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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-24 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, klockan 16.00-17.30 

Beslutande: Monica Östman (S), Ordförande 	Ersättare: Staffan Yngve (S) 
Eva Adler (MP), 1:e vice 	 Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
ordförande 	 Monica Söderbaum (MP) 
Stefan Hanna (C), le vice 
ordförande 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Araxi Tadaros (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Johan Carlsson (M) 
Kjell Aleklett (L) 
Camilla Westerborn (L) 
Carolina Wigenfeldt (C) 

Övriga 
deltagare: 

	

	Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör, Anita Hansson och Lena Söderman strateger, 
Karin Norman ekonomichef, Bo Engström utredningschef, Mia Gustavsson 
enhetschef, och Ann-Britt Larsson enhetschef 

Utses att justera: 	Stefan Hanna (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Paragrafer: 	169- 185 

rul\ 

Stationsgatan 12, 6 december 2016 

Monica Östman ($), ordförande 	 Stefan H lha (C), justerare 
h 

Annie Arkebäck Mora, sekreterare 

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

Organ: 	 Äldrenämnden 
Datum: 	 20 16-1 1-24 

	
Sista dag att överklaga: 	2016-12-28 

Anslag sätts upp: 	2016-12-07 
	

Anslaget tas ner: 	2016-12-29 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.uppsala.se  och äldreförvaltningen 

Annie Arkebäck Moren 
Underskrift: 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-24 

§ 169 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att punkt 7, Utveckling vårdplanering "Trygg hemgång" utgår, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 170 

Rutin när boenden överlämnas vid en upphandling 

Förvaltningen redogör för de rutiner som finns vid överlämnande av boenden vid en upphandling. 

§ 171 

Beskrivning av delgeografiskt behov av vård- och omsorgsboende för 
Uppsalas stadsdelar och landsbygder år 2020 och 2025 

Förvaltningen redogör för delgeografiskt behov av vård- och omsorgsboende för Uppsalas stadsdelar 
och landsbygder år 2020 och 2025. 

Det kommer att bli en årlig uppföljning och revidering av behovet av vård- och omsorgsboende för 
Uppsalas stadsdelar och landsbygder. 

Utdragsbestyrkande 
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3(10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 16-1 1 -24 

§ 172 

Redovisning av ett ärende ur delegationslistan och en dom som förelåg som 
anmälningsärende på nämnden den 27 oktober 2016 

Förvaltningen redogör för aktuellt ärende ur delegationslistan och aktuell dom. 

§ 173 

Avtalsuppföljning Vigmund 

Förvaltningen redovisar genomförda uppföljningar på Vigmund vårdboende. 

§ 174 

Övrig information från förvaltningen 

Förvaltningen redogör för de beslut som fattats angående seniorrestaurang Karl-Johan de senaste åren. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Saminanträdesdatum: 2016-11-24 

§ 175 

Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2016 
ALN-2015-0243 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna resultat perioden januari-oktober 2016 samt prognosbedömning helår enligt 
föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 20 16-1 1-24 från förvaltningen. 

Nämndens bokslut ackumulerat per oktober visar på en lägre nettokostnad än anvisat kommunbidrag 
med 44,3 mnkr eller 3 procent, (per september 41,7 mnkr). Jämfört med nämndens periodiserade 
budget är nettokostnaden 42,8 mnkr lägre. 

Pågående inventeringar av anläggningstillgångar och behov av restvärdesavskrivningar, erbjudanden 
om karriärväxling i samband med organisationsförändringen samt en viss osäkerhet vad gäller ökande 
vårdefterfrågan under årets två sista månader, gör sammantaget att förvaltningen bedömer att 
prognosen för helåret 2016 kan påverkas med ökade kostnader på mellan sju till tio miljoner kronor. 

Mot den bakgrunden föreslås en prognos för helåret 2016 på 35 mnkr i lägre nettokostnad än anvisad 
ram. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-24 

§ 176 

Ej verkställda gynnande beslut 2016 
ALN-2016-0106 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 
1 § socialtjänstlagen (SoL) som 2016-09-30 inte verkställts inom n tre månader, i enlighet med 
nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap 6 f-h §§ SoL, och 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-10-31 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f— h §§ SoL skyldighet att kvartalsvis rapportera till Inspektionen 
för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporten 
ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. 

Det senaste kvartalet var det totalt 17 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att 
besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (samtliga beslut) 

Med anledning av detta har förvaltningen upprättat en rapport enligt ovan och utformat ett förslag till 
skrivelse från nämnden till kommunfullmäktige att bifogas rapporten. Nämnden föreslås godkänna 
upprättad rapport och skrivelse till kommunfullmäktige samt låta expediera dessa till 
kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-24 

§ 177 

Förfrågningsunderlag LOV hemvården 2017 
ALN-2016-0226 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag LOV avseende hemvården/hemvårdsutförare, och 
service/utförare för 2017, 

att godkänna föreslagna ersättningar som redovisas i ärendets reviderade bilaga 7 i 
förfrågningsunderlagen för 2017, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att, i dialog med utförare, kontinuerligt bevaka så att bilagorna till 
gällande förfrågningsunderlag är aktuella samt informera nämnden om förändringarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-10-19 från förvaltningen. 

Äldrenämnden gav i augusti 2015 äldreförvaltningen i uppdrag att se över ersättningar och modeller 
för ersättningar kopplat till hälso- och sjukvården samt uppdraget att samordna hemtjänst och 
hemsjukvård nattetid. Samordningen av natthemtjänst verkställdes 2016-06-01, och joursjukvården 
2016-09-01 genom utökat uppdrag till egen regi vård och omsorg. 

I föreslaget förfrågningsunderlag för LOV Hemvården 2017 har hänsyn tagits avseende 
äldrenämndens beslut av samordningen. 

Förfrågningsunderlagen har kompletterats med en ny bilaga som reglerar överlämnande och byte av 
vårdgivare. 

Mot bakgrund av den stora omorganisationen och det därmed väsentligt utökade ansvaret för 
äldrenämnden under 2017, ser förvaltningen det som riskabelt att under samma år även införa en ny 
ersättningsmodell. 

Ersättningar för 2017 är uppräknat med preliminärt omvårdnadsprisindex (OPI) på 2,5 procent för 
2017. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Monica Östman (S) på 
att öka ersättningen för hemtjänstinsatser på landsbygden med 5 %, och 
att anpassa nämndens budget utifrån en höjning av ersättningen för hemtjänstinsatser på landsbygden 
med 5 % så att beslutad ekonomisk ram kan efterlevas. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantriidesdatum: 2016-11-24 

§ 178 

Redogörelse till Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd rörande 
kommunens kostnad för Omtankens nedläggning 
ALN-2015-0153 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge föreliggande förslag på skrivelse till Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-04 från förvaltningen. 

Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd (UPS), har begärt att få en ekonomisk redogörelse 
för kommunens kostnad för Omtankens nedläggning. 

Det finns flera skäl än rent ekonomiska till varför äldrenämnden har valt att lägga ned Omtanken och 
därefter flytta Björngården till Omtankens tomma lokaler. Ur ett ekonomiskt perspektiv minskar dessa 
förändringar kommunens kostnader. Sammanfattningsvis är nedläggningen av Omtanken och flytten 
av Björngården positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Äldrenämnden ser positivt på att de fina 
lokalerna nu kommer till användning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-24 

§ 179 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm äldrenämnden 24 
november 2016 
ALN-2016-0027 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Avtalsuppföljning vid Svartbäckens hemvård 22 och 24 februari 2016. 

2. Avtalsuppföljning vid Vigmund, vård- och omsorgsboende 27 april 2016. 

3. Oanmäld avtalsuppföljning vid Svartbäckens hemvård, Vård & omsorg 23 juni. 

4. Avtalsuppföljning vid Hemvakten AB, hemvård 7 november 2016. 

5. Protokoll från KPR, Kommunala pensionärsrådet 23 september 2016. 

6. Meddelande från inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-10-21 gällande 
Lex Sarah-anmälan Björngårdens korttidsenhet, Vård & omsorg. 

7. Lex Sarah-anmälan 2016-10-18 av Gottsunda hemvård, Vård & omsorg. 

8. Protokollsutdrag 2016-11-07-08, § 203 från kommunfullmäktige avseende 
Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 samt fastställande av skattesats för 2017. 

9. Protokollsutdrag 2016-11-07-08, § 209 från kommunfullmäktige avseende 
Uppföljning per augusti och årsprognos 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
1;1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-24 

§ 180 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 3 november 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 181 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 27 oktober 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 182 

Anmälan av protokoll från samverkan 15 november 2016 och från 
interimistisk samverkan 19 oktober 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-24 

§ 183 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens individutskott 2016-10-18 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 184 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör: 
Nr 58 fattad 2016-10-05 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämnden avseende detaljplan för 
kvarteret Siv, dnr ALN-2016-0164. 

Nr 58 fattad 2016-10-10 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämnden avseende detaljplan för 
Gamla Uppsala 21:20, dnr ALN-2016-0116. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) avseende hemvård oktober 2016. 

§ 185 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Tre domar väljs ut, där nämnden förlorat i förvaltningsrätten, att redovisas på nämnden den 15 
december 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
It 
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