempel möjligheter till reserverade 
boendeplatser för teckenspråkiga. 

På grund av den belastning som coronapandemin innebär för verksamheterna inom 
äldrenämndens ansvarsområde har delar av genomförandet tillfälligt fått skjutas fram. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§60 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) första kvartalet 2020 

ALN-2020-00084 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 
§SoL som 2020-03-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med 
nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§SoL, och 

2. att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap. 6 f-h §§SoL skyldighet att kvartalsvis rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader 
från dagen för respektive beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten 
gäller och hur lång tid som förflutet från dagen för respektive beslut. 

Justerandes signatur 

''---- 

Utdragsbestyrkande 
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§61 

Anmälningsärenden äldrenämnden 14 maj 
2020 

ALN-2020-00040 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

1. Rapport från uppföljning vid Stenhagens vård- och omsorgsboende 2019-10-03, 

2. Skrivelse från kommunrevisionen gällande "Granskning av hantering och kontroll 
av anställdas bisysslor". 

3. Protokoll, äldrenämndens arbetsutskott 16 april 2020. 

4. Protokoll, äldrenämnden 23 april 2020. 

5, Protokoll, äldrenämnden 27 april 2020. 

6. Protokoll, samverkan tillika skyddskommitté 8 maj 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§62 

Anmälningsärenden med sekretess 
äldrenämnden 14 maj 

ALN-2020-00083 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga anmälningsärendena med sekretess till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§63 

Delegationsbeslut för perioden 2020-04-7,2 till 

2020-05-11 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende 
april 2020 till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§64 

Svar på brev om att bevilja anhöriganställning 
på grund av covid-19 

ALN-2020-00347 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge föreliggande svar på brev om att bevilja an höriganstä lining på grund av 
covid-19. 

Reservation 

Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M), och Margit Borgström (KD) reserverar sig 
mot beslutet enligt följande: 

Vi reserverar oss mot avslaget avseende yrkandet att ge äldreförvaltningen uppdrag 
att återkomma med nya principer för anhörigvård som gör det enklare att vårdas av 
anhörig om man så önskar. 

I hälso- och sjukvårdslagen står bland annat att vården skall särskilt tillgodose 
patientens behov av trygghet och kontinuitet samt bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet. 

Patientlagen gäller inte för äldreomsorgen men är så pass närbesläktad att dess syfte 
bör beaktas. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja 
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet 

Det gemensamma är att den äldres vilja skall så långt möjligt tillgodoses. 

För vissa gamla är det besvärligt och otryggt att släppa in främmande människor i 
hemmet. Särskilt besvärligt verkar det upplevas när det blir frågan om väldigt många 
olika personer. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkand e 
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För vissa äldre kan vård av en anhörig vara en lösning. Det är vanligt förekommande 
inom LSS men ovanligt inom äldreomsorgen. Nämnden följer visserligen en 
välgenomtänkt princip att inte tillåta anhörigvård, men den tar knappast hänsyn till 
brukarens vilja. I avtal med hemtjänstföretag finns klausul om att anhöriganställning 
inte tillåts varför val av annan utförare än kommunen inte är lösningen. 

Vi kan förstå flera av tankarna kring nämnderna negativa hållning till anhörigvård, 
till exempel att de anhöriga många gånger saknar utbildning och att utbildad 
personal måste kunna kontrollera att den vården och omsorgen som ges skall vara 
av god kvalitet. Utbildad personal behöver också följa brukarens hälsoutveckling. 
Därför tror vi inte att en anhörigvårdare kan vara den enda som finns i teamet runt 
brukaren. 

Idag finns 38 anhörigvårdare inom kommunen ifall det där det funnits väldigt 
speciella skäl. Vi tror att även med beaktande av nackdelarna att anhörigvårdare kan 
stärka tryggheten och kontinuiteten inom äldreomsorgen för många fler om 
principerna för beviljande ändras så att brukarnas önskemål väger tyngre. 

Yrkanden 

Cecilia Forss (M) yrkar med stöd av Anna-Karin Westerlund (M), och Margit Borgström 
(KD): 

1. att brevet skall gå ut på att nämnden är villig att göra ett undantag och bevilja 
anhörigvård, och 

2. att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med nya principer för anhörigvård 
som gör det enklare att vårdas av anhörig om man så önskar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först förvaltningens förlag mot Cecilia Forss (M), Anna-Karin 
Westerlunds (M), och Margit Borgströms (KD) yrkande nummer ett och finner att 
nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Därefter ställer ordföranden Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlunds (M), och Margit 
Borgströms (KD) yrkande nummer två under proposition och finner att nämnden avslår 
densamme. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§65 

Närvaro genom deltagande på distans i 
sammanträden med nämndens utskott 

ALN-2020-00444 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att tillåta närvaro på distans i sammanträdet med styrelsens/nämndens utskott, 

2. att distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid, samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor, 

3. att det ska föreligga särskilda skäl för att deltagande på distans får ske, 

4. att förhandsanmälan om deltagande på distans ska ske tre dagar före 
utskottssamrnanträdet, 

5. att ordföranden i utskottet avgör om deltagande på distans ska medges, och 

6. att detta beslut ska gälla till den 31 december 2020, eller tills annat beslutas. 

Sammanfattning 

Förslag till skrivelse föreligger 2020-05-14. 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans 
för ledamöter och ersättare i nämndens utskott, aktualiserats. Gällande kommunallag 
medger närvaro genom deltagande på distans i sammanträden med kommun-
fullmäktige och nämnd. Frågan om utskott får ha sammanträden på distans, är inte 
reglerad i kom m unallagen och berörs inte i lagens förarbeten. Närvaro genom 
deltagande på distans förutsätter att nämnden beslutar om att tillåta det och beslutar 
på vilket sätt deltagande ska ske samt vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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