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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2012-09-26

§150

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att 2.01 Lovprocessen utgår,
att lyfta upp ärende 3.15 Förändring av förfrågningsunderlag hemvård, som första beslutsärende,
och att då även 3.16 Översyn av ersättningsnivåerna för hemvård ingår i behandlingen,
att uppta information om bibliotekens uppsökande verksamhet,
att uppta information om remiss gällande taxeändring färdtjänst,
att uppta information om "Allt ljus på Uppsala", och
att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista.
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2012-09-26

§151

Information gällande bibliotekens uppsökande service
ALN-2011-0258.10
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att inte omförhandla ett nytt avtal avseende bibliotekens uppsökande service, och
att översända beslutet för kännedom till kulturnämnden.
Reservationer
Jeannette Escanilla (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga 1.
Ärendet
Skrivelse föreligger på bordet 2012-09-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Ärendet föredras av Gunvor Nordström Liiv, uppdragsstrateg.
Nämnden diskuterar ärendet.
Yrkande
Jeannette Escanilla (V) yrkar att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jeannette Escanillas återremissyrkande och finner att det
avslagits.
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Sammanträdesdatum:

2012-09-26

§152

Information gällande remiss taxeändringar färdtjänst
Eva Adler (MP) frågade på arbetsutskottet 2012-09-19 varför äldrenämnden inte fått remiss
gällande taxeändring färdtjänst för besvarande.
Ordföranden svarade då att det är kommunstyrelsen som fattat beslut om detta.
Kontoret har haft kontakt med kommunstyrelsen gällande aktuell remiss och kan nu meddela att
remissen kommer ut på en ny omgång och då kommer äldrenämnden att vara en av remissinstanserna.

§153

Information om "allt ljus på Uppsala"
Informationsstrategen informerar om att i november ordnas ljusfestivalen "allt ljus på Uppsala"
igen.
Kontoret kommer att annonsera och erbjuda åtta guidade turer i långsammare tempo. Dessa turer är
lite kortare och anpassade för seniorer och personer med rörelsenedsättning.
Guiden berättar om aktuella ljussättningar och personal från kontoret kommer att promenera med
och räcka en hjälpande hand vid behov.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2012-09-26

§154

Förändring av förfrågningsunderlag hemvård (HSL för små och medelstora
företag)
ALN-2012-0175.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att ge kontoret i uppdrag att till äldrenämndens sammanträde i november utreda hur kraven i
förfrågningsunderlaget ska vara utformade för att eliminera de brister/risker rörande god och
säker vård som har identifierats i uppföljningarna,
att i samband med ovanstående utredning komma med förslag som visar hur incitament kan skapas
för en aktivare rehabilitering,
att ge kontoret i uppdrag att se över ersättningsnivåer i samband med ovanstående uppdrag, och
att besluta om att avvakta med godkännande av nya hälso- och sjukvårdsutförare till dess
ovanstående uppdrag är slutförda.
Reservationer
Jeannette Escanilla (V) anmäler ett särskilt yttrande i ärendet enligt bilaga 2.
Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S) och Kerstin Holmberg (S) anmäler ett särskilt yttrande i
ärendet enligt bilaga 3.
Eva Adler (MP) anmäler ett särskilt yttrande i ärendet enligt bilaga 4.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Kontoret delar på bordet ut en ny missivskrivelse 2012-09-26, med fyra nya att-satser enligt
ovanstående.
Kontoret för hälsa, vård och omsorg har under senaste åren kontinuerligt utarbetat tydligare metoder
för ansökningsprocess och uppföljning av företag inom valfrihetssystemet för hemvård. Vid
uppföljning förekommer frekvent att nystartade omvårdnadsföretag som även bedriver hälso- och
sjukvård i Uppsala kommun brister i utförandet. Med de brister som uppmärksammas föreslås
nämnden att fatta beslut om förändring av godkännande inom valfrihetssystemet för hemvård.
Denna förändring genererar ökade krav på de företag som önskar utföra hälso- och
sjukvårdsinsatser, samtidigt som en möjlighet öppnas för nystartade företag i form av ett mer
omfattande godkännande än uteslutande serviceutförande, utan ansvaret och kostnaderna för hälsooch sjukvården.
Justerandes sign
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§155

Delårsbokslut och prognos per augusti
ALN-2011-0258.10
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-augusti, 4.047 tkr, resultatprognos
helår 2012, - 16.726 tkr, +/- 5.000 tkr, och
att överlämna uppföljning per augusti, lönekostnadsutveckling, nyckeltalssammanställning,
uppföljning av kommunfullmäktiges imiktningsmål i Inriktning Verksamhet Ekonomi,
uppföljning barn- och ungdomspolitiskt program, övriga kommunfullmäktige uppdrag, och
resultat och balansräkning, till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Nämnden redovisar i bokslut för januari-augusti en positiv differens på 4.047 tkr, mellan utfall och
kommunbidraget. Jämfört med en periodiserad budget så visar nämnden en negativ avvikelse om
2.552 tkr. Som framhållits tidigare innebär nettokostnadsredovisning att de kostnader som är
hänförliga till administrativa delar, dvs i praktikens nämndens kontor, fördelas ut till
kärnverksamheten och dess olika veiksarnhetsområden. Detta innebär att samtliga
kostnadsavvikelser i uppföljning och prognos som uppstår i de administrativa delarna påverkar
nettoavvikelserna för kärnverksamhetens totala nettokostnad.
När det gäller de administrativa kostnaderna så vill kontoret ange framförallt den del som negativt
påverkar nämndens resultat. I lagd budget finn inte utrymme för ökade kostnader inom IT-området
och då framförallt ökade kostnader för förseningar i införandet av vård- och omsorgssystemet
Siebel. Här antas en negativ prognos på 5.5 mkr.
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§156

Förslag till kommunfullmäktige att ändra avgifter för trygghetslarm, matlådor
och matavgift på särskilt boende
ALN-2011-0258.10
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att efter redaktionell ändring godkänna föreliggande förslag till kommunfullmäktige att ändra
avgiften för trygghetslarm, matlådor och matavgift på särskilt boende.
Reservationer
Jeannette Escanilla (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga 5.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Äldrenämnden har vid sitt möte 2012-08-30 beslutat att lämna förslag till kommunfullmäktige om
att ändra avgifter för trygghetslarm, matlådor och matavgift på särskilt boende.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande skrivelse med redaktionell ändring i sista stycket på sidan
två i yttrandet till kommunfullmäktige, punkt sätts efter prisbasbeloppet, resten av meningen utgår.
Jeannette Escanilla (V) yrkar avslag på föreliggande skrivelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget bifallsyrkande med redaktionell ändring och Jeannette
Escanillas avslagsyrkande och finner bifall för eget yrkande.
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Sammanträdesdatum:
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§157

Matdistribution - Östersundsmodellen
ALN-2011-0258.10
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att ge kontoret i uppdrag att återkomma med ett detaljerat förslag som visar hur
Östersundsmodellen kan införas i Uppsala kommun.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Äldrenämnden gav 2012-06-21 kontoret i uppdrag att presentera modell för matdistribution, den så
kallade Östersundsmodellen. I Uppsala hanteras idag matdistributionen genom att godkända
hemvårdsutförare beställer, administrerar och distribuerar matlådor till de personer som valt
företaget och som har biståndsbeslutad insats i form av matdistribution. I Östersund hanteras
matdistributionen till viss del inom lagen om valfrihetssystem (LOV), med en tydligare målsättning
att förbättra den enskildes valmöjlighet av måltid. Priset för matlåda betalas av den enskilde, medan
beställaren ansvarar för kostanaden av distribution av låda. Distributör upphandlas enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU), medan företag som önskar erbjuda sin mat till den enskilde
upphandlas enligt LOV. För eventuellt införande i Uppsala krävs att ett detaljerat förslag tas fram
som visar hur Östersundsmodellen kan införas.
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§158

Uppföljning av internkontroll tertial 2, 2012
ALN-2011-0251.00
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att fastställa föreliggande deluppföljning av internkontrollplan 2012.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Internkontrollplanen 2012 fokuserar dels på verksamhetssysteminförande dels på interna processer
för att säkerställa god kontroll och kostnadsbesparingar.
I internkontrollplanen finns två processer som tidsmässigt ska följas upp efter tertial 2; Vårdkedjan
och Korttidsplatser.
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Sammanträdesdatum:

2012-09-26

§159

Projektrapport - uppsökande hembesök till personer i åldern 70-79 år med
annat modersmål än svenska
ALN-2012-0154.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att komplettera med statistik (språkgrupper) utifrån
modersmål.
Ärendet
Projektrapport föreligger 2012-0926 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Kontoret föredrar ärendet och svarar på nämndens frågor.
Kontoret för hälsa, vård och omsorg fick under hösten 2011, i uppdrag av äldrenämnden, att utföra
en särskild satsning på uppsökande hembesök för personer över 70 år med ett annat modersmål än
svenska. Resultatet visat att projektet till stora delar har nått målgruppen. Information har
tillgängliggjorts genom översättningar och informationsspridning. Satsningen på översättning av
väsentligt material bör fortlöpa.
Det finns önskemål från en del som besökts i projektet om fortsatt kontakt. Dessa personer är under
80 år. För att möta upp detta behov från ett antal personer som besökts så bör verksamheten öppnas
upp till att omfatta även de seniorer under 80 år som på egen hand hör av sig och önskar ett
uppsökande hembesök.
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§160

Revidering av riktlinjer för äldrenämndens bidrag till föreningar
ALN-2011-0263.15
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att revidera nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar enligt upprättat förslag.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-04 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Äldrenämnden antog på sitt sammanträde den 31 maj 2012 riktlinjer för bidrag till föreningar. I
samband med beslutet fick kontoret i uppgift att undersöka möjligheterna att lägga till ett
återkallelseförbehåll i riktlinjerna. Kontoret föreslår efter kontakt med kommunens stadsjurist att ett
sådant förbehåll läggs till i nämndens riktlinjer för bidrag.
Kontoret hade i framtagandet av riktlinjerna en ambition att införliva utbetalningarna av bidragen i
den elektroniska fakturahanteringen. Det har dock visat sig att detta skulle innebära ett avsevärt
merarbete, både för kontoret och för de berörda föreningarna. Kontoret föreslår därför även att
kravet att lämna in faktura för att få bidrag stryks ur riktlinjerna.
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§161

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (kvalitetsledningssystem)
ALN-2012-0132.01
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att fastställa förslag till Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, och
att fastställa förslag till kvalitetsmål i ledningssystemet.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Kontoret föredrar ärendet.
Kvalitetsparagraferna i Socialtjänstlagen (3 kap 3 §), Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (6§) och Hälso- och sjukvårdslagen kap (2a§) säger att insatser inom
verksamheten ska vara av god kvalitet. Kvalitetsbegreppet omfattar verksamheten på alla nivåer:
strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Enligt socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska
ledningssystemet användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet.
Ett välfungerande ledningssystem innebär att det finns en organisatorisk struktur med ett uttalat och
tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt rutiner för uppföljning. Syftet
med att inrätta ett ledningssystem för kvalitet är att skapa en systematik och samordning i
kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Dokumentationen av arbetet med kvalitetsaspekter medför
också ökad insyn och öppenhet för nämndens arbete hos medborgare, medarbetare och andra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(22)

ÄLDRENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
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§162

Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Sandelska huset
ALN-2012-0090.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med beaktande av resultatet godkänna rapporten.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-08-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK), genomförde en planerad avtalsuppföljning vid vårdoch omsorgsboendet Sandelska Huset den 1 juni 2012 som framgår av rapporten. I samband med
avtalsuppföljningen genomfördes en dokumentationsgranskning den 18 juni 2012, vilken ingår i
rapporten. Uppföljningen visade att verksamheten på många sätt fungerar väl, dock förelåg ett fåtal
brister inom områdena - verksamhet, organisation och bemanning, hälso- och sjukvård samt
avvikelser och klagomålshantering.
Handlingsplan inkom den 20 augusti 2012. Denna bedömdes som tillfredsställande då de brister
som kontoret såg vid avtalsuppföljningen åtgärdats. HVK ser nu ärendet som avslutat.
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§163

Avtalsuppföljning av kvinnolägenheter med stöd, Uppsala stadsmission
ALN-2012-0145.33
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med beaktande av resultatet godkänna rapporten.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-08-01 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) har genomfört en planerad avtalsuppföljning 25 maj
2012 av de kvinnolägenheter med stöd som bedrivs av Uppsala stadsmission och som utgår från
avtalet "Avtal två Kvinnolägenheter med stöd, Uppsala stadsmission (VFN-2011-0050.33)" .
H V K har fått en bild av en verksamhet som är uppbyggd kring ett starkt engagemang, kunnighet
och flexibilitet. Stödformerna inom avtalets begränsning är byggt kring ett tryggt boende och
stödsamtal.
När det totala utbudet med "övriga stödformer" (som är finansierade på annat sätt) läggs till bildas
ett "koncept" med flexibelt och väl balanserat utbud av stödformer så att både stöd, bearbetning,
nätverksbygge och nyorientering beaktas när kvinnorna går vidare i livet. Förhållningssättet är både
rehabiliterande, förebyggande och hälsofrämjande i vid bemärkelse - fysiskt, psykiskt och socialt.
Utvärderingar av effekt och upplevelser av det stöd som erbjuds, anhörigstöd i samverkan med
anhörigcentrum samt en förstärkning av stöd som kan intensifieras vid känsliga skeden i processen
(ex utflyttningen och vid övergångar till andra insatser) är exempel på områden som enligt HVK
bör utvecklas i dialog med förtydligat avtal mellan utförare och beställare.

Utdragsbestyrkande
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§164

Planerad avtalsuppföljning Uppland Nursing Resurs AB - Hemvård inom
Uppsala kommuns valfrihetssystem
ALN-2012-0079.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med beaktande av resultatet godkänna rapporten.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-10 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Uppland Nursing Resurs AB har bedrivit hemvård inom valfrihetssystemet (serviceinsatser) sedan
januari 2011.1 februari 2012 har utföraren även uppdrag för personlig omvårdnad, inkl. hjälp vid
larm samt hemsjukvård, mellan klockan 07-22. Företaget hade vid uppföljningstillfållet åtta kunder.
Huvudansvarig avtalsstrateg har informerat verksamhetschefen (VC) i juni om de
förbättringsområden som uppmärksammandes vid avtalsuppföljningen. Vid en träff med VC den 26
juli redogjordes för de åtgärder som utföraren vidtagit. HVK finner åtgärderna godkända och vill
förslå äldrenämnden att med beaktande av resultatet godkänna rapporten.
Inom följande områden har förbättringsåtgärder vidtagits:
•
Kompetens och kompetensutveckling
•
Fallprevention och bedömning av rehabiliteringsbehov
Avvikelser och klagomålshantering
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§165

Remiss gällande handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande
verksamhet för Tierps, Uppsalas och Osthammars kommuner
ALN-2012-0171.00
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att avge yttrande till räddningsnämnden enligt upprättat förslag.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-10 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Räddningsnämnden hemställer om nämndens yttrande i ärende rörarande handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet för Tierps, Uppsalas och Östhammars kommuner.
I förslag till yttrande pekas bland annat på vikten av förebyggande verksamhet för att minimera
risken för störningar i nämndens verksamheter samt ett fortsatt samarbete med brandförsvaret kring
brandskyddsfrågor och andra åtgärder som syftar till förbättrad trygghet och säkerhet för nämndens
målgrupper.
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§166

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till översyn av kommunens råd
(KSN-2012-0822)
ALN-2012-0146.00
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att avge reviderat yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
I den av kommunledningskontoret genomförda översynen av kommunens råd föreslås bland annat
att kommunstyrelsen övertar ansvaret för föreskrifterna för KPR respektive KHR från berörda
nämnder.
Främsta argument för detta är att bägge råden bygger på överenskommelser som ursprungligen
tagits av kommunstyrelsen samt att ansvarsområdet för respektive råd är uttalat
kommunövergripande. Ansvaret för sekretariatet för KPR och KHR föreslås oförändrat ligga kvar
på kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Föreslagna förändringar föreslås gälla från och med 1 januari 2013.
I förslaget till yttrande tillstyrkes förslaget att ansvaret för föreskrifterna för KPR respektive KHR
återgår till kommunstyrelsen.
Yrkande
Ordföranden yrkar att yttrandet till kommunstyrelsen ska kompletteras med att nämnden inte ser
något behov av uppdelning av ordinarie ledamöter respektive ersättare för Uppsala
Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) representation i rådet.
Övriga nämndledamöter bifaller yrkandet.
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§167

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom 3 månader
ALN-2012-0125.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 §
LSS som 2012-06-30 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS,
att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige, och
att låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-03 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis
rapportera till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 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.
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§168

Yttrande över Bevarande- och gallringsplan för Styrelsen för teknik och service
ALN-2012-0167.01
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att retroaktivt godkänna bevarande- och gallringsplan för Produktionsnämnden för teknik
och service fastställd 2006-12-14, i de delar som berör äldrenämnden, och
att efter äldrenämndens påtalade kompletteringar godkänna förslag till reviderad
bevarande- och gallringsplan för Styrelsen för teknik och service i de delar som berör
äldrenämnden.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-09-07 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Äldrenämnden har från Styrelsen för teknik och service fått förslag till bevarande- och gallringsplan
för Styrelsen för teknik och service, för beslut och yttrande.
Då det saknas giltiga beslut från de uppdragsnämnder som berörs av bevarande och gällringsplanen
fastställd 2006-12-14 måste även retroaktiva gallringsbeslut fattas för handlingar upprättade fr.o.m.
2003.
I föreliggande förslag till bevarande- och gallringsplan behövs komplettering på sidan 7. Första
stycket Ansökningar, med bilagor, från pensionärsföreningar ska kompletteras med ÄLN under
rubriken "Tillhör uppdragsnämnd".
Vidare föreslås samma komplettering av ÄLN i sista stycket på sidan 36 under Praktiksamordning.
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§169

Extra arbetsutskott 2012-10-16
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att hålla ett extra arbetsutskott tisdag 16 oktober, kl. 16.00 för att bland annat fastställa
remissunderlag för lokal överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun (LÖK).

§170

Kursinbjudningar
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att medge A l f Hanslöf (FP), Susanna Tuvemo Johnson (MP), Eva Adler (MP) och Kerstin
Holmberg (S) delta i temadag "Utemiljön och den äldre människan - att ha liv i livet"
som Regionförbundet Uppsala län inbjuder till. Fredag 19 oktober 2012, kl. 13.00 - 16.00,
hotell Linné. Temadagen är kostnadsfri, och
att medge Jeannette Escanilla (V) delta i framtidskonferens "Bo bra på äldre dar" som
Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 22-23 november 2012 i Stockholm. Kostnad 1 500 kronor.
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§171

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2012-08-21
Beslut
Äldrenämnden beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§172

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2012-08-30
Beslut
Äldrenämnden beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§173

Anmälan av individutskottets protokoll 2012-09-03
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
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§174

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att lägga förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger.

§175

Anmälan av delegationsbeslut
Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen.
Beslut fattad av Liselotte Engqvist, sektionschef:
5.2 fattad 2012-09-07 avseende biståndshandläggare (2 st).
Beslut fattad av Yvonne Jonsson, sektionschef:
5.2 fattad 2012-08-15 avseende biståndshandläggare (3 st).

Utdragsbe styrkande
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Vänsterpartiet Uppsala

RESERVATION FRÅN VÄNSTERPARTIET
Gällande bibliotekets uppsökande service
ÄLN-2011-0258.10.

Beslut
Vänsterpartiet yrkar återremiss i ärendet och reserverar sig mot
äldrenämndens beslut att säga upp avtalet avseende bibliotekens
uppsökande service och beslut att översända beslutet för kännedom till
kulturnämnden.
Det är oansvarigt att behandla äldre människor, som på grund av ålder
eller funktionshinder inte själva kan ta sig till biblioteket.
Vänsterpartiet anser att:
Ärendet kan inte läggas på bordet samma dag som ett så viktigt beslut
ska tas.
Besparingen är så liten att det är omotiverat att ta beslut på bristfällig
beredning.
Äldrenämnden borde ha förankrat beslutet med kulturnämnden för att
säkerställa att verksamheten ändå kunde finnas kvar.
Idag vet vi inte vilka som kan erbjuda denna service, därför ska fokus
vara på våra äldres behov och inte på företagen som kan tänka sig
erbjuda detta.
Jeannette Escanilla
ledamot i ÄLN

Uppsala 10-10-12

Vänsterpartiet Uppsala

RESERVATION FRÅN VÄNSTERPARTIET
Gällande Förändring av förfrågningsunderlag hemvård (HSL för
små och medelstora företag)
ÄLN -2012-0175.30

Beslut
Vänsterpartiet reserverar sig mot äldrenämndens beslut att utreda hur
kraven i förfrågningsunderlaget ska vara utformade för att eliminera de
brister/risker rörande god och säker vård som har identifierats i
uppföljningarna,
Vänsterpartiet menar att alliansens lappande och lagande av en dålig
modell med företag inom hemtjänsten måste få ett slut. När de privata
företagen inte kan leverera det de lovar kan man inte sänka kraven eller
anta nya modeller, som underlättar för privata företag att finnas kvar trots
allvarliga brister, istället måste hemtjänstexperimentet stoppas. Det är en
säker och trygg hemtjänst med de äldre i fokus som behövs, inte en
hemtjänst med företagarfokus.

Vänsterpartiet vill synliggöra de problem som finns i alliansens
valfrihetssystem. V i anser att kraven istället ska höjas och att eget val ska
handla om val av innehåll och inte val av företag.
Gång på gång visar det sig att det finns brister i systemet. Förutom det
faktum att eget val handlar om val av utförare (kommunal eller privat)
och inte om eget val av insatser har det visat sig att de privata företagen
inte kan leverera det som de lovar. I några fall har företagen dessutom
tagit betalt av kommunen för hemtjänst som de inte utfört.
Idag kan v i konstatera att bristerna som framkommer i uppföljningen
finns i många av de privata företagen: Flera saknar tillräcklig legitimerad
bemanning. Det förekommer verksamhetschefer som saknar kunskap om
ansvar för hälso- och sjukvård. I några fall har det förekommit att
kunskapsbristen varit så påtaglig att hemtjänstpersonal utan tillräcklig
vård- och omsorgsutbildning fått utföra medicinska arbetsuppgifter.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska köps in men ser sig som konsult
istället för att ansvar för granskning och utveckling. Ledningssystemen
saknar egen kontroll. Det brister i dokumentation, det saknas
teamsamverkan, m.m.

Äldrenämnden skjuter besluten framför sig och fram till cirka februari
nästa år kan dessa företag fortsätta fungera som idag. Vänsterpartiet ser
allvarligt på detta, idag kan man inte garantera en bra vård och det är
riskabelt att vänta med att säga upp avtalen med de företag som inte skött
sig och där äldre människor när som helst kan fara riktigt illa.
Vänsterpartiet anser att
Förslaget till ny modell för godkännande inom valfrihetssystemet ska avslås.
Utifrån de brister som redan idag upptäcks ska avtalen med vissa företag
omedelbart sägas upp.
På det företag som godkänns ska kraven vara så höga så att det säkerställs att
inga äldre riskerar att fara illa.
Fokus ska vara på det äldre och inte på företagarna som tar ut vinst på våra
äldres behov och välfärd.

J e a n n e t t e Escanilla
ledamot i ÄLN
Uppsala 1 0 - 1 0 - 1 2

SÄRSKILT UTTALANDE
Äldrenämnden
Ärende 3.15
Socialdemokraterna

2012-09-26

Förändring av förfrågningsunderlag för hemvård (HSL för
små och medelstora företag)
Socialdemokraterna tycker att det är bra att nämnden genom rigorösa
kvalitetsuppföljningar av verksamheterna upptäcker systematiska brister
hos utförarna som måste åtgärdas. Det är dock allvarligt att vi har utförare
som på flera punkter inte uppfyller våra kvalitetskrav bland annat när det
gäller ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Vi har sedan tidigare yrkat på att en totalutvärdering av kundvalet bör göras
för att få en samlad bild av såväl positiva och negativa konsekvenser av dess
införande. Detta för att kunna ta ställning till om det fortsatt ska vara den
rådande styrmodellen för hemvården i Uppsala kommun. Samtidigt är det
en realitet att valfrihetssystemet finns på plats och vi vill därför vara med
och påverka dess utformning när tillfälle ges. Inför det att förvaltningen nu
ser över auktorisationskraven för utförarna ser vi det som viktigt att kraven
för godkännande skärps och att arbetssätten för att kvalificera nya utförare
skärps ytterligare. Vidare är vår grundinställning när det gäller
valfrihetssystemet att det utifrån förutsättningarna ska bli så bra som
möjligt för den enskilde och att det, givet att valfrihet finns, ska vara lätt
och smidigt att välja. Vi vill undvika en situation där den enskilde känner
att man gjorde "fel val" för att man kanske inte riktigt kunde förutse sina
behov, och där man måste byta utförare eller lägga till flera utförare för att
få en sammanhållen vård den dag man behöver det. Vi förordar därför inte
fler nivåer för godkännande av utförare än dem som finns idag. Det måste
avslutningsvis ligga på utföraren/företaget att på innovativa sätt utveckla
sin krets av vård- och omsorgstagare samtidigt som man kan uppfylla
nämndens kvalitetskrav på de insatser i hemvården eller inom vårdboenden
som ska utföras.
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Äldrenämnden

Förslag till beslut

Ärende 3.15

2012-10-09

Miljöpartiet

Förändring av förfrågningsunderlag för hemvård (HSL försmå och
medelstora företag)
Miljöpartiets grundsyn i denna fråga är att omsorgsperspektivet ska utgå från brukaren och
inte från utför aren/f öretaget. Det är konsekvenserna för brukaren som ska stå i fokus och inte
utförarens/företagets.
Det innebär att liggande förslag till beslut inte kan antas av Miljöpartiet, enär brukarens
perspektiv kommer i andra hand. Liggande förslag innebär en förändring för att rädda de små
och medelstora företagen som inte klarar av en ordentlig omsorg i enlighet med HSL.
Med liggande förslag kommer ett antal brukare att tvingas byta utförare/företag när de blir
äldre om de blir i behov av medicinsk omsorg, ifall de valt ett mindre företag från början. Det
blir en onödig belastning för den enskilde, vilket v i anser att den enskilde inte ska utsättas för.
Miljöpartiet föreslår äldrenämnden att besluta i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Eva Adler
Miljöpartiet

V ä n s t e r p a r t i e t Uppsala

RESERVATION FRÅN VÄNSTERPARTIET
Gällande Förslag till kommunfullmäktige att ändra avgifter för
trygghetslarm, matlådor och matavgift på särskilt boende
ÄLN-2011-0 258.10.

Beslut
Vänsterpartiet yrkar avslag på föreliggande förslag och reserverar sig mot
äldrenämndens beslut till skrivelsen till KF om att ändra avgifter för
trygghetslarm, matlådor och matavgifter på särskilt boende.
Vänsterpartiet anser att
Avgifthöjningar för trygghetslarm och matlådor slår hårt mot det
fattigaste pensionärera.
I kronor räknat ser inte höjningen så drastisk ut, men mot bakgrund av
den allt sämre ekonomi som många pensionärer har så blir det en tung
belastning för många av våra äldre.
Att höja flera viktiga saker samtidigt kan slå hårt.
Konsekvensen kan bli att fler väljer bort exempelvis trygghetslarmet och
det skulle innebära en stor otrygghet för många.

Därför yrkar Vänsterpartiet avslag.
Jeannette Escanilla
ledamot i ÄLN
Uppsala 10 - 10 - 12

