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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-01 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Bergius, klockan 16.00 — 19.00 

Beslutande: Monica Östman (S), Ordförande 
Eva Adler (MP), 1:e vice ordf. 
Stefan Hanna (C), 2:e vice ordf. 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Cecilia Forss (M) 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Sten Daxberg (M) 
Araxi Tadaros (MP) 
Staffan Yngve (S) tom § 24 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
from § 25 
Ingrid Nordlander (V) 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (KD) tom § 24 
Maria Petersson (M) from § 25 

Ersättare: Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
tom § 24 
Maria Petersson (IM) tom § 24 
Kjell Aleklett (L) tom § 24 
Carolina Wigenfeldt (C) 

Övriga 
deltagare: Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Jesper Kyrk, Cecilia Wade, Marja Hedin, Lisa 

Bouveng, Christina Gustafsson avdelningschefer, Daniel Nilsson utvecklingsledare, 
Magnus Bergman-Kyllönen ekonomichef och Lena Sjöberg närvårdskoordinator 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2018-03-01 Sista dag att överklaga: 2018-03-28 
2018-03-07 Anslaget tas ner: 2018-03-29 

www.uppsala.se  och äldreförvaltningen 

Annie Arkebäck Moren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-01 

§ 17 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att under information ta upp tilldelningsbeslut gällande vårdboendena Balder och Höganäs, 

att under anmälningsärenden punkt 13, även anmäla protokoll från arbetsutskott 1 mars 2018, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 18 

LÖK, lokal överenskommelse 

Utvecldingsledare Daniel Nilsson presenterar arbetsprocessen med den lokala överenskommelsen som 
ska revideras, vilket ska ske vart femte år. 

§ 19 

Samverkan Regionen slutenvården 

Närvårdskoordinator Lena Sjöberg presenterar bland annat ledning, styrning och organisation i 
Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 2018. 

§ 20 

Förlängning av avtal med Fyrishov om seniorluncher 

Förvaltningen redogör för det nya avtalet med Fyrishov om seniorluncher under 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-01 

§21 

Övertagande boenden 

Förvaltningen redogör för arbetet med övertagandet av sju vårdboenden till egen regi. 

§ 22 

Uppföljning inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Förvaltningen redogör för ett tillsynsbesök i äldreförvaltningen som inspektionen för vård och omsorg 
gjorde under tre dagar våren 2017. Tillsynsbesöket rörde bland annat hemvård, vårdboenden, Lex 
Maria och informationsöverföring mellan personalgrupper. 

§ 23 

Taxor och avgifter 

Förvaltningen rapporterar att på nämnden i april kommer det upp en delrapport om taxor och avgifter. 

§ 24 

Tilldelningsbeslut gällande vårdboendena Balder och Höganäs 

Ordföranden infoi _lierar om att arbetsutskottet idag fattat tilldelningsbeslut avseende vårdboendena 
Balder och Höganäs. Vinnande företag är Polstjärnan Sverige AB. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-01 

§ 25 

Ekonomiskt årsredovisning för äldrenämnden 2017 
ALN-2016-0247 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska årsredovisningen för 2017, 

att godkänna den kompletterade verksamhetsberättelsen för 2017, och 

att överlämna de godkända handlingarna till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-02-09 från förvaltningen. 

I den ekonomiska årsredovisningen redovisas och analyseras det ekonomiska utfallet för 
äldrenämnden för verksamhetsåret 2017. Äldrenämnden redovisar ett underskott mot tilldelad 
budgetram på 67 mnkr Nämnden hade ett budgeterat effektiviseringskrav om 80 mnkr, varav 
huvuddelen placerats inom ordinärt boende. Av analysen framgår att effektiviseringskravet borde ha 
fördelats mer jämnt mellan särskilt boende och ordinärt boende då det inom särskilt boende fanns 
kalkylerade besparingar. Flera av de planerade åtgärderna för att möta effektiviseringskravet inom 
ordinärt boende har inte lyckats effektueras eller betinga den märkbara besparing för 2017 som hade 
behövts för att klara kravet. Därmed har heller inte effektiviseringskravet som helhet tillnärmelsevis 
kunnat infrias ekonomiskt. Detta är huvudförklaringen till det underskott på -67 mnkr som föreligger i 
årsbokslutet för nämnden. 

I ärendet bilägges också den tidigare godkända verksamhetsberättelsen för äldrenämnden då den 
kompletterats med det ekonomiska årsbokslutet. Därutöver har ett tidigare sakfel beträffande 
utvecklingen av antal personer med hemtjänst tagits bort. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-01 

§ 26 

Ekonomiskt bokslut per januari 2018 
ALN-2018-0120 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per januari 2018 enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingar per januari 2018 till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Hekne Brodin Rheindorf (M), Maria 
Petersson (M), och Camilla Westerbom (L) anser att nämnden är fortsatt i behov av en bättre löpande 
uppföljning av äldrenämndens verksamheter. Vi har länge efterfrågat en bilaga till ekonomiska bokslut 
som på rubriksnivå anger aktiviteter som vidtas för att säkerställa bättre kvalitet och en ekonomi i 
balans. Kopplat till aktiviteterna bör också anges uppföljningstidpunkter och vilka resultat som 
aktiviteterna siktar mot. Vår övertygelse är att nämnden bättre kan säkerställa att berörda verksamheter 
verkställer åtgärder som kan säkerställa måluppfyllelse med en liknande styrning och uppföljning. 

Nämnden måst i sin helhet få ta del av den nedbrutna ekonomin per verksamhetsområden och 
verksamhetsenheter. Särskilt i ljuset av nämndens ansträngda ekonomi är det viktigt för att nämnden 
betydligt bättre ska klara av att aktivt bidra till nödvändigt förbättringsarbete. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-03-01 från förvaltningen. 

Resultatet per januari 2018 var — 1,7 mnkr vilket avvek med c a -0,4 mnkr mot periodiserad budget (-
1,35 mnkr i budget). Den mindre negativa avvikelsen mot periodiserad budget förklaras bland annat av 
att det finns kvarstående intäktsdelar i form av stimulansmedel som inte bokats upp i januari utan 
bokas i februari. 
Verksamhetsmässigt har både öppna insatser (förebyggande verksamhet) och ordinärt boende positiva 
avvikelser resultatmässigt mot periodiserad budget i januari. Däremot har särskilt boende en negativ 
avvikelse mot budget (men positivt utfall på totalnivå) vilket förldaras dels av något högre kostnader 
för köp av platser från externa vårdboenden än i budget, dels av ännu ej uppbokade stimulansmedel på 
intäktssidan. 
Även om resultatet i januariboksluten ska tolkas med viss försiktighet, då vissa poster är grundade på 
preliminära volymuppgifter, väntas det ackumulerade resultatet per februari vara positivt på totalnivå 
för nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes s/ign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-01 

§ 27 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 2018 
ALN-2018-0111 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga den till 
handlingarna, och 

att uppdra till förvaltningen att inkomma till äldrenämnden med förslag på prioriterade områden för 
verksamhetsplan 2019 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
Närvårdssamverkan. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), MMne Brodin Rheindorf (M), Maria 
Petersson (M), och Camilla Westerborn (L) reserverar sig mot beslutet i form av följande särskilda 
yttrande. 
Det lagstadgade delade ansvaret mellan kommuner och landsting gör närvårdssamverkan mellan 
kommuner och landsting enormt viktig för människors välmående och tillfrisknande. Optimalt sett ska 
både den kommunala och den regionala vården hålla högsta kvalitet samtidigt som den är ekonomiskt 
effektiv. Så är emellertid sällan fallet i realiteten, och oftast finns utrymme att parallellt förbättra både 
kvalitet och effektivitet. Därför är det viktigt att det går att göra jämförelser mellan olika delar i 
vården, för att kunna avgöra var den fungerar och var den har kvalitetsbrister, var den är effektiv och 
var den är ineffektiv, var patienterna är nöjda och var de inte är det, etc. 

För att vårdens olika delar ska vara jämförbara är det viktigt att de olika delarna använder sig av några 
individcentrerade och gemensamma nyckeltal. Om patientnöjdheten mäts med en femgradig skala i en 
instans, men med kvalitativa omdömen i en annan instans, blir det omöjligt att säga var patienterna är 
mest nöjda. På motsvarande sätt blir det omöjligt att bedöma vilken verksamhet som är mest effektiv 
om en mäter kronor spenderade per vårdtimme medan en annan mäter kronor spenderade per patient. 
Vi är övertygade att det går att identifiera några gemensamma individcentrerade indikatorer som bättre 
stimulerar till ett mer framgångsrikt samarbete mellan olika huvudmän. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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1  KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-01 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-03-01 från förvaltningen. 

Förslag till att-satser: 
att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga den till 

handlingarna, och 

att uppdra till förvaltningen att inkomma med förslag på prioriterade områden för 
verksamhetsplan 2019 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
Närvårds samverkan 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. 
Politiska styrgruppen samt ledningsgrupperna ansvarar för planering och genomförande. 
Ledningsgruppernas deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant 
verksamhetsområde. 

Den 30 januari 2018 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2018 med 
syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks i 
antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och 
regionens vårdavtal. Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMN), 
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN) 
samt vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala. 

Yrkanden 

Camilla Westerborn (L) yrkar på en komplettering i andra att-satsen enligt kursiverad text: 
att uppdra till förvaltningen att inkomma till äldrenämnden med förslag på prioriterade områden för 

verksamhetsplan 2019 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
Närvårdssamverkan. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Helene Brodin Rheindorf 
(M), Maria Petersson (M), och Camilla Westerborn (L) att på lämplig plats i föreslagen 
Verksamhetsplan inkludera en styrningsinriktning enligt nedan; 
att parterna ska sträva efter att formulera och mäta ett antal gemensamma och individcentrerade 
indikatorer. 

Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till föreliggande skrivelse med tillägg av Camilla 
Westerborns kompletteringsyrkande. 
Vidare yrkar ordföranden avslag på Stefan Hannas (L) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget avslagsyrkande och Stefan Hannas tilläggsyrkande under proposition och 
finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-01 

§ 28 

Revidering av icMburet offentligt partnerskap (10P) mellan äldrenämnden 
och Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
ALN-2016-0229 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna reviderad överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap med Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet enligt upprättat förslag, och 

att delfinansiera verksamheten med 1 750 000 kr under perioden 2018-04-01- 2019-12-31. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-02-08 från förvaltningen. 

Den 27 april 2017 beslutade nämnden att teckna ett ideburet offentligt partnerskap (TOP) med 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet avseende verksamhet för äldre som upplever sig som 
ensamma/socialt isolerade. 

I de samtal och den dialog som förvaltningen har fört med Diakonistiftelsen har dock framkommit att 
den angivna kapaciteten för verksamheten behöver nedrevideras. Detta innebär även att den totala 
ekonomiska omfattningen minskas från 3 000 000 kr till 2 000 000 kr på årsbasis. Av denna 
ekonomiska insats så står äldrenämnden och Diakonistiftelsen för 50 procent vardera. 

Den reviderade överenskommelsen förtydligar också att inte bara Diakonistiftelsen, utan även berörda 
verksamheter inom äldreförvaltningen, ska informera om verksamheten och identifiera personer där 
känslan av ensamhet är stor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-01 

§ 29 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 23 januari och 1 
mars 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

§ 30 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 1 februari 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§31 

Anmälan av protokoll från samverkan 21 februari 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-01 

§ 32 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende december 2017. 
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