
ÄLDRENÄMNDEN 

Datum 
2015-05-25 

KALLELSE 

Nämnd/Organ: 	Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum 2015-06-11, kl 16:00 

Sammanträdeslokal: KS-salen, Stadshuset 

Ordförande: 	Monica Östman (S), tel. 0706-554 041, e-post monica.ostman@bredband.net  

Sekreterare: 

Annie Arkebäck Mor6n tel. 018-727 56 02, e-post annie.arkeback-moren@uppsala.se  

Föredragningslista 
Nr Ärenderubrik Övriga uppgifter Diarienummer 

1 Formalia 
1.01 Val av justerare, tid och plats 

1.02 Fastställande av föredragningslista 

2 Information 
2.01 Individuppföljning på särskilda boenden Muntlig 
2.02 Äldres behov i centrum (ÄBIC) Muntlig 
2.03 Anmälan av Lex Maria Muntlig 
2.04 Ombyggnation av Skogsgården utifrån Muntlig 

Arbetsmiljöverkets anmärkning 
2.05 Planering av ärenden kommande nämnder Handling 

3 Beslutsärenden 

3.01 Ekonomiskt bokslut och prognos per april Handling ALN-2015-0063.10 
2015 

3.02 Förfrågningsunderlag avseende uppdrag till Handling ALN-2015-0085.30 
Vård & omsorg för drift av träffpunkter 



Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Äldreförvaltnin n torsdag 18 juni 2015 

1 i/K 
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KOIMIMUN ÄLDRENÄMNDEN 

1(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

KS-salen, 16:00-18:20 

Monica Östman (S), Ordförande Ersättare: 
Eva Adler (MP), 1:e vice ordf. 
Stefan Hanna (C), 2:e vice ordf. 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Araxi Tadaros (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Johan Carlsson (M) 
Sten Daxberg (M) 
Camilla Westerborn (FP) 
Ulla Johansson (KD) torn § 97 
Maria Petersson (M) from § 98  

Staffan Yngve (S) 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Javiera Cifuentes (V) 
Maria Petersson (M) tom 97 
Kjell Aleklett (FP) from § 94 
Carolina Wigenfeldt (C) 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Övriga deltagare: Gunn-Henny Dahl, direktör, avdelningscheferna Liselotte Engqvist, Carina Kumlin, Asa 
Markström, Karina Bodin och Yvonne Jonsson, Johanna Wallin, nämndcontroller, Lena 
Söderman, uppdragsstrateg och Helena Thorén Lindqvist, kommunikationsstrateg 

Utses att justera: 	Johan Carlsson (M) 	 Paragrafer: 86 - 107 

Monica • senan, ordförande  Johan Carlsson, justerare 

Annie Arkebäck Arkebäck Morh, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Äldrenämnden 
2015-06-11 

Datum för 	 2015-06-22 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 	Äldreförvaltningen 
för protokollet: 

Underskrift: 

	Avk  

Sista dag för överklagande: 	2015-07-13 
Datum för anslags nedtagande: 2015-07-14 

Annie Arkebäck Moffit 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

ÄLDRENÄMNDEN 

2(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 86 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att börja med beslutsärendena på föredragningslistan och därefter resterande punkter. 

§ 87 

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

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2015 enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingar per april 2015 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förlag till skrivelse föreligger 2015-06-11 från förvaltningen. 
Ärendet föredras av nämndcontrollem. 

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta periodbokslut för perioden 2015-01-01 — 
2015-04-30. Av bokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 5,1 mnkr lägre än 
kommunbidraget. 
Nämndens prognos för helåret är 1 688,9 mnkr vilket är 15,0 mnkr högre än kommunbidraget. 

Utdragsbestyrkande 
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2upp,milue 	ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 88 

Förfrågningsunderlag avseende öppna insatser - drift av träffpunktsverksamhet 
i Uppsala kommun 
ALN-2015-0085.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag avseende drift av träffpunkter i Uppsala kommun, 
och 

att uppdra till förvaltningen att genomföra smärre justeringar i förfrågningsunderlaget. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-05-18 från förvaltningen. 

Inom Uppsala kommun driver idag Vård 84 omsorg 16 träffpunkter vara 7 stycken är aktuella för 
upphandling. Eftersom träffpunkterna är en strategiskt viktig verksamhet inom området Öppna och 
förebyggande insatser, så föreslås nämnden besluta att verksamheten drivs i egen regi när 
nuvarande avtal upphör 150831. 

Förfrågningsunderlaget innehåller ska-krav avseende kvalitetskrav på verksamheten. Vissa ska 
bekräftas, vissa besvaras med beskrivning av metod och arbetssätt som säkerställer att ska-kravet 
uppfylls. Förfrågningsunderlaget är anpassat till IVE och äldrenämndens verksamhetsplan. 

Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden godkänner förfrågningsunderlaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

4(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 89 

Vård & omsorgs åtagande avseende drift 2015 av kom munövergripande 
verksamheter 
ALN-2014-0380.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande åtagande år 2015 från produktionsstyrelsen Vård & omsorg avseende 
drift av kommunövergripande verksamheter, och 

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att teckna internavtal i enlighet med uppdrag och åtagande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-05-18 från förvaltningen. 

I oktober 2014 antog äldrenämnden förfrågningsunderlaget avseende drift av kommunövergripande 
verksamheter. Uppdraget avsåg dagverksamhet, korttidsvård, sjukvårdsteam, trygghetsjour och 
palliativt center för år 2015. 

På grund av pågående dialog kring ersättningar och platsantal vid det palliativa centrumet, 
Omtanken, har detta lyfts bort från detta uppdrag. Särskilt avtal upprättas för den verksamheten. 

Åtagandet från Vård & bildning uppfyller samtliga ställda krav i förfrågningsunderlaget för övriga 
kommunövergripande verksamheter. 

Utdragsbestyrkande 
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5(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 90 

Yttrande avseende Socialdepartementets delbetänkande av 
klagomålsutredningen (SOU 2015:14) med dnr S2015/1547/FS 
ALN-2015-0094.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet angående remiss Sedd, hörd och respekterad — ett 
ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården. 

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

Klagomålsutredningens uppdrag är att ge förslag på hur hanteringen av klagomål mot hälso- och 
sjukvården kan bli mer ändamålsenlig. Med ändamålsenlig menas att klagomålshanteringen utgår 
från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är resurseffektiv. Utredningen har 
därför kartlagt vilka ändamål som ska uppnås genom klagomålssystemet, med särskilt fokus på 
patienters och närståendes behov. Anledningen till valet av inriktningen är att patienters behov inte 
tidigare undersökts, men även för att det är patienter och närstående som klagomålshanteringen är 
till för. 

Vårdgivarnas behov för att kunna lära sig av patienters erfarenheter och på så sätt förbättra hälso-
och sjukvårdens kvalitet och säkerhet är ett annat viktigt perspektiv i utredningen. 
I delbetänkandet lämnar utredningen förslag till författningsändringar som föreslås träda i kraft den 
1 juli 2016. Förslagen gäller vårdgivarens skyldighet att besvara klagomål, den enligt utredningen 
viktigaste komponenten i ett ändamålsenligt klagomålssystem, samt Inspektionen för vård och 
omsorgs (IVO) handläggning av ärenden. 

Utredningen presenterar även ett antal bedömningar i delbetänkandet. Dessa beskriver hur 
utredningen anser att ett nytt klagomålssystem inom hälso- och sjukvården bör vara utformat i sin 
helhet. Bedömningarna kommer att konkretiseras och fördjupas i slutbetänkandet som redovisas 
den 31 december 2015. De författningsändringar som presenteras i slutbetänkandet kommer att 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

6(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§91 

Rapportering till kommunfullmäktiga av ej verkställda gynnande beslut 
ALN-2015-0119.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
som 2015-03-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens rapporterings-
skyldighet jämlikt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen, och 

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

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-05-11 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f — h §§ socialtjänstlagen skyldighet att kvartalsvis rapportera 
till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande 
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 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 
förflutit från dagen för respektive beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

7(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 92 

Överföring av ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till omsorgsnämnden 
ALN-2014-0463.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge skrivelse till kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-05-28 från förvaltningen. 

Enligt beslut i äldrenämnden 2015-04-23 fick äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
övergripande översyn av träffpunkt Gudruns uppdrag och återkomma med ett tydliggörande kring 
verksamhetes grundläggande inriktning och uppdrag. 
Äldreförvaltningens uppfattning är att de behov som finns hos målgrupp för träffpunkt Gudrun ska 
och kan tillgodoses via avtal för bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige i skrivelse besluta 
att i reglemente förtydliga omsorgsnämndens ansvar för träffpunkt Gudruns uppdrag, 
att ansvaret för träffpunkt Gudrun överförs till omsorgsnämnden, och 
att justera kommunbidraget för denna verksamhet från äldrenämnden till omsorgsnämnden. 

Utdragsbestyrkande 
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2uPP,mo, 	ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 93 

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator 
ALN-2015-0123.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-05-19 från förvaltningen. 

Riktlinjen anvisar om verksamhetschefens ansvar för att inom ramen för vårdgivarens 
ledningssystem ta fram lokal rutin för hantering av det elektroniska verktyget Prator. 

Syftet med riktlinjen är att säkra de lokala processerna vid in och utskrivning till och från 
slutenvården samt att patientsäkerheten och individens behov och önskemål kommuniceras och 
säkerställs. 

I varje kommun skall det finnas en lokal riktlinje/rutin som beskriver ansvar och roller när det gäller 
samordnad utskrivningsplanering. 

Utdragsbestyrkande 
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Ln.  KOIMMUNI ÄLDRENÄMNDEN 

9(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 94 

Avveckling av Omtanken 
ALN-2015-0148.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avsluta verksamheten på enheten Omtanken från och med oktober 2015. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (FP) och Ulla 
Johansson (1(1D) reserverar sig mot beslutet i form av ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-05-29 från förvaltningen. 
Förvaltningen ger en utförlig dragning av ärendet. 

Äldreförvaltningen föreslår att enheten Omtanken läggs ner. Detta mot bakgrund av den låga 
beläggningen på enheten Omtanken samt den ekonomiska situation äldrenämnden befinner sig i. 
Beslutet stödjs av framtagna länsövergripande riktlinjer för palliativ vård, Socialstyrelsens 
nationella kunskapsstöd för god palliativ vård och den beslutade ansvarsfördelning mellan 
landstinget och länets kommuner avseende palliativ vård. Behovet av allmän palliativ vård kan 
tillgodoses av kommunens övriga utbud av korttidsplatser och detsamma gäller behovet av platser 
för de mer medicinskt krävande tillstånden. Verksamheten på Omtanken bör avvecklas med största 
möjliga hänsyn till den enskilde. Genom en fortsatt implementering av riktlinjerna möjliggörs en 
mer jämlik allmän palliativ vård i Uppsala kommun. Äldreförvaltningen föreslår därför att 
äldrenämnden beslutar att avsluta verksamheten på Omtanken. 

Yrkande 
Ordförande Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn 
(FP) och Ulla Johansson (KD) på återremiss av ärendet på grund av processen kring hanteringen av 
ärendet, se bilaga 1. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som avslår yrkandet om återremiss röstar ja och den som bifaller yrkandet om återremiss röstar 
nej. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att ärendet ska avgöras idag. 

Ja-röster avges av Jonas Larsson (S), Claes Olsson (S), Eva Adler (MP), Araxi Tadaros (MP), 
Per-Olof Forsblom (V) och Monica Östman (S). 

Nej-röster avges av Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (FP), Stefan 
Hanna (C) och Ulla Johansson (KD). 

Därefter ställer ordföranden föreliggande förslag till skrivelse under proposition och finner att 
nämnden bifaller densamme. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 95 

Uppföljning sjukvårdsteamet i Uppsala kommun 
ALN-2015-0072.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna rapporten med 1rav på Aterrapportering till förvaltningen. 
6 ' , . 	 .', 401 6;4 .//a, ixitiv 

Ärendet tm- . . q Aj M 	la.„  

Förslag till skrivelse föreligger 2015-05-29 från förvaltningen. 

En planerad avtalsuppföljning av Sjukvårdsteamet (SVT) har genomförts i mars 2015. 
Verksamheten drivs som ett kommunövergripande uppdrag av Vård & omsorg. Inriktningen är 
patienter i behov av specialiserad hemsjukvård med omfattande medicinska insatser. Insatserna ska 
kunna erbjudas personer över 17 år i hela Uppsala kommun, oavsett diagnos och under hela dygnet. 
Ett särskilt avtal reglerar samverkan mellan Uppsala läns landsting, Knivsta kommun och Uppsala 
kommun. 

Nedanstående områden har varit fokusområden i den genomförda uppföljningen: 
• Verksamhet och organisation 
• Personalbemanning, kompetens och kompetensutveckling 
• Samverkan, delaktighet samt dokumentation 
• Vård och behandling 
• Stöd till närstående 
• Ledningssystem för kvalitet 

Brister/förbättringsområden har identifierats inom fem av sex områden. Senast den 22 juni 2015 ska 
vårdgivaren delge förvaltningen en handlingsplan som visar på planerade åtgärder, tidsplan och 
namnangiven ansvarig person för respektive brist och förbättringsområde. Beställaren ska därefter 
bedöma handlingsplanen. 

k4 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 96 

Uppföljning av trygghetsboenden i Uppsala kommun 
ALN-2015-0089.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna rapporten, 

att uppdra till äldreförvaltningen att återkomma med ett förslag till sammahållen organisatorisk 
lösning för hantering av trygghetsbostäder inom äldreförvaltningen, och 

att uppdra till äldreförvaltningen att upprätta välfungerande och implementerade rutiner för 
samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen kring trygghetsbostäder. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-05-18 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen genomförde under 2014 en uppföljning av samtliga åtta trygghetsboenden i 
Uppsala kommun. Vid uppföljningarna framgick att det förelåg ett antal brister och 
förbättringsområden inom flera områden. Utöver detta gjordes på uppdrag av äldrenämnden under 
hösten 2014 en översyn och beskrivning av problematiska områden inom systemet för 
trygghetsbostäder. I denna rapport lyftes bl.a. behovet av förbättrad information om 
trygghetsbostäder, förenklad och förbättrad hantering av kösystem och köförfarande samt behov av 
att skapa rutiner mellan berörda förvaltningar (främst mellan äldreförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen). Vidare lyftes att ansvar för hantering av trygghetsbostäder bör ges en 
genomtänkt organisatorisk lösning inom äldreförvaltningen. 

Förvaltningens slutsats efter nu genomförd uppföljning är att det skett framsteg inom de flesta 
områden, men att det kvarstår vissa brister och förbättringsområden. Främst gäller detta avsaknad 
av gemensamhetslokal och en kvarstående bristande tillgänglighet avseende information om 
trygghetsbostäder samt system för felanmälan och kösystem. Det kvarstår också behov av att 
upprätta en sammanhållen organisatorisk lösning för hantering av trygghetsbostäder inom 
äldreförvaltningen samt att upprätta välfungerande och implementerade rutiner för samverkan kring 
trygghetsbostäder mellan äldreförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 97 

Hjälpmedel i Uppsala län "HUL" 2015 
ALN-2015-0128.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslag till internavtal för drift av enheten "Hjälpmedel Uppsala län HUL", 

att godkänna förslag till Samverkansavtal avseende en länsgemensam hjälpmedelsförsörjning för 
avancerade hjälpmedel (A-hjm), och 

att godkänna förslag till internavtal för hantering av bashjälpmedel (B-hjm) inom Uppsala 
kommun. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-05-13 från förvaltningen. 

Sedan 2007 har en gemensam länsövergripande enhet för hjälpmedelsförsörjning varit etablerad och 
drivs av Uppsala kommun benämnd "Hjälpmedel Uppsala län, HUL". 
Äldrenämnden och Omsorgsnämnden är uppdragsgivare eftersom Hjälpmedel Uppsala Län HUL 
servar från 21 år och uppåt. Äldrenämnden är avtalspart dels med Vård & omsorg dels med 
kommunerna i länet. 
Styrformen för enheten HUL är interkommunalt avtal där allt regleras i samverkansavtal mellan 
kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar och Uppsala kommun. 
Respektive kommun ansvarar för sina riktlinjer och utifrån dessa riktlinjer tas sortiment fram och 
gemensamma LOU-upphandlingar av produkter/hjälpmedel görs. Riktlinjerna och sortimentet av 
hjälpmedel finns beskrivna i kataloger som stöd för förskrivare av hjälpmedel i respektive kommun. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 98 

Individuppföljning på särskilda boenden 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bordlägga informationspunkten. 

§ 99 

Äldres behov i centrum (ÄBIC) 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bordlägga informationspunkten. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 100 

Anmälan av Lex Maria 

Förvaltningen redogör för en anmälan enligt Lex Maria som har skickats till inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). 
Anmälan rör vårdboende Linné som drivs av Nordlandia care (tidigare Kosmo). 

Återkommande brister avseende systematiskt kvalitetsarbete, journalföring, läkemedelshantering, 
god vårdhygienisk standard, hantering av delegering, och specifik omvårdnad och rehabilitering har 
identifierats. Allvarliga händelser för enskilda individer och organistoriska brister har framkommit 
via orosanmälningar och avvikelser. Kvalitetsarbete har bedrivits, handlingsplaner har utarbetats 
både utifrån planerad tillsyn, fördjupade utredningar och lex Maria anmälningar. Trots vidtagna 
åtgärder har kvarstående effekt över tid inte uppnåtts. 

Nya orosanmälningar har inkommit, denna gång från läkare och sjuksköterskor, som 
uppmärksammat ytterligare patientsäkerhetsrisker inom samma områden som tidigare. 

Orosanmälningarna har föranlett utredningsarbete i form av intervjuer med legitimerad personal, 
oanmält tillsynsbesök och granskning av delegeringsbeslut och journalföring. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering konstaterar att patientsäkerhetsrisker 
föreligger inom ett flertal områden. 

Särskilt allvarligt är att de patientjournaler som granskats, inom sjuksköterskans ansvarsområde, 
inte innehåller de uppgifter som enligt patientdatalagen behövs för god och säker vård. 

En komplettering med sammanfattande utredning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
medicinskt ansvarig för rehabilitering kommer att göras inom kort. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 101 

Ombyggnation av Skogsgården utifrån Arbetsmiljöverkets anmärkning 

Äldreförvaltningen redogör för Arbetsmiljöverkets beslut 2013-10-30 
"Förbud mot upplåtelse enligt 7 kap. 7-8 §§ arbetsmiljölagen och föreläggande enligt 7 kap. 7§ 
arbetsmiljölagen". 
Arbetsmiljöverket förbjuder vid vite av 2 500 000 kronor att äldreförvaltningen efter den 15 mars 
2016 upplåta lokaler vid Skogsgården, för bedrivande av omvårdnadsarbete om inte 
toaletter/hygienutrymmen byggs om enligt gällande regelverk. 

Ombyggnadsarbete är nu beställt och Arbetsmiljöverket kommer inte att ta ut vite eller stänga 
verksamheten. 

Ett uppdrag har lämnats till stadsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheten att bygga ett nytt 
vårdboende i Storvreta. 

§ 102 

Planering av ärenden kommande nämnder 

Föreligger planering av nämndärenden året ut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes/sign 
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IkOVIIIMULA ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 103 

Anmälningsärenden äldrenämnden 11 juni 
ALN-2015-0037 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

104 

Anmälan av protokoll från individutskottet 28 april 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 105 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 28 april 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-1 1 

§ 106 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 7 maj 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 107 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslutade bostadsanpassningsbidrag maj 2015. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård maj 2015. 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att utse ett ärende som ska redovisas på äldrenämnden i augusti. 

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden 11 juni 2015, ärende 3.08 

Reservation och särskilt yttrande 

Vi anser att det är mycket beklagligt att ett så stort beslut som att lägga ner Omtanken 
(korttidsvårdboende för människor i livets slutskede) inte har föregåtts av presentationer inför 
nämnden där för- och nackdelar med nuvarande verksamhet tydligt redogörs och värderas. Vi förstår 
att frågan är mycket känslig men det är ur demokratisk synpunkt rimligt att stora förändringsförslag, 
som i detta fall dessutom berör våra allra svagaste och i livets slutskede, först presenteras i nämnden 
där alla nämndledamöter ges möjligheten att ifrågasätta. Med tanke på att nämndmötena endast 
undantagsvis är öppna för allmänheten kan känsliga frågor vägas i nämnden utan att vi anser att 
risken för informationsspridning blir större än den risk som finns kopplad till tjänstemännens 
handläggning av ärenden. Vi utgår ifrån att alla framtida större beslut som nämnden förväntas ta 
föregås av professionella informationsdragningar där alternativ övervägs och synpunkter från de 
folkvalda samlas in. Med en sådan beslutsprocess är det också möjligt att uppnå bredare politisk 
enighet runt nödvändiga förändringar. Vi ställer oss också kritiska till att S, MP och V fattar beslut 
utan att det i beslutsunderlaget finns ordentliga konsekvensbeskrivningar. Bland annat saknas helt 
ett ekonomiskt resonemang om vilken alternativkostnaden är för att säkerställa en likvärdig 
medmänsklighet i en alternativ form. 

I dagsläget anser vi inte att det är klart hur och när denna utsatta invånargrupp erbjuds en lika 
professionell omsorg och vård som på Omtanken. Hur har kommunen säkrat upp att Landstinget tar 
sitt ansvar för den palliativa vården och gör det som de sedan länge har ansvartet för? Ett av skälen 
till varför Omtanken startades var att människor som av Uppsala Akademiska sjukhus ansågs 
medicinskt färdigbehandlade inte kunde få ett rimligt stöd och ibland även "föll mellan stolarna". På 
vilket sätt och hur fort kommer personal inom korttidsboenden och inom hemtjänsten att lära sig 
tillräckligt för att, på toppen av allt annat, professionellt kunna stötta människor i livets absoluta 
slutskede? Och hur trovärdig är den kompetensuppbyggnaden och tidplanen? Finns en risk att 
Omtankens låga beläggning är kopplad till att andra utförare av vård avstår från att föreslå 
förflyttning till en specialistverksamhet för att de förlorar intäkter? Och inte minst undrar vi hur den 
mycket värdefulla kompetens som den sjukvårdspersonal som idag finns kopplad till Omtanken 
kommer att tas till vara framöver? Berörd personal gör ett fantastiskt jobb och vi vill att deras 
kompetens säkras i närområdet. 

Centerpartiet, Stefan Hanna 

Moderaterna 

Folkpartiet 

Kristdemokraterna 
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