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kommun 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

Närvarande 

Beslutande 

Caroline Hoffstedt (S) 
Johan Edstav (MP) 
Rigmor Stenmark (C) 
Tobias Smedberg (V) 
Soraja Nadimpour (S) 
Staffan Yngve (5) 
Mohamnned Mekrami (S) 
CamiUa Westerborn (L) 
Cecilia Forss (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 
Margit Borgström (KD) 
Carl Åborg (V) 
Anders Sehlin (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eileen Rönnlund Holmgren (S) 
Claes Olsson (S) 
Fylgia Flohr (MP) 
Ulf Stjernefeldt (M) 
Karolina Wigenfeldt (C) 
Victor Landing (KD) 

Övriga närvarande 

Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Jesper Kyrk, Christina Gustafsson, Yvonne Jonsson, 
och Thomas Karlsson avdelningschefer, Magnus Bergman Kyllönen ekononomichef, 
Madeleine Jontell HR-chef, Karin Kleve Ettemo kommunikatör, och Daniel Karlsson 
utredare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

§1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att utse Rigmor Stenmark (C) att justera protokollet den 18 februari 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

§2 

FastställaLlde uv föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att under punkt 11, uppta fråga från Cecilia Forss (M) gällande pris för seniorluncher, 
och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Sida 5 (16) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

§3 

Informationsärenden 
Följande informationsärenden föredras: 

- Förvaltningsdirektören informerar 

-Årsbokslut 2019 

Under punkten lyfter Tobias Smedberg (V) intresse av att på någon nämnd framöver 
diskutera bemanningslösningar. Övriga ledamöter instämmer. 

- Kvalitet brukarundersökning Uppsala kommun, boende och hemtjänst 

- Verksam hetsbesök från Gottsunda/Sunnersta hemvård och Östra landsbygden 

- Skillnad mellan upphandlingsformerna LOV och LOU 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

§4 

Årsbukslut 2019 

ALN-2019-0010 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna nämndens ekonomiska årsbokslut 2019, 

2. att godkänna nämndens sammanställda analys 2019, 

3. att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt 
nämndens åtgärder 2019, 

4. att godkänna uppföljning av nämndens intern kontrollplan 2019, och 

5. att överlämna det ekonomiska årsbokslutet och övrig uppföljning till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Äldrenämndens årsbokslut 2019 innefattar både nämndens ekonomiska bokslut, samt 
uppföljning av hur nämnden uppnått de inriktningsmål och uppdrag som tilldelats 
nämnden av fullmäktige. Uppföljning och avrapportering har även genomförts av 
nämndens internkontrollplan 2019. 

För 2019 redovisar äldrenämnden ett resultat för 2019 på -8 mnkr (-13 mnkr 2018). Det 
är tre miljoner bättre än den årsprognos som gavs i delårsbokslutet per augusti. 
Uppföljningen per december av kommunfullmäktiges mål och uppdrag till 
äldrenämnden, samt nämndens åtgärder i verksamhetsplanen visar även att nämnden 
nått måluppfyllelse i hög grad för fem inriktningsmål och delvis för tre inriktningsmål. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



K% 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Nämndens ekonomiska årsbokslut 2019 
Bilaga 2. Nämndens sammanställda analys 2019 
Bilaga 3. Uppföljning av nämndens verksamhetsplan 2019 
(kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt nämndens åtgärder) 
Bilaga 4. Avrapportering av nämnden internkontrollplan 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 8(16) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

§5 

Svar på motion av Cecilia Forss (M) om 
ersättning till olika vårdgivare inom 
äldreomsorgen 

ALN-2019-0668 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M), Rigmor Stenmark (C), och Margit 
Borgström (KD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1. 

Yrkande 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Tobias Smedberg (V) yrkar med stöd av Cecilia Forss (M) att föredragningen i ärendet 
kompletteras med följande stycke: 

"Dagens regler för momskompensation innebär att staten de facto subventionerar 
kommunala privatiseringar av välfärdsverksamhet. Detta då kommunen har möjlighet 
att söka större statlig kompensation än vad kommunen betalar ut till de privata 
utförarna och därmed stärker sina egna kassor genom momskompensationen. 
Kommuner förses därmed med statliga incitament att genomdriva 
välfärdsprivatiseringar. Denna negativa effekt av momskompensationssystemet kan 
Uppsala kommun tyvärr inte göra något åt då det är en statlig fråga." 

Cecilia Forss (M) yrkar med stöd av Anna-Karin Westerlund (M), Rigmor Stenmark (C), 
och Margit Borgström (KD) bifall till motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på eget yrkande om bifall till liggande förslag mot 

Tobias Smedbergs ändringsyrkande och finner bifall för eget yrkande. 

Därefter ställs proposition på eget yrkande om bifall till liggande förslag mot Cecilia 
Forss yrkande om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar enligt liggande 
förslag. 

Sammanfattning 

Cecilia Forss (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att äldrenämnden 
snarast, dock senast till behandlingen av budget för 2020, återkommer till 
kommunfullmäktige med förslag till konkurrensneutrala ersättningar inom 
äldreomsorgen. 

Motionen återges som bilaga. 

Beslutsunderlag 

O Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2019 
• Bilaga 1, Motion om ersättning till olika vårdgivare inom äldreomsorgen från 

Cecilia Forss (M) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Sida 10(16) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

§6 

Yttrande över kommunrevisionrns granskning 
av rutiner m.m. avseende nämndernas 
nettokostnader 

ALN-2019-0703 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att efter tillägg i slutet på första stycket på sidan två, överlåta till kommunstyrelsen 
som huvudansvarig att besvara de enskilda rekommendationerna i granskningen. 

Sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer granskat utbildningsnämndens, 
äldrenämndens, omsorgsnämndens, arbetsmarknadsnämndens, socialnämndens, 
samt gatu- och samällsmiljönämndens rutiner och processer för att följa upp och 
hantera nettokostnader. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Justerandes signatur 

i 

Utdragsbestyrkande 

_V / 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

§7 

Anmätningsärenden äldrenämnden 13 
februari 2020 

ALN-2020-00040 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

1. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 21 november 2019 att anta förslag till 
detaljplan för: Fålhagen IP dnr 2015-003258 

Del av kvarteret S:t Johannes dnr 2016-003010 
Upphävande av tomtindelning Dragarbrunn 18:1 med flera 
Upphävande av tomtindelning Sunnersta 54:9,54:15 dnr 2018-003236 

2. Sammanträdesprotokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2019-11-29. 

3. Sam manträdesprotokoll från Kommunala Handikapprådet 2019-11-29. 

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2019-12-09, § 398, gällande ersättning 

inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och 

hemsjukvård år 2020. 

5. Anonym skrivelse 2020-01-07 avseende fattiga pensionärskvinnor. 

6. Skrivelse från Kommunrevisionen 2019-12-13 gällande granskning av 

Budgetprocessen. 

7. Protokoll avdelningssamverkan tillika skyddskommitté 2019-01-23. 

8. Protokoll avdelningssamverkan tillika skyddskommitté 2019-09-25. 

9. Protokoll samverkan 2019-10-23. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

10. Protokoll samverkan 2019-11-20. 

11. Protokoll avdelningssamverkan tillika skyddskommitté 2019-11-20. 

12. Sammanträdesprotokoll äldrenämndens arbetsutskott 2019-12-05. 

13. Sammanträdesprotokoll äldrenämnden 2019-12-17. 

14. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 12 december 2019 att anta: 

- Upphävande av tomtindelning för Norby 105:1 (dnr 2018-000403) 

- Upphävande av tomtindelning för Norby 87:6, ändring av detaljplan för 

del av kvarteret Grytet (dnr 2018-002752). 

15. Protokoll, äldrenämndens arbetsutskott 9 januari 2020. 

16. Protokoll avdelningssamverkan tillika skyddskommitté 2019-12-18. 

17. Protokoll avdelningssamverkan 2020-01-22 

18. Protokoll samverkan tillika skyddskommitté 2020-02-07. 

Justerandes signatur ..,------.. Utd ragsbestyrkand e 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

§8 

Anmälan av fattade delegationsbeslut för 
perioden oktober 2019 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende 
oktober 2019 till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

§9 

Anmälningsärenden med sekretess 

ALN-2020-00083 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden vid nämnden 13 februari 2020 till 
handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

§10 

Deltagande konferens och möten 
Inget aktuellt för dagen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-13 

§11 

Frågor från nämndens ledamöter 
Cecilia Forss(M) anmäler följande fråga till nämnden: varför det är olika pris på en 
seniorlunch i seniorrestaurang mot i skolan, då det finns ett nämndbeslut på att en 
lunch ska kosta 60 kronor. 

Justerandes signatur 
t 

Utdragsbestyrkande 

Y44 



Reservation gällande motion från (M) om likvärdiga villkor för offentliga och privata utförare inom 
äldreomsorgen 

När motionen ifråga skrevs visste motionären (undertecknad) inte att kommunen söker maximal 
ersättning för så kallad dold ingående moms, dvs momskostnader som upphandlade leverantörer 
och LOV-utförare betalar, fast nämnden betalar ut ett mycket mindre belopp. Kommunen söker en 
schablonersättning på 6% av ersättningen som betalas ut till den upphandlade/LOV-leverantören 
eller en schablonersättning enligt en alternativ metod som även tar hänsyn till lokalkostnader. 

Kommunen gör med andra ord en vinst när man i verkligheten betalar ut en mindre ersättning till 
leverantörerna. Nämndens föredragning innehåller inga belopp varför jag måste uppskatta dem 
utifrån de mycket sparsamma uppgifterna vi får ta del av. Förmodligen är "momsvinsten" över 60 
mnkr. 

Detta innebär att en ökad ersättning till leverantörerna för deras ingående moms ökar kostnaderna 
för nämnden, vilket inte var motionärens mening. Det är dock otillfredsställande med ett system som 
gör att kommunen behåller pengar från staten som var tänkta att gå till privata utförare. Kommunen 
behåller nära två tredjedelar av summan som den får som är tänkt att ersätta utförares kostnader! I 
skollagen till exempel regleras att hela beloppet skall utbetalas till utförare. 

Motionens syfte är att villkoren skall vara likvärdiga för privat och kommunalt driven äldreomsorg, 
vilket de inte är idag. 

Den utbetalda momsersättningen till privata utförare beräknas enligt uppgift på kommunens 
uppskattning av nivån för ingående moms i egenregin. Enligt den omfattande SOU-utredningen som 
nämns i motionen uppgår denna procentsats till 4,2% för äldreomsorg vilket är ungefär dubbelt så 
mycket som äldrenämndens egen uppskattning och ersättning till privata utförare. 

Utredningens förslag är att ersättning ska lämnas med 5 procent vid upphandling eller 
bidragsgivning inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Utredningen motiverar också 
varför olika procentsatser inte bör användas (alltså inte 4,2%). 

Privata utförare kan ha en helt annan fördelning mellan köpta tjänster och tjänster som utförs av 
anställda än kommunen har, vilket påverkar momsbeloppet. Exempel på inköp som kan öka den 
ingående momsen mer hos privata utförare är måltider, inköp av redovisningstjänster och finansiell-
och juridisk rådgivning. Särskilt mindre utförare måste köpa in specialisttjänster som kommunen 
tillhandahåller via anställda. 

Mest anmärkningsvärt är dock att kommunen ersätter de kommunala utförarna med ett belopp som 
är lika stort som momsersättningen till privata utförare. Denna ersättning motiveras med att 
kommunen har det yttersta ansvaret. Det yttersta ansvaret kan dock inte uppbäras av varje enskilt 
boende eller annan enhet utan av äldrenämnden som helhet. 

Ett vårdboende som har boende i varje lägenhet/rum kan inte ta emot fler. Ändå får boendet extra 
ersättning för det yttersta ansvaret. Medel för att verkställa det yttersta ansvaret skall givetvis ligga 
på nämndnivå för att kunna tillgodose eventuella behov. 

Om vi har överskott av boenden är det ingen extra kostnad att bära det yttersta ansvaret. Enheterna 
får betalt för tomplatser i grundersättningen. Ingen planerar för tomma platser, dvs yttersta 
ansvaret. Har vi ett underskott borde det inte finnas köer om varje enskilt boende bär det yttersta 
ansvaret. Men köer blir det. 

En hemtjänstenhet som måste utföra fler äldrebesök kan inte göra det utan mer ersättning från 
nämnden. Det finns ingen logik i att schablonmässigt dela ut pengar för det yttersta ansvaret från 
nämnden som har ansvaret till dem som inte kan bära ansvaret utan ytterligare ersättning om och 
när det inträffar. 



Äldrenämnden har skapat ojämna villkor mellan privata och offentliga omsorgsgivare i Uppsala 
kommun vilket vi anser måste ändras snarast. 

Uppsala den 13 februari 2020 
Cecilia Forss 
För uppsalaalliansen (M,KD,C) 
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