
Utses att justera: Rigmor Stenmark (C) Paragrafer: 73 - 88 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, tisdag 3 september 

Caroline Hoffstedt (5), ordför Rigm Stenmark (C), justerare 

Uppsala 
kommun 

Sida 1 (12) 

Äldrenämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-08-22 

Sammanträdesprotokoll äldrenämnden 
Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 16.00- 18.30 

Beslutande: Ersättare: 

Övriga deltagare: 

Caroline Hoffstedt (S), 
Ordförande 
Johan Edstav (MP), 1:e vice 
ordförande 
Rigmor Stenmark (C), 2:e 
vice ordförande 
Tobias Smedberg (V), 3:e 
vice ordförande 
Staffan Yngve (5) 
Jakob Stone (5) 
Soraja Nadimpour (S) 
Gunnel Borgegård (L) 
Cam illa Westerborn (L) 
Cecilia Forss (M) 
Victor Landing (KD) 
Ingrid Nordlander (V)  

Claes Olsson (S) 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Fylgia Flohr (MP) 
Carolina Wigenfeldt (C) 
Carl Åborg (V) 

Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Jesper Kyrk, Thomas Karlsson, Yvonne Jonsson, 
och Christina Gustafsson avdelningschefer, Magnus Bergman Kyllönen 
ekonomichef, Madeleine Jontell HR-chef, Karin Cleve Ettemo kommunikatör, Daniel 
Karlsson utredare och Kenny Jansson handläggare 

Annie A Moren, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Äldrenämnden Sista dag att överklaga 2019-09-25 
2019-08-22 
2019-09-04 Anslaget tas ner: 2019-09-26 

www.uppsala.se  och äldreförvaltningen 



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (12) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-08-22 

§ 73 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppta anmälan av individutskottets protokoll den 13 augusti 2019, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 74 

Förvaltningsdirektören informerar 

Förvaltningsdirektören informerar om egen regis övertagande av vårdboendena Balder 
och Höga näs i sommar. 

§ 75 

Avgifter 
Ekonomichefen redogör för tänkta justeringar gällande avgifter. 
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§ 76 

Ersättning kopplat till momskompensation 
ALN-2019-0283 

Ekonomichefen redogör för ersättningar till privata utförare av ordinärt- och särskilt 
boende enligt LOV, kopplat till momskompensation. 

§ 77 

Kompetensförsörjningsplan 

HR-chefen redogör för pågående arbete med kompetensförsörjning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 78 

Delegationsordning 2019 
ALN-2018-0661 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa delegationsord ni ng enligt reviderat förslag. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger Vid 2019 från förvaltningen. 

Äldrenämnden föreslås fatta beslut om reviderad delegationsordning enligt förslag. 
Förslaget har tagits fram av äldreförvaltningen i nära samarbete med kommunjurister 
som haft uppdraget att se över samtliga nämnders delegationsordningar. 

Diskussion följer 

Yrkanden 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag med följande 
justeringar: 

Sidan 9, nr 7.1.1, delegat ska ändras till ordförande på punkt a. 

Sidan 11, nr 7.1.16, texten under anmärkning ska förtydligas. 

Sidan 12, nr 7.2.6, delegat ska vara arbetsutskott 
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§ 79 

Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun 2030 
ALN-2018-0520 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslaget till Program för äldrevänlig kommun enligt ärendets bilaga 1, 

att godkänna förslaget till Handlingsplan för äldrevänlig kommun enligt ärendets 

bilaga 2, 

att överlämna förslag till program samt handlingsplan för äldrevänlig kommun till 

kommunstyrelsen för vidare beredning, och 

att föreslå att kommunfullmäktige ersätter tidigare antagna program Senior i 

Uppsala med program för äldrevänlig kommun. 

Reservationer 

Cecilia Forss (M) anmäler ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-08-01 från förvaltningen. 

Äldrevänliga miljöer har utpekats som ett av fyra strategiska områden för politiska 
insatser i WHO: s strategi och handlingsplan för hälsosam åldrande i Europa, 2012-
2020 (WHO Regional Office for Europe, 2012a). Program och handlingsplan för 
äldrevänlig kommun är aktiverande dokument som sätter ramarna för och prioriterar 
hur kommunens äldrepolitik ska stärkas och utvecklas. De formulerar en samlande 
strategi för hur Uppsala kommunkoncern, i samverkan med det omgivande samhället, 
kan förstärka de äldre medborgarnas möjligheter att leva ett självständigt och rikt liv 
utan särskilda stödinsatser från samhället. De utgör även en grund för att öka 
samverkan mellan olika parter, skapa goda kommunikations- och informationsflöden 
samt förstärka en väl fungerande och aktiv dialog med de äldre som bor, verkar och 
lever på landsbygderna och i staden. Avsikten är också att i linje med 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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kommunkoncernens värdegrund ge förutsättningar för samverkan, synergier, 
innovationer och flexibilitet i arbetet. Programmet ska utgöra en samlande plattform 
för att etablera samsyn, främja äldres delaktighet, motverka särlösningar samt fungera 

som ett verktyg för att stödja, genomföra, följa upp och utveckla det löpande arbetet 
för en äldrevänlig kommun. 
Förslag till fokusom råden och åtgärder har tagit utgångspunkt bland annat i den 
omfattande medborgardialog som genomförts inom ramen för arbetet med att bli en 
äldrevänlig kommun och vars slutsatser sammanfattats i ärendets bilaga 3. 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) yrkar på följande tillägg (kursiv stil) i aktuell text: 

att andra åtgärder under delmål 2 i handlingsplanen ges följande lydelse: "Aktivt 
arbeta för billigare kollektivtrafik genom införande av ett seniorkort för äldre 70+ som 
gäller under lågtrafik alternativt att kollektivtrafiken för seniorer görs helt avgiftsfritt 
under samma tid. 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar med stöd av Camilla Westerborn (L) och 
Rigmor Stenmark (C) bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 
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§80 

Ekonomiskt bokslut per juli 2019 
ALN-2019-0191 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt periodbokslut per juli 2019. 

Reservationer 

Tobias Smedberg (V) anmäler följande särskilda yttrande: 

Äldrenämnden hade inte stått inför samma svåra ekonomiska situation som vi nu ser i 
de ekonomiska redovisningarna om Vänsterpartiets budgetförslag hade bifallits i 
kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-08-22 från förvaltningen. 

Nämndens resultat per juli 2019 var en negativ avvikelse mot budget på 9,8 mnkr. 

Den negativa avvikelsen per maj var 10,2 mnkr. Trenden för resultatet är positiv och per 
juli var resultatet 5 mnkr bättre än prognosen. 

Nämndens intäkter (externa) totalt följer i stort budget per juli. Orsaken bakom den 
negativa avvikelsen mot budget återfinns som tidigare under året på kostnadssidan 
där högre personalkostnader inom egen regin står för den större delen av denna 
avvikelse. Det är både inom hemtjänsten och särskilt boende som de högre 
personalkostnaderna inom egen regin varit högre än budgeterat. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 81 

Kommunrevisionen inbjuder till nämnddag 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att medge deltagande i Kommunrevisionens nämnddag den 25 oktober 2019, 

klockan 08.30-12.00 för Cecilia Forss (M), Rigmor Stenmark (C), och Tobias 
Smedberg (V). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 82 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 22 maj 
och 13 augusti 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

§ 83 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 4 juni 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 84 

Protokoll från avdelningssamverkan 14 augusti 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 85 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende maj, juni och juli 2019. 

Beslut om detaljplan enligt delegationsnummer. 7.1.11 för Hammarparken, del av 
Eriksberg 1:27 (Dnr: PBN-2015-001418) fattad av Carina Juhlin förvaltningsdirektör 
2019-05-14 (Dnr: ALN-2019-0237). 

Beslut om detaljplan enligt delegationsnummer. 7.1.11 för Almtunaskolan (Dnr: PBN-
2015-003236) fattad av Carina Juhlin förvaltningsdirektör 2019-08-05 (Dnr: ALN-2019-
0417). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§86 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm äldrenämnden 22 
augusti 2019 
ALN-2019-0061 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokoll, mm. till handlingarna. 

1. Uppdragsuppföljning vid Myrbergska gården, egen regi Uppsala kommun 4 

februari 2019. 

2. Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen 

(ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) 22 maj 2019. 

3. Namninsamling gällande "Friskvård med Yoga Luthagen - Svartbäcken, senior 

65+". 

4. Svar 24 maj 2019 på skrivelse Datorkunnande samhällsansvar. 

5. Inkommen anonym skrivelse 5 juni 2019. 

6. Inkommen anonym skrivelse 5 augusti 2019. 

7. Uppdragsuppföljning vid Vigmunds vård- och omsorgsboende, egen regi 
Uppsala kommun 2019-07-24. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 87 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 88 

Anmälan av protokoll från individutskottet 13 augusti 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Särskilt yttrande avseende handlingsplan för äldrevänlig kommun: 

Handlingsplanen och programmet för en äldrevänlig kommun som kommunfullmäktige 
skall ta ställning till är huvudsakligen bra. Det är positivt att man fastslår att äldre inte 
är en homogen grupp och att trygghetsfrämjande åtgärder lyfts. 

Handlingsplanen blir svår att utvärdera då nästan allt går att rymma i någon av 
åtgärdspunkterna om man tänker litet fritt. De är också huvudsakligen inriktade på 
kommunal verksamhet eventuellt i samarbete med den ideella sektorn. Samarbetet bör 
även innefatta kommunens näringsliv. 

Föreslagna åtgärder för att öka den fysiska aktiviteten är för lamt hållna. 

Ökning av seniorluncher föreslås bland annat genom att tillgängliggöra skolmatsalar. Vi 
tror mer på att avtala med stadens lunchrestauranger om goda villkor för pensionärer. 
Som huvudinriktning. Varför inte seniorluncher i Fyrishov igen? Då kan man dessutom 
kombinera med välbehövlig fysisk aktivitet. 

Det är långt ifrån alla äldre på landsbygden som bor vid en busshållplats med bussar 
som går på tider som passar dem. Vi moderater anser att det är viktigt att ta hänsyn till 
att äldre kan behöva bilen för att nå service och annat som efterfrågas. Centrum får inte 
göras otillgängligt och det behövs fler parkeringsplatser, särskilt för dem som inte bor i 
centrum. 

Handlingsprogrammet för en äldrevänlig kommun lever inte riktigt upp till 
behandlingen av äldre som en mycket heterogen grupp trots att det innehåller många 

positiva förslag. De föreslagna åtgärderna behöver vara vassare, mer konkreta och i 
högre grad omfatta Uppsalas näringsliv. 

Uppsala den 18 augusti 2019 

För moderaterna 

9?/2 

Cecilia Forss 
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