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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26
Plats och tid:

Stationsgatan 12, klockan 16:00 — 17:30

Beslutande:

Monica Östman (S), Ordförande
Eva Adler (MP), 1:e vice
ordförande
Stefan Hanna (C), 2:e vice
ordförande
Jonas Larsson Tagizadeh (S)
Claes Olsson (S)
Araxi Tadaros (MP)
Per-Olof Forsblom (V)
Johan Carlsson (M)
Sten Daxberg (M)
Camilla Westerborn (L)
Ulla Johansson (KD)

Övriga
deltagare:

Ersättare: Staffan Yngve (S)
Eileen Rönnlund-Holmgren (S)
Maria Petersson (M)
Monica Söderbaum (MP)
Javiera Cifuentes (V)
Kjell Aleklett (L)

Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör, Åsa Markström avdelningschef, Mia
Gustafsson uppdragsstrateg, Liselotte Engqvist avdelningschef, Yvonne Jonsson
avdelningschef, Lena Söderman uppdragsstrateg och Frida Högberg
utvecklingsledare

Utses att justera:

Stefan Hanna (C)

Justeringens
plats och tid:

Statronsgatan 12, 3 j i 2016

Paragrafer:

Underskrifter:
Monica Östman (S), ordförande

Stef Haba (C), justerare

Annie Arkebäck Moffil, sekreterare
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Organ:
Äldrenämnden
2016-05-26
Datum:
Sista dag att överklaga: 2016-06-28
Anslag sätts upp: 2016-06-07
2016-06-29
Anslaget tas ner:
Protokollet finns
www. ppsala.se ocji äldreförvaltningen
tillgängligt på:
Underskrift:

(
Annie Arkebäck MorU.
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Uppsala
OMMUN

ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26

§ 69

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att fastställa föreliggande föredragningslista.

§ 70

Utvald dom från förvaltningsrätten att redovisa
Förvaltningen redogör för aktuell dom, och arbetsgång inför beslut.
Förvaltningen återkommer med uppgifter om frekvens av insatser där förvaltningen vanligtvis förlorar
i domstol och vilka som är vanligast.

§ 71

Förvaltningsorganisation
Redovisning sker av vad som är på gång inom förvaltningen:
- Stimulansmedel för ökad bemanning 2016
- Branschråd
- Ansökan gällande Äldrevänlig stad
- Förvaltningens deltagande i Landsbygdsprogram
- Projekt Hitta &jämföra
- Väntetid till särskilda boenden
- Heltid rättighet och deltid möjlighet
- Riktade insatser rehabilitering, vårdplanering och gränsdragning kommun/landsting
- Status korttidsplatser
- Avtalsperiod vårdboenden

Justerandes spin
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26

§ 72

Ekonomiskt bokslut och prognos per april 2016
ALN-2015-0243
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2016 enligt föreliggande förslag, och
att överlämna bokslutshandlingar per april 2016 till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Stefan Hanna (C) efterfrågar en bilaga i budgethandlingen varje månad, i form av en åtgärdslista på
större effektiviseringsåtgärder som går att följa.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-26 från förvaltningen.
Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta periodbokslut för perioden 2016-01-01 —
2016-04-30. Av bokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 17,0 mnkr lägre än
kommunbidraget.
Nämndens prognos för helåret är 1.730,2 mnkr vilket är 9,7 mnkr lägre än årets kommunbidrag.
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Sammanträdesdatum: 2016-05-26

§ 73

Hemvårdens ersättningar
ALN-2015-0183
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag avseende uppdrag natthemtjänst,
att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag avseende uppdrag joursjukvård,
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna internavtal med Uppsala kommun vård & omsorg i enlighet
med förfrågningsunderlagen, och
att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda ersättningsmodell avseende hälso- och
sjukvårdspersonal samt delegerad hälso- och sjukvård inom lagen om valfrihetssystem för
hemvård.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-09 från förvaltningen.
Äldrenämnden gav i augusti 2015 äldreförvaltningen i uppdrag att se över ersättningar och modeller
för ersättningar kopplat till hälso- och sjukvården inom hemvården. Äldrenämnden fattade beslut att
ge förvaltningen i uppdrag att samordna hemtjänst och hemsjukvård nattetid från och med 2016-06-01.
Förvaltningen har för ändamålet haft möten med Uppsala kommun Vård & omsorg gällande drift av
natthemtjänsten samt en utökning av uppdrag för natthemsjukvård. Natthemsjukvården kommer efter
avtalstecknade benämnas joursjukvård mellan klockan 16.00 — 07.00 för personer boende i ordinärt
boende. Vård & omsorg kommer starta upp joursjukvården 2016-09-01 och natthemtjänsten from
2016-06-01. Båda avtalen gäller tom 2017-12-31.

Justerandes sige
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26

§ 74

Delegationsordning
ALN-2015-0295
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att anta reviderad arbetsordning och delegationsordning för äldrenämnden i enlighet med upprättat
förslag.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-25 från förvaltningen.
På grund av organisatoriska förändringar inom förvaltningen föreslås en reviderad delegationsordning
där avsnittet om beslut om bostadsanpassningsbidrag helt tas bort, där de två uppgifter som tidigare
delegerats till förvaltningsjurist nu delegeras till enhetschef respektive avdelningschef samt där en
uppdaterad organisationsskiss läggs in. Samtidigt föreslås att avsnittet som beskriver socialtjänstagens
regler om delegation tas bort. Slutligen föreslås en förändring av beslut om förskrivning av
hjälpmedel.
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26

§ 75

Avveckling av Sköldmövägen 19D
ALN-2016-0105
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att avveckla verksamheten i samband med att pågående avtal löper ut.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-04 från förvaltningen.
I november 2011 tecknades avtal avseende bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen mellan
nämnden för vuxna med funktionshinder (nuvarande omsorgsnämnden) och Frösunda LSS AB.
Uppdraget avsåg driften av Sköldmövägen 19 D, en verksamhet för personer med alkoholdemens,
målgrupp män 62-67 år. Avtalet löper ut 2017-04-30.
I och med omorganisationen i januari 2015 då kontoret för hälsa, vård och omsorg delades till två
förvaltningar, beslutades att verksamheten skulle övertas av äldreförvaltningen.
Äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen har ett pågående arbete med uppföljningar på
individnivå för de personer som bor på Sköldmövägen. Uppföljningarna påvisar att flertalet av de
boende idag har ett större omvårdnadsbehov än tidigare och behoven bedöms kunna tillgodoses på ett
särskilt boende inriktning demens.
Lokalerna på Sköldmövägen är inte ändamålsenliga för personer i behov av särskih boende med stora
omvårdnadsbehov. Verksamhetens storlek försvårar även ekonomisk bäring. För att möta behovet
kring personer med alkoholdemens finns idag en avdelning på Årstagården att tillgå.
Dialog har förts mellan äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Behov finns av lokalerna för att
driva verksamhet inom omsorgsnämndens ansvarområde.

Justerandes sign
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§ 76

Vård & omsorgs åtagande avseende drift 2016 av Kommunövergripande
Öppna insatser
ALN-2015-0273
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna föreliggande åtagande år 2016 från produktionsstyrelsen Vård & omsorg
avseende drift av kommunövergripande Öppna insatser, och
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att teckna internavtal i enlighet med uppdrag och åtagande.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-25 från förvaltningen.
I november 2015 antog äldrenämnden förfrågningsunderlaget avseende drift av kommunövergripande
öppna insatser år 2016. Åtagandet från Vård & omsorg uppfyller samtliga ställda krav i
förfrågningsunderlaget.
Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden godtar det inkomna åtagandet och tecknar avtal i
enlighet med detta.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26

§ 77

Yttrande avseende korninunrevisorernas granskningsrapport angående
närvårdsarbetet i Uppsala län
ALN-2016-0063
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att lämna yttrande avseende granskningsrapporten enligt upprättat förslag.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-28 från förvaltningen.
Landstingets revisorer har tillsammans med kommunernas revisorer i Uppsala genomfört en
granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län. Syftet med granskningen har varit att bedöma hur
ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) säkerställer att länets invånare får sitt samlade
behov av hälso- och sjukvård och social omsorg tillgodosett.
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26

§ 78

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande beslut
ALN-2016-0106
Beslut
Äldrenämnden beslutar

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap
1 § SoL som 2016-01-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap 6 f-h §§ SoL, och
att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-09 från förvaltningen.
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 förflutit från dagen för respektive
beslut.
Det senaste kvartalet (1 januari — 31 mars 2016) var det totalt 60 beslut som inte verkställts inom tre
månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var:
•
•
•
•
•

Den enskilde har tackat nej
Speciellt ärende/ LSS
Sjukhusvistelse/ändrad verkställighet
Resursbrist ledig bostad
Platsbrist

Med anledning av detta har förvaltningen upprättat en rapport enligt ovan och utformat ett förslag till
skrivelse från nämnden till kommunfullmäktige att bifogas rapporten. Nämnden föreslås godkänna
upprättad rapport och skrivelse till kommunfullmäktige samt låta expediera dessa till
kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.
Utdragsbestyrkande
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§ 79

Avtalsuppföljning vid Vård & omsorg, Eriksberg hemvård
ALN-2015-0189
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att lägga avtalsuppföljningen vid Eriksberg hemvård till handlingarna.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-26 från förvaltningen.
Förvaltningen lämnar kompletterande information i ärendet.
Äldreförvaltningen har genomfört en oanmäld avtalsuppföljning vid Eriksbergs Hemvård den 4
februari 2016. Fokus för uppföljningen låg på områden samverkan, bemanning, verksamhetsansvarig
och ledning. Vid uppföljningen har äldreförvaltningen konstaterat att det finns enstaka brister i
förhållande till de krav som finns i avtalen. Dessa brister rör arbetet med teamsamverkan och
tillförordnad biträdande verksamhetschefens kompetensnivå. Äldreförvaltningen kräver att utföraren
beskriver hur bristerna ska åtgärdas i utsänd handlingsplan.
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26

§ 80

Äldrevänlig stad
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att medge arbetsutskottets ledamöter och ersättare att delta i planerad studieresa till Dublin då
kommunfullmäktige beslutat att uppdra till äldrenämnden att ansöka om medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer och svara för fortsatta kontakter med nätverket.

§ 81

Anmälan av skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm 26 maj 2016
ALN-2016-0027
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm.
1.

Cirkulär 16:16 från Sveriges kommuner och landsting rörande Vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för år 2016.

2.

Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2016-04-19.

3.

Uppsala Vattens årsredovisning 2015.

4.

Protokollsutdrag 2016-04-25, § 83, från kommunfullmäktige, avseende Ansökan om
Medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer KSN-2016-0519.

5.

Protokollsutdrag 2016-04-25, § 81, från kommunfullmäktige, avseende Detaljplan för
Bäcklösa.

6.

Skrivelse från Mellansvenska vård AB 27 april 2016.

7.

Beslut 2016-05-11 från Inspektionen för vård och omsorg IVO, dnr 8.1.1-16912/2016-3
avseende anmälan enligt lex Maria från Vård & omsorg. Anmälan handlar om smittspridning av calicivirus mellan våningsplanen på korttidsenhet.

8.

Protokoll från äldreförvaltningens samverkan 17 maj 2016.
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26

§ 82

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 19 april 2016
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 83

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 28 april 2016
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 84

Anmälan av protokoll från samverkan 17 maj 2016
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes sign
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26

§ 85

Anmälan av fattade delegationsbeslut
Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen.
Beslut fattad av Monica Östman(S) ordförande, 2016-05-02.
Nr 9.1 avseende svar till Diakonistiftelsen Samariterhemmet på ansökan om subvention för
trygghetsbostad.
Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård april 2016.

§ 86

Anmälan av ordförandebeslut fattad 2 maj 2016 avseende svar till
Diakonistiftelsen Samariterhemmet på ansökan om subvention för
trygghetsbostad
Anmäles beslut fattad av ordföranden Monica Östman (S) 2 maj 2016 avseende svar till
Diakonistiftelsen Samariterhemmet på deras ansökan om subvention för trygghetsbostad.
Till nästa nämnd önskas en uppföljning i ärendet.

Justerandes sign
(X

Utdragsbestyrkande

