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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-10-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 300

Utvärdering av äldrenämndens samordning
vid krishanteringen i samband med
coronapandemin

KSN-2020-02071

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att godkänna genomförandet av en utvärdering av äldrenämndens
samordning vid krishanteringen i samband med coronapandemin i enlighet
med syfte och innehåll i ärendet, samt

2. att resultatet av utvärderingen ska presenteras för kommunstyrelsen och
äldrenämnden.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 27 augusti 2020 beslutade äldrenämnden att tillsätta extern
en utvärdering för att granska äldrenämndens och äldreförvaltningens arbete under
coronapandemin. Nämnden beslutade även att tillskriva kommunstyrelsen om att låta
genomföra en utvärdering av nämndens och förvaltningens hantering av
coronapandemin. (ALN27 augusti 2020, § 90) Protokollsutdrag från äldrenämnden
återges i bilaga till ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30
Protokollsutdrag från äldrenämnden 27 augusti 2020

Yrkanden

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar:
att effekterna av kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på äldrenämnden tillförs som
en aspekt vilken behöver belysas.

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Hanna VictoriaMörcks (V) tilläggsyrkande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-10-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer först Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.

Reservat ion

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Vi tror att de flesta inser att a r efter a r av sparbeting pa a ldrena mnden, innevarande a r a r
det 39 miljoner kronor, pa verkar na mndens och dess fo rvaltnings arbete med Corona
pandemin. Det a r tra kigt att socialdemokraterna och ho gerpartierna inte vill ge en
oberoende utva rderare i uppdrag att granska hur dessa sparbeting pa verkar arbetet
med pandemin.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Utvärdering av äldrenämndens samordning 
vid krishanteringen i samband med 
coronapandemin  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna genomförandet av en utvärdering av äldrenämndens 

samordning vid krishanteringen i samband med coronapandemin i enlighet 
med syfte och innehåll i ärendet samt  

2. att resultatet av utvärderingen ska presenteras för kommunstyrelsen och 

äldrenämnden.  

 

Ärendet 

Vid sitt sammanträde den 27 augusti 2020 beslutade äldrenämnden att tillsätta extern 

en utvärdering för att granska äldrenämndens och äldreförvaltningens arbete under 
coronapandemin. Nämnden beslutade även att tillskriva kommunstyrelsen om att låta 
genomföra en utvärdering av nämndens och förvaltningens hantering av 

coronapandemin. (ALN 27 augusti 2020, § 147) Protokollsutdrag från äldrenämnden 

återges i bilaga till ärendet.  

Beredning 

Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Föredragning 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 om utvärdering av kommunens krishantering 

utifrån flera perspektiv (KS 27 maj 2020, § 147). Av kommunstyrelsens beslut framgår 

att nämnders och bolags egen krishantering också lämpligen bör utvärderas, vilket är 
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varje nämnds och styrelses egna ansvar. Vid sitt sammanträde den 27 augusti 2020 
beslutade äldrenämnden dels att om att låta genomföra en extern utvärdering av 
äldrenämndens och äldreförvaltningens hantering av coronapandemin och dels att 

tillskriva kommunstyrelsen om att kommunstyrelsen ska stå som beställare av den 
externa utvärderingen och därmed slutligt fastställa syfte och innehåll i utvärderingen 
av ÄLN/ÄLF. 

Äldrenämndens beslut innebär att en extern utvärdering tillsätts för att granska 
äldrenämndens och förvaltningens arbete under coronapandemin. Syftet med 
utvärderingen är att klarlägga hur nämnden och förvaltningen varit förberedd och 

agerat under den mycket svåra påfrestning som pandemin inneburit för dess 
verksamheter. Utvärderingen ska peka på konkreta utvecklingsområden för 

kommunens äldreomsorg så att beredskapen kan stärkas inför eventuella kommande 
kriser. 

I utvärderingen kommer följande aspekter belysas särskilt:  

- Tillgång på och hantering av skyddsutrustning, inklusive länsstyrelsens 

samordning 
- Personalbrist och anställningsvillkor  

- Personals arbetsrelaterade stress 

- Läkarinsatser till äldre  
- Utbildningsinsatser för personal och vikarier  
- Avtal med och insyn i privata utförares verksamhet  

- Äldreförvaltningens interna krisledningsstruktur under pandemin  

- Nämndens beslut och effekt av åtgärder  
- Samverkan mellan Uppsala kommun och Region Uppsala  

- Provtagning av personal och brukare 
- Anhörigkontakter  

- Rutiner kring palliativ vård  
- Hur offentlighetsprincipen samt data för säker och valid internrapportering 

vad gäller smittspridning har hanterats 

- Ledningsstruktur i äldreförvaltningen 

 

Region Uppsala har beslutat att genomföra en utvärdering av regionens hantering av 

coronapandemin. I denna utredning kommer man bland annat titta på samverkan 
med kommunerna i länet och koordinering mot äldreomsorgen. Då vårdhygien och 

smittskyddsinsatser koordineras genom Region Uppsala är det naturligt att även 
belysa hur samverkan med dem har fungerat i denna utvärdering. 

Ekonomiska konsekvenser 

Medför inga kostnader för kommunstyrelsen. Kostnaderna för utvärderingen belastar 
äldrenämnden inom befintlig budgetram under 2020  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 

• Protokollsutdrag från äldrenämnden 27 augusti 2020 

 

Kommunledningskontoret 
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Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Äldrenämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-08-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 90

Beslutsunderlag om utvärdering av
äldrenämndens hantering av Corona-
pandemin

ALN-2020-00579

Beslut

Äldrenämnden beslutar

1. att tillskriva kommunstyrelsen om att låta genomföra en extern utvärdering av
äldrenämndens och äldreförvaltningens hantering av coronapandemin i
enlighet med föredragningen,

2. att anhörigkontakter tillförs som en aspekt vilken behöver belysas, och

3. att personals arbetsrelaterade stress tillförs som en aspekt vilken behöver belysas.

Reservat ion

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

Vi tror att de flesta inser att år efter år av sparbeting på äldrenämnden, innevarande år
är det 39 miljoner kronor, påverkar nämndens och dess förvaltnings arbete med
Coronapandemin. Det är tråkigt att socialdemokraterna och högerpartierna inte vill ge
en oberoende utvärderare uppdrag att granska hur dessa sparbeting påverkar arbetet
med pandemin.

Yrkande

Ingrid Nordlander (V) och Carl Åborg (V) yrkar på tillägg av följande tre att-satser:

a) att effekterna kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på äldrenämnden
tillförs som en aspekt vilken behöver belysas.
b) att anhörigkontakter tillförs som en aspekt vilken behöver belysas.
c) att personals arbetsrelaterade stress tillförs som en aspekt vilken behöver
belysas.
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Äldrenämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-08-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Johan Edstav (MP) och Camilla Westerborn (L) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) ställer först liggande förslag under proposition och
finner att nämnden bifaller densamme.

Ordföranden ställer därefter yrkandena a, b, och c under proposition och finner att
nämnden avslår yrkande a, och bifaller yrkandena b och c.

Sammanfattning

En omfattande viruspandemi har pågått över hela världen sedan januari i år och en rad
olika åtgärder har vidtagits av ansvariga myndigheter för att begränsa
smittspridningen. Kommunen har påverkats bland annat genom att brukare inom
äldreomsorgen har insjuknat och i några fall avlidit.

Uppsala kommuns hantering av Corona pandemin är en av de mer omfattande
påfrestningar som drabbat kommunens samlade verksamhet och har inneburit stora
prövningar.

Pandemin har visat att vi behöver stärka samhällets beredskap på många områden.
Kommunen har ett särskilt ansvar för dem som är beroende av vår vård och omsorg
och det är också här vi finner de största utmaningarna i rådande kris.

Regeringen och IVO presenterade 7 juli 2020 uppgifter om hur kommunala
äldreboenden i Sverige klarat pandemin hittills. Resultatet visar på stora skillnader
mellan landets kommuner. Studien pekar ut Uppsala som en av de kommuner där
flest äldre avlidit, vilket till viss del kan förklaras utifrån folkmängd, men det kan även
peka på utmaningar inom kommunens äldreomsorg. Skillnader finns även inom
kommunen.

Det finns således skäl att göra en fördjupad utredning av äldrenämndens arbete, där
flera aspekter behöver belysas:

- Tillgång på och hantering av skyddsutrustning, inklusive länsstyrelsens
samordning

- Personalbrist och anställningsvillkor
- Läkarinsatser till äldre
- Utbildningsinsatser för personal och vikarier
- Avtal med och insyn i privata utförares verksamhet
- Äldreförvaltningens interna krisledningsstruktur under pandemin
- Nämndens beslut och effekt av åtgärder
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Äldrenämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-08-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

- Samverkan med Region Uppsala
- Provtagning av personal och brukare

Då vårdhygien och smittskyddsinsatser koordineras genom Region Uppsala är det
naturligt att även belysa hur samverkan med dem har fungerat.

Hanteringen av coronapandemin pågår fortfarande och beräknas inte vara helt
avslutad förrän tidigast under 2021. Denna utvärdering ska därför inte ses som den
slutliga. Det är dock viktigt att påbörja lärandeprocessen och faktainhämtning medan
händelserna finns i relativt färskt minne.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
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