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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

Närvarande 

Beslutande 

Caroline Hoffstedt ordförande (5) 
Tobias Smedberg 3:e vice ordförande (V) tom § 36 
Soraja Nadimpour (S) 
Staffan Yngve (S) 
Mohammed Mekrami (S) 
Camilla Westerborn (L) 
Cecilia Forss (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 
Fylgia Flo hr (MP) 
Karolina Wigenfeldt (C) 
Margit Borgström (KD) 
Ingrid Nordlander (V) 
Anders Sehlin (SD) 
Carl Åborg (V) from § 37 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eileen Rönnlund Holmgren (S) 
Claes Olsson (S) 
Gunnel Borgegård (L) 
Ulf Stjernefeldt (M) 
Victor Landing (KD) 
Carl Åborg (V) tom § 36 

Övriga närvarande 

Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Jesper Kyrk och Yvonne Jonsson avdelningschefer, 
Magnus Bergman-Kyllönen ekonomichef, Daniel Karlsson utredare och Ola Hansson 
hjälpmedelsansvarig 

Justerandes signatur 

t 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§33 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att utse Karolina Wigenfeldt (C) att justera protokollet måndag den 27 april 2020. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§34 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att under punkt 3 informationsärenden, uppta "tryggare anställning för timvikarier 
under covid-19, 

att som extra ärenden uppta "Godkännande av inrättande av en arbetsgrupp för 
frågor som särskilt rör nämndens verksamhet med anledning av covid-19" och 

"Vårdhygieniska åtgärder gällande basala hygienregler och smittskydd", 

att under punkt 12 uppta inkommen skrivelse gällande anhöriganställning, 

att uppta information gällande personalkontinuitet inom hemvård och hemsjukvård, 
och 

att under punkt 14 frågor och skrivelser från nämndens ledamöter, uppta 
initiativärende från Tobias Smedberg och Ingrid Nordlander (V) och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/AA/ 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2020-04-23 

§35 

Informationsärenåen 
Följande informationsärenden föredras: 

- Förvaltningsdirektören informerar om aktuell situation gällande covid-19. 

- Hjälpmedelsavgifter 

- Tryggare anställning för timvikarier under covid-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§36 

Godkännande av inrättandet av en 
arbetsgrupp för frågor som särskilt rör 
nämndens verksamhet med anledning av 
covid-19 

ALN-2020-00365 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna en arbetsgrupp, bestående av arbetsutskottets ledamöter och 
ersättare, inrättas för att diskutera frågor med anknytning till covid-19. 

Sammanfattning 

Nämndens verksamheter är starkt påverkade av den pågående pandemin och det finns 
anledning att följa utvecklingen av pandemin på nära håll för att klara av de 
utmaningar som smittspridningen innebär för nämndens verksamheter. Syftet med 
arbetsgruppen är att följa utvecklingen och diskutera dess påverkan på nämndens 
verksamheter i syfte att nå bred politisk samsyn kring åtgärder som snabbt behöver 
vidtas. Arbetsgruppen har ingen egen beslutanderätt, varför beslut i ärendet kommer 
attske i sedvanlig ordning. 

Justerandes signatur 

64 
Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§37 

Delårsbokstut per mars 2020 

ALN-2020-00131 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt delårsbokslut per mars inklusive årsprognos för 2020 enligt 
föreliggande förslag, och 

att överlämna dessa bokslutshand Ungar till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Resultatet ackumulerat per mars 2020 var en positiv avvikelse mot budgetramen på 6,4 
mnkr (-6,8 mnkr per mars 2019). Utfallet var både en markant förbättring mot 
resultatet per februari i år (+3,4 mnkr) och resultatet föregående år per mars. 

Det område som redovisar en större positiv avvikelse mot budgetramen per mars är 
ordinärt boende på 9 mnkr där hemtjänst och hemsjukvård har lägre kostnader än 
budgeterat. Nämndens största verksamhet, särskilt boende, har en negativ avvikelse 
på 3 mnkr mot budget vilket dock är en markant förbättring hittills mot föregående år. 

Justerandes signatur 
r  i 

Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun 

Sida 8 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§38 

Uppföljning av aktiviteter - Kartläggning av 
öppna förebyggande insatser 2018 

ALN-2019-0159 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna, och 

att förlänga pilotprojekt för att erbjuda seniorluncher på skolor i Uppsala året ut. 

Sammanfattning 

1 maj 2019 presenterade avdelningen för avtal och marknad en kartläggning av öppna 
förebyggande insatser. Kartläggningen bestod av intervjumaterial från intervjuer med 
personal och enkätsvar från besökare/gäster/kontakter från verksamheter inom öppna 
förebyggande insatser. 

Kartläggningen visade på en del problem och utvecklingsområden inom 
verksamhetsområdet och avdelningen för avtal och marknad ålades flera aktiviteter, 
exempelvis utredningsuppdrag, i samband med presentationen av kartläggningen. 
Följande uppföljning innehåller en rapportering av de insatser som har genomförts, 
som pågår och som planeras inom öppna förebyggande insatser och som ligger i linje 
med de aktiviteter som ålades avdelningen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga. Uppföljning av aktiviteter- Kartläggning av öppna förebyggande insatser 2018 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§39 

Revidering av subventionering av 
trygghetsbostäder 
ALN-2020-00252 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslag till reviderade kriterier för subventioner till trygghetsbostäder 
enligt upprättat förslag, och 

att uppdra till äldreförvaltningen att utreda ändamålsenligheten i nämndens 
subventionering av trygghetsbostäder och återkomma med förslag till beslut i 
septembernämnden. 

Sammanfattning 

År 2009 antog äldrenämnden kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i 
Uppsala kommun. Subvention till värdskap och gemensamhetslokaler kan ges av 
äldrenämnden till trygghetsbostäder som uppfyller nämndens kriterier för 
subventioner. 

Äldreförvaltningen föreslår ett antal ändringar i kriterierna. Detta sker i linje med 
förändringar i det nationella investeringsstödet för bostäder för äldre på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Benämningen trygghetsbostäder avvecklas och ersätts med 
benämningen seniorbostäder med gemensamhetslokal. Äldreförvaltningen kommer 
även utreda framtiden för kommunens subventionering av trygghetsbostäder och 
återkomma med ett förslag till nämnden i september. 

Beslutsunderlag 

Bilaga. Reviderade kriterier för subventioner till trygghetsbostäder 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Sida 10 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§40 

Yttrande till förvaltningsrätten angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 

ALN-2020-00145 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslag till yttrande. 

Reservation 

Ingrid Nordlander (V) och Carl Åborg (V) lämnar följande reservation: 

Vi anser att äldrenämnden kan ha frångått kom munallagens skrivelser om och 
intentioner kring brukarinflytande när man med mycket kort varsel och utan samråd 
fattat beslut om att försöka privatisera kommunala äldreboenden. Med mindre än en 
veckas varsel mellan det att ärendet blev offentligt och det att nämnden fattade beslut 
fanns ingen chans för brukare att utöva inflytande och något brukarsamråd kring 
denna stora förändring har inte skett. Kommunallagens skrivelse om brukarsamråd 
bör ju rimligtvis tolkas som att samrådet ska ha någon form av betydelse och därmed 
ha bäring på för brukarna högt väsentliga frågor. Nämnden borde i sitt yttrande 
erkänna att samråd och samverkan med brukar och personal åsidosatts och välkomna 
en laglighetsprövning av frågan. 

Yrkande 

Ingrid Nordlander (V) yrkar med stöd av Carl Åborg (V) att nämnden instämmer i den 
klagandens synpunkter och att nämndens yttrande ändras i linje med detta. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Ingrid Nordlanders yrkande och finner att 
nämnden bifaller liggande förslag. 

Justerandes signatur 

ibv\/7 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 11(21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

Sammanfattning 

Äldrenämnden beslöt vid sammanträde den 28 november 2019 att upphandla driften 
vid ett antal kommunala äldreboenden av privata utförare genom upphandling enligt 
LOU. Beslutet har överklagats av en kommunmedlem. Kommunen har enligt 
föreläggande från förvaltningsrätten i Uppsala den 24 mars 2020 ombetts att yttra sig 
över överklagandet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 12(21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§41 

Upphandling av Tunåsen 

ALN-2020-00277 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att ej upphandla driften av verksamheten vid vård- och omsorgsboendet Tunåsen i 
samband med att avtalet med nuvarande utförare löper ut 2021-03-31. 

Reservation 

Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M), Karolina Wigenfeldt (C), och Margit 
Borgström (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Cecilia Forss (M) yrkar med stöd av, Anna-Karin Westerlund (M), Karolina Wigenfeldt (C), 
och Margit Borgström (KD) att ärendet återremitteras inför senare beslut för att utreda 

a) hur ett långtidsavtal med hyresvärden kan tecknas för att hålla hyresnivån på en 
godtagbar nivå oberoende av vem som sköter driften. 

b) hur behovet av vårdboende skall tillgodoses i förhållande till utbudet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ärendets avgörande idag mot återremiss och finner att ärendet ska 
avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden liggande förslag under proposition och finner att 
nämnden bifaller liggande förslag. 

Sammanfattning 

Nämnden fattade den 5 november 2019 beslut om att upphandla driften av 
verksamheten vid vård- och omsorgsboendet Tunåsen. Förvaltningen föreslår nu 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

nämnden att återta detta beslut genom att besluta att driften av Tunåsen ej ska 
upphandlas. Detta med bakgrund av de faktorer som lyfts fram i ärendet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

./ 



g Uppsala 
kommun 

Sida 14(21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§42 

Individanpassning av dagverksamhet 

ALN-2020-00304 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fortsatt hålla samtliga dagverksamheter som bedrivs av äldrenämnden stängda, 
och 

att beslutet gäller från och med 2020-04-23 och tills vidare. 

Sammanfattning 

Ordförandebeslut har tidigare tagits angående stängning av nämndens 
dagverksamheter (2020-04-07). Beslutet togs mot bakgrund av risknivån för spridning 
av coronavi rus samt med hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd. Samråd med smittskyddsläkare har skett. 

Mot bakgrund av dels risknivån för spridningen av coronavirus, dels de föreskrifter och 
allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har meddelat samt med anledning av 
smittskyddsläkarens tillstyrkande av en stängning görs bedömningen att 
äldrenämndens samtliga dagverksamheter av smittskyddsskäl bör vara fortsatt 
stängda. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

K./ 
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kommun 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§43 

Utredning om att förhindra smittspridning 
bland brukare på vård- och omsorgsboende 

ALN-2020-00321 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta en särskild enhet för frivillig vård av 
konstaterat smittade brukare med demenssjukdom som kan aktiveras inom 48 

timmar vid behov. 

Sammanfattning 

Äldreförvaltningen har utifrån tidigare utredningsuppdrag från nämnden undersökt 
förutsättningarna för att upprätta en särskild enhet på ett vård- och omsorgsboende i 
extern eller egen regi för att vårda personer med demenssjukdom som smittats av 
viruset Covid-19. 

nuläget är äldreförvaltningens bedömning att nuvarande ordning med att den 
enskilde vårdas i kohort inom sitt ordinarie boende är att föredra. Om Uppsala skulle 
drabbas av en kraftig ökning av antalet smittade bland brukare skulle dock behovet av 
en specialiserad enhet eventuellt kunna aktualiseras. Äldreförvaltningen föreslår därför 
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta en särskild enhet för frivillig vård av 
konstaterat smittade brukare med demenssjukdom som kan aktiveras inom 48 

timmar, om och när behov av detta uppstår. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Utredning om att förhindra smittspridning bland brukare på vård -och 
omsorgsboende 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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kommun 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§44 

Utredning om att begränsa smittspridning 
bland brukare inom hemtjänst och 
humsjukvård 

ALN-2020-00322 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att organisera särskilda vårdteam inom hemvård och 
delegerad hemsjukvård som kan inställa sig inom 48 timmar då behov bedöms 
aktuellt, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta kontakt med brukare med biståndsbeslut om 
inköp av mat att ordna individanpassad handling på ett sätt som ytterligare 
minskar risk för smittspridning där så är möjligt. 

Sammanfattning 

Med anledning av rådande läge gällande Covid-19 och den allmänna smittspridningen 
som finns i Uppsala kommun har äldrenämnden gett äldreförvaltningen i uppdrag att 
utreda hur smittspridningen inom hemtjänst och hemsjukvård kan minskas. 

Äldreförvaltningen föreslår att särskilda vårdteam inom hemvård och delegerad 
hemsjukvård organiseras då sådant behov bedöms aktuellt. Förvaltningen avser vidare 
att fortsätta insatserna för att individanpassa handling på ett sätt som ytterligare 
minskar risken för smittspridning. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Utredning om att begränsa smittspridning bland brukare inom hemtjänst och 
hemsjukvård 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 17 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§45 

Anmälningsärenden äldrenämnden 23 april 
2020 

ALN-2020-00040 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

1. Rapport från uppföljningvid Stenhagens vård- och omsorgsboende 3 oktober 
2019. 

2. Avtal 2020-02-07 om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala 
län. 

3. Ordförandebeslut 2020-03-27 från kom munförbundet sjukvård och omsorg i 
Norrtälje gällande "Inga omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i 
Norrtälje kommun. 

4. Äldrenämndens protokoll den 19 mars 2020. 

5. Skrivelse från Vårdföretagarna 2020-04-15 angående "Säkra kapaciteten i 
kommunens hemtjänst". 

6. Äldrenämndens protokoll den 15 april 2020. 

7. Inkommen skrivelse 2020-04-20 om att stoppa coronadöden i äldrevården. 

8. Protokoll samverkan äldrenämnden den 17 april 2020. 

9. Inkommen skrivelse gällande anhöriganställning. 

Inkommen skrivelse gällande anhöriganställning kommer att diskuteras i 

arbetsgruppen tisdag 28 april 2020. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

/1/ 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§46 

Vårdhygieniska åtgärder gällande basala 
hygienregler och smittskydd 

ALN-2020-00366 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Uppsala läns vårdhygieniska 
enhet stötta särskilda boenden och hemvårdsenheter att förebygga och begränsa 
smittspridning av covid-19 genom att tillämpa beslutade rutiner, inklusive 
följsamhet till basala hygienregler. 

Sammanfattning 

All vård och omsorg som bedrivs i kommunal regi ska enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) vara av god kvalitet. God vårdkvalitet innebär en god hygienisk standard 
vilket är ett krav i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Uppsala kommun samverkar 
nära med Vårdhygien. Tillgång till vård hygienisk expertis, såväl i det förebyggande 
arbetet som vid akuta problem är en värdefull tillgång för att förhindra smittspridning 
och förbättra patientsäkerheten. 

Vård hygien träffar länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor för regelbundna 
diskussioner och strategiska beslut i övergripande vård hygieniska frågor. Vårdhygien 
har även regelbundna träffar med hygienombud som finns inom varje verksamhet i 
äldreförvaltningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§47 

Information om personalkontinuitet inom 
hemvård och hemsjukvård 
Förvaltningsdirektören ger en grundlig information av arbetet med 
personalkontinuitet inom hemvård och hemsjukvård. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Y 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§48 

Delegationsbeslut för perioden 2020-03-20 till 
2020-04-21 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-03-20 till 2020-04-21 
till protokollet, och 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
A 



Uppsala 
kommun 

Sida 21(21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-23 

§49 

Frågor från nämndens ledamöter 
Anmäles initiativärende till äldrenämnden från Tobias Smedberg och Ingrid 
Nordlander (V) gällande "Avbryt privatiseringar- på grund av Corona". 

Justerandes signatur 

r_k la 

Utdragsbestyrkande 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

