
Ä L D R E N Ä M N D E N 

(7) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01 -08 

Plats och tid: Bergius, 16:00-1700 

Ledamöter: Monica Östman (S), Ordförande Ersättare: Javiera Cifuentes (V) 
Eva Adler (MP), 1 :e vice Maria Petersson (M) 
ordförande 
Claes Olsson (S) 
Staffan Yngve (S) 
Johan Carlsson (M) 
Sten Daxberg (M) 
Monica Söderbaum (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Camilla Westerborn (FP) 
Karolina Wigenfeldt (C) 
Ulla Johansson (KD) 

Övriga deltagare: Roger Jo Linder, t . f direktör, avdelningschefer Carina Kumlin, Yvonne Jonsson, Åsa 
Markström, Karina Bodin och Liselotte Engqvist, och Helena Thorén-Lindqvist 
kommunikationsstrateg 

Utses att justera: Johan Carlsson (M) Paragrafer: 1-6 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

yUdreförvaltninjpn 2015-01-12, kl. 17:00 

/mak énéaafö ~ 7 
Monica Östman (S), ordförande 

(r^ffrfa.iAilfybÉ..... 
Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

Johan Carlsson (M), justerare 

A N S L A G / B E V I S Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Äldrenämnden 

2015-01-08 

2015-01-13 

Äldreförvaltningen 

Sista dag för överklagande: 2015-02-03 
Datum för anslags nedtagande: 2015-02-04 

C44ifö00 imMfi fyw/ 
.k. 

Annie Arkebäck Morén 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-08 

§ 1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign 
//, ® 

'/IM) 
£ Utdragsbestyrkande 
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A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-08 

§ 2 

Sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott 2015 
ALN-2014-0475.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-12-17 från äldreförvaltningen. 

Förvaltningen har utformat förslag t i l l sammanträdestider för nämnd och dess arbetsutskott enligt 
följande: 

Arbetsutskott Nämnd 
8 januari kl. 16.00 

22 januari kl. 16.00 28 januari kl. 08.30 heldag 
16 februari 26 februari kl. 16.00 
17 mars 26 mars 
14 april 23 april 
28 april 7 maj 
2 juni 11 juni 
18 augusti 27 augusti 
15 september 24 september 
13 oktober 22 oktober 
10 november 19 november 
30 november 10 december 

Äldrenämnden sammanträder på torsdagar med undantag av 28 januari då det är på en onsdag. 
Arbetsutskottet sammanträder på tisdagar förutom 22 januari (torsdag), 16 februari och 30 
november (måndag). 

Justerandes sign 
li 

WU 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-08 

§ 3 

Fastställande av delegationsordning för äldrenämnden 
ALN-2014-0475.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att i enlighet med reviderat förslag anta äldrenämndens delegationsordning. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-12-19 från äldreförvaltningen. 
Nämnden ska vid sitt första sammanträde inför ny mandatperiod besluta om delegationsordning. 
I den föreslagna delegationsordningen föreslås beslut om bl.a.: 

• Rätt för ordförande att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden 
• Hur handlingar undertecknas på nämndens vägnar 
• Behörighet att ta emot delgivningar 
• Närvarorätt vid nämndens sammanträden 
• Delegation ti l l utskott och tjänstemän 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska förtecknas på särskild delegationslista som 
undertecknas av beslutsfattare. Förteckningen ska månadsvis översändas t i l l nämndens sekreterare, 
som anmäler dessa t i l l nämndens nästa sammanträde. 

I Uppsala kommun pågår en översyn av nämndernas delegationsordningar. Syftet är att få en 
gemensam utformning av delegationsordningar exklusive de delar som är verksamhetsspecifik för 
respektive nämnd. Detta innebär att föreliggande förslag är under omarbetning och då arbetet är 
klart föreläggs nämnden en reviderad delegationsordning. 

Yrkande 
Ordförande yrkar ändring på sidan 10 under domstolsärenden, 1.7. Under Delegat ska skrivas in 
"Delegat som fattat ursprungsbeslut", befintlig text flyttas in under Anmärkning, som även ska 
kompletteras med "Gäller ej beslut som fattats av biståndshandläggare". 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-08 

§ 4 

Inrättande av utskott 
ALN-2014-0475.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att t i l l arbetsutskottet utse Monica Östman (S), Eva Adler (MP) och Stefan Hanna (C) som 
ordinarie ledamöter och Per-Olof Forsblom (V) och Johan Carlsson (M) som ersättare, 

att utse Monica Östman (S) som ordförande och Stefan Hanna som vice ordförande, och 

att arbetsutskottet äger rätt att adjungera annan nämndledamot vid vissa tillfällen. 

Reservationer 
Johan Carlsson (M), Camilla Westerborn (FP), Karolina Wigenfeldt (C), Ulla Johansson (KD) och 
Sten Daxberg (M) lämnar en skriftlig reservation ti l l förmån för eget yrkande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-12-29 från äldreförvaltningen. 

Enligt nämndens delegationsordning har nämnden inrättat ett arbetsutskott. I presidiet ingår 
ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Dessutom ska nämnden utse två ersättare 
t i l l arbetsutskottet. Arbetsutskottet är tillika individutskott. Separata protokoll ska föras. 

Yrkanden 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar med stöd av Eva Adler (MP) att arbetsutskottet ska bestå av 
tre ledamöter och två ersättare som har närvarorätt. 

Johan Carlsson (M) yrkar med stöd av Camilla Westerborn (FP), Karolina Wigenfeldt (C), Ulla 
Johansson (KD) och Sten Daxberg (M) att arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem 
ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden bifaller eget yrkande. 

Därefter föreslår ordföranden tillägg av en att-sats lydande: att arbetsutskottet äger rätt att adjungera 
annan nämndledamot vid vissa tillfällen. 

Övriga ledamöter bifaller detta. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-08 

§ 5 

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 
kommun 2015-2018 
ALN-2014-0475.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att utse Monica Östman (S) och Stefan Hanna (C) som äldrenämndens ledamöter t i l l Kommunala 
pensionärsrådet utifrån föreskrifter enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-17, och 

att utse Staffan Yngve (S) som ledamot t i l l Folkhälsorådet 2015-2018 utifrån föreskrifter enligt 
beslut i kommunstyrelsen 2014-12-17. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-12-17 från äldreförvaltningen. 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Uppsala kommun är ett organ för samverkan, samråd och 
information i övergripande frågor av särskilt intresse för pensionärerna mellan kommunen och 
pensionärernas organisationer i kommunen, allt grundat på vad som föreskrivs i kommunallagen, 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen m.m. Äldrenämnden svarar för rådets sekretariat. 

Folkhälsorådet är ett samrådsorgan om folkhälsofrågor för ingående representerade organisationer. 
Folkhälsorådets syfte är att genom bred samverkan verka för att hälsosamma förändringar hos 
medborgarna uppnås. Kommunstyrelsen svarar för rådets sekretariat. 

Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-08 

§ 6 

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg gällande anmälan enligt Lex 
Maria om brister i dokumentationssystem 
ALN-2014-0273.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande t i l l inspektionen för vård och omsorg enligt förvaltningens förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2015-01-05 från äldreförvaltningen. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt uppgifter från nämnden i rubricerat ärende 
utifrån en lex Maria-anmälan från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt 
ansvariga för rehabilitering. Anmälan gäller brister i verksamhetssystemet Siebel som bl.a. används 
för att föra patientjournal. Nämnden har tidigare yttrat sig t i l l IVO angående åtgärder som vidtas 
med anledning av bristerna. Inspektionen för vår och omsorg begär nu uppgifter och beskrivning av 
resultat av de åtgärder som vidtagits. I beskrivningen redovisar förvaltningen framtagen 
kravspecifikation, beslut om akuta åtgärder och tidplan för detta. 

Justerandes sign 

VI/ 

Utdragsbestyrkande 



Reservation 

Äldrenämnden är en av de nämnder i Uppsala kommun som har det allra största budgetansvaret. Den har också 
ansvar för en växande andel av Uppsalas befolkning. Äldrenämndens arbetsutskott spelar en stor roll i att bereda 
nämndens ärenden och har också ett ansvar på delegation från nämnden. I det perspektivet är det ett rimligt med 
ett arbetsutskott där samtliga partier har representation och insyn i arbetet. 

Johan Carlsson (M) 
Camilla Westerborn (FP) 
Karolina Wigenfeldt (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Sten Daxberg (M) 


