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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande, närvarar på distans 

Johan Edstav (MP), Le vice ordförande, närvarar på distans 

Rigmor Stenmark (C), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 

Tobias Smedberg (V), närvarar på distans tom § 61 

Staffan Yngve (S), närvarar på distans 

Mohammed Mekrami (S), närvarar på distans 
Camilla Westerborn (L), närvarar på distans 

Cecilia Forss (M), närvarar på distans 

Anna-Karin Westerlund (M), närvarar på distans 

Margit Borgström (KD), närvarar på distans 

Ingrid Nordlander (V), närvarar på distans 

Carl Åborg (V), närvarar på distans from § 62 
Anders Sehlin (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eileen Rönnlund Holmgren (S), närvarar på distans 

Claes Olsson (S), närvarar på distans 

Gunnel Borgegård (L), närvarar på distans 
Fylgia Flohr (MP), närvarar på distans 
Ulf Stjernefeldt (M), närvarar på distans 

Karolina Wigenfeldt (C), närvarar på distans 
Carl Åborg (V), närvarar på distans tom § 61 

Josef Safady Åhslund (Fl), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, Åsa Markström och Yvonne Jonsson, 

avdelningschefer, Annika Stenman Eriksson, controller, Daniel Karlsson, utredare, Lena 

Sjöberg, närvårdsstrateg, Evelyn Widenfalk Ehlin, strateg, och Charlotte Sävås 

Nicolaisen, seniorkonsult. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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kommun 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§58 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att utse Rigmor Stenmark (C) att justera protokollet tisdag den 11 maj 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4(27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§59 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att under punkt 16, uppta fråga från Ingrid Nordlander (V) gällande Seniorguiden, 

2. att under punkt 12, anmälningsärenden med sekretess, även anmäla 

äldrenämndens individutskotts protokoll från 29 april 2021, och 

3. att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 5(27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§60 

Delårsbokslut per april 

ALN-2020-00852 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att fastställa ekonomiskt delårsbokslut per mars enligt ärendets bilaga 1. 

2. att fastställa delårsuppföljning av nämndens verksamhetsplan per april enligt 

ärendets bilaga 2, och 

3. att överlämna ekonomiskt delårsbokslut per mars samt delårsuppföljning av 

nämndens verksamhetsplan per april till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Resultatet för äldrenämnden per mars visar en positiv avvikelse mot budgetramen på 

3,8 mnkr (6,4 mnkr per mars 2020). Prognosen för äldrenämnden för helår 2021 är -4,9 

mnkr. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av status för 

uppdrag och åtgärder per april 2021 samt ekonomisk uppföljning per mars 2021. 

Uppföljningen är gjord utifrån den verksamhetsplan som äldrenämnden upprättat för 

året, vilken utgår från de inriktningsnnål och uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat 

nämnden. 

Förvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2021 

• Bilaga 1. Ekonomiskt delårsbokslut per mars 2021 

• Bilaga 2. Verksamhetsplan och budget, delårsuppföljning per april 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) lämnar följande särskilda yttrande: 

Delårsbokslutet visar med tydlighet hur LOV-systemet med fri etableringsrätt för 

kommersiella privata företag inom äldreomsorgen i allmänhet och särskilda boenden i 

synnerhet eroderar nämndens resurser som borde gå till god äldreomsorg. Vi har 

sammantaget cirka 350 tomma boendeplatser i kommunen. Detta på grund av LOV-

systemet och att privata aktörer inte byggt efter människors behov utan utifrån en 

spekulation om hur de ska få maximal avkastning på sina aktier. De tomma platserna 

är det i slutändan skattebetalarna som står för. 

Inte nog med att denna överkapacitet just nu, och prognostiserad underkapacitet om 

tio år, i sig är kostnadsdrivande, så förvärras situationen av att de privata utförarna nu 

fyller sina boenden i snabbare takt än egen regin. När ett privat bolag genom aggressiv 

marknadsföring och nya dyra boenden lockar till sig en boende som väljer extern regi 

istället för egen regi uppstår en mer än dubbelt så stor kostnad för kommunen. 

Kommunen betalar för den tomma platsen i egen regi och när den äldre flyttar in i 

extern regi betalar kommunen även för den platsen, och då ett högre pris än vi betalar 

för platsen i egen regi. Alltså mer än en fördubbling i kostnad för kommunen per 

boende. Detta kan vii Vänsterpartiet inte acceptera. Och givet hur äldreomsorgen 

skriker efter mer resurser är det för oss ett mysterium att samtliga övriga partier i 

nämnden verkar kunna acceptera detta resursslöseri. 

Rigmor Stenmark (C) lämnar följande särskilda yttrande: 

Det är inte försvarbart att Vänsterpartiet kräver att LOV ska bort i den kommunala 

verksamheten. Sedan 2019 är regionerna skyldiga att ha vårdvalssystemet lagen 
2008: 962 om valfrihetssystem, LOV, och erbjuda ökad valfrihet. Det är glädjande att 
detta påtalas i överenskommelsen, God och nära vård. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§61 

Utvärdering av krishantering inom 
äldreomsorgen under coronapandemin 

ALN-2021-00249 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga utvärderingen till handlingarna, 

2. att godkänna de i ärendet redovisade åtgärderna, 

3. att åtgärder i rapporten tas om hand inom ramen för plan för välfärdsutveckling, 

4. att som ytterligare åtgärd lägga till att nämnden ska säkerställa tillgången på 

skyddsutrustning efter pandemin, och 

5. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 

Äldrenämnden beslutade i augusti 2020 att be kommunstyrelsen att låta genomföra en 

extern utvärdering av äldrenämndens och äldreförvaltningens hantering av 

coronapandemin. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2020 att godkänna 

genomförandet av en sådan utvärdering. Utvärderingen har genomförts av SWECO. 

lutvärderingen framhålls ett antal rekommendationer till förvaltningen och nämnden. 

Rekommendationerna har bemötts genom en redovisning av pågående och planerade 

insatser inom följande områden: 

• Organisationsförändring för en ökad kapacitet i kris 

• Ökad trygghet och kvalitet i mötet med brukare 

• Säkra kompetensförsörjningen och säkerställa tillgången till personal 

Seniorkonsult Charlotte Sävås Nicolaisen föredrar ärendet. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

,.. 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30 

• Rapport SWECO- Utvärdering av krishantering inom äldreomsorgen under 

coronapandemin 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar 

A. att som ytterligare åtgärd lägga till att nämnden omgående ska inleda ett arbete 

med att fasa ut förekomsten av privata kommersiella utförare i Uppsala kommuns 

äldreomsorg, och 

B. att som ytterligare åtgärd lägga till att nämnden ska säkerställa att det finns ett lager 

med skyddsutrustning för minst sex månaders bruk för kommunens äldreomsorg. 

Efter diskussion mellan Tobias Smedberg och ordföranden föreslås följande lydelse på 

att-sats B: att som ytterligare åtgärd lägga till att nämnden ska säkerställa tillgången 

på skyddsutrustning efter pandemin 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först liggande fyra att-satser under proposition och finner att 

nämnden bifaller dessa. 

Därefter ställer ordföranden Tobias Smedbergs att-sats A under proposition och finner 

att nämnden avslår densamma. 

Slutligen ställer ordföranden den justerade att-satsen B under proposition och finner 

att nämnden bifaller densamme. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) lämnar följande reservation: 

Utvärderingen riktar svidande kritik till det politiska styret i Uppsala. Även om vi på 

förhand inte kunde inse magnituden av de effekter pandemin skulle komma att få på 

vår äldreomsorg så var det mycket väl känt redan innan pandemin att äldreomsorgen 

åderlåtits på resurser. Samtliga partier i kommunen kände redan innan pandemin till 

att höga krav på effektiviseringar och besparingar gått ut över äldreomsorgens 

förmåga att klara sitt uppdrag. Detta har påtalats av fackliga organisationer, av 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

verksamheterna själva, av seniororganisationer, brukare och anhöriga. Även av oss i 

Vänsterpartiet. Den svaga styrningen av nämnden hör samman dels med den kroniska 
underfinansieringen av verksamheten, men också med att äldreomsorgen hackats 

sönder och delats upp mellan kommunal regi och ett stort antal privata utförare. När 

övriga partier vägrar göra upp med den nyliberala iden att äldreomsorgen ska 

privatiseras till varje pris, då utsätter man också nämnden för enorma risker. Som får 

katastrofala konsekvenser under en pandemi. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§62 

Yttrande över delbetänkandet 
Informationsöverföring inom vård och omsorg 

ALN-2021-00101 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i 

delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) en ny lag 

om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till 

lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring 

och kvalitetsregister. Förslagen innebär att det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare 

att använd de utökade möjligheterna att elektroniskt dela dokumenten. 

Lena Sjöberg och Evelyn Widenfalk Ehlin föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 april 2021 

• Bilaga 1. Uppsala kommuns yttrande till socialdepartementet om utredningen 

om Sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4) 

• Bilaga 2. Delbetänkande av utredningen om Sammanhållen information inom 

vård och omsorg (SOU 2021:4) 

Justerandes signatur. 

  

Utdragsbestyrkande 
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Bestutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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§63 

Uppsägning av hyreskontrakt för, samt 
avveckling av driften vid Sävjahus vård- och 
omsorgsboende 

ALN-2021-00198 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att säga upp hyresavtalet för fastigheten som idag inrymmer Sävjahus vård- och 

omsorgsboende med upphörande 31 mars 2022, 

2. att aweckla den verksamhet som idag drivs i fastigheten, och 

3. att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att tillsammans med staben för 

fastighet bevaka kommande möjligheter att nyetablera platser inom vård- och 

omsorgsboende i de södra stadsdelarna. 

Sammanfattning 

Sävjahus vård- och omsorgsboende ligger i stadsdelen Sävja och har idag 27 

platser/lägenheter för personer med omvårdnadsbehov, 2 platser för växelvård 

(endast 1 i drift) och 1 direktplats för placering av individer med demenssjukdom. 

Vidare inrymmer verksamheten 5 platser för personer under 65 år som 

omsorgsnämnden nyttjar men som idag drivs i äldrenämndens regi. Totalt inrymmer 

verksamheten 35 platser/lägenheter. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningsskrivelse daterad 6 april 2021 

• Bilaga 1. Uppsägning av hyreskontrakt för, samt aweckling av driften vid 

Sävjahus vård- och omsorgsboende 

• Bilaga 2. Risk- och konsekvensanalys 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
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§64 

Utvecklingsplan för vård och omsorg 

ALN-2021-00079 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att med beslutade revideringar godkänna utvecklingsplan för vård och omsorg 
enligt ärendets bilaga 1, och 

2. att godkänna förslag om inriktning på åtgärder utifrån statliga medel enligt ärendets 

bilaga 2. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgssektorn i Sverige står inför en rad välfärdsutmaningar samtidigt som 

pandemin har synliggjort brister inom äldreomsorgen. För att hantera dessa 
utmaningar och kraftsamla har en utvecklingsplan för äldreomsorgen framarbetats 

tillsammans med förtroendevalda, fackliga organisationer, seniororganisation och 
tjänstepersoner inom vård- och omsorgsförvaltningen. Genom denna kraftsamling för 
äldreomsorgen säkras individens behov. 

Utvecklingsplanen ger en samlad bild av de utvecklingsområden som identifierats, 

samt åtgärder sonn behövs för att stärka individens behov inom äldreomsorgen. Utifrån 
tilldelade statliga medel kan även en stärkt äldreomsorg möjliggöras. Fortsatt arbete 

med planens genomförande kommer att samordnas av nytillsatt funktion i form av 
välfärdsutvecklare. 

Redaktionella ändringar kommer att göras i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2021 

• Bilaga 1. Utvecklingsplan för vård- och omsorg 

• Bilaga 2. Statliga medel 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Yrkande 

Rigmor Stenmark (C) yrkar med stöd av Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M) 
och Margit Borgström (KD) att utvecklingsplanen under utvecklingsområde 1, 

fokusområdet, kompletteras med: hemtjänsten ses över, färre antal personer hos 

brukare, språkkunskap, och hygienrutiner. 

Tobias Smedberg (V) yrkar att planen kompletteras med ett ytterligare 

utvecklingsområde vilket syftar till att nämnden omgående ska inleda ett arbete med 

att fasa ut förekomsten av privata kommersiella utförare i Uppsala kommuns 
äldreomsorg. 

Bestutsgång 

Ordföranden ställer först liggande att-satser under proposition och finner att nämnden 
bifaller dessa. 

Ordföranden ställer därefter Rigmor Stenmarks yrkande under proposition och finner 

att nämnden bifaller dessa. 

Slutligen ställer ordföranden Tobias Smedbergs yrkande under proposition och finner 

att nämnden avslår densamme. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) reserverar sig enligt följande: 

De satsningar som aviseras i planen är bra och mycket välbehövda. De är resultatet av 
att Vänsterpartiet först drivit fram satsningar i Sveriges riksdag, som vi sedan 

tillsammans med minoritetsstyret i Uppsala kunde förhandla fram en lokal plan för 
användning av. Vi är därför glada och stolta av att idag kunna fatta beslut om denna 
plan. Dock reserverar vi oss mot att övriga partier avslår vårt förslag att göra upp med 
den fragmentiserade och sönderhackade äldreomsorgsmodell Uppsala har med en 

kommunal utförare och en stor mängd privata kommersiella företag. Det kommer bli 
mycket svårt att nå full effekt av planen så länge vi har denna nyliberala 
privatiseringsmodell och så länge övriga partier fortsätter lägga sparbeting på den 

kommunfinansierade delen av äldrenämndens budget. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrka nd e 

Ck 
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Särskilt yttrande 

Anders Sehlin (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 

Sverigedemokraternas budgetförslag innebar mer pengar till välfärden i form av vård 

och omsorg samt skola och mindre pengar tillinvandring, konst, kultur och politik. 

Hade vår budget gällt hade det inneburit en förskjutning av medel i den riktningen. 

Vad gäller äldreomsorgen hade vi dels mer medel dit, men vi fokuserar även på en 

viktig aspekt ur vård kvaliteten, nämligen språket. Det måste bli ordning på 

rekryteringsprocessen för personal inom äldreomsorgen, Språkkrav skall ingå vid 

rekrytering. Parallellt med detta måste man, för stora delar av den befintliga 

personalen, starta ett massivt kompetenslyft - förmodligen parat med omplaceringar. 

Detta ansvar åligger helt och hållet kommunen i sin roll som arbetsgivare. Enskilda 

anställda med undermåliga språkkunskaper kan inte lastas för att kommunen har 

felrekryterat. 

Rekrytering och kompetensutveckling är kommunicerande kärl. 

Rekryteringsprocessen måste förbättras för att undvika att det byggs upp ett allt större 

berg av kompetensbrister. 

Det måste även skapas en samsyn om mål och medel inom äldreomsorgen. Målet 

måste vara att möta behoven för våra äldre. Sluta att använda våra äldre och mest 

sköra medborgare som medel för integration. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

,... 
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§65 

Överenskommelse god och nära vård 2021 

ALN-2021-00207 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna förslaget enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Det första steget för en stor system- och strukturförändring av den svenska hälso- och 
sjukvården var utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 
2017:01). Utredningen bygger på förslagen från Effektiv vård (SOU 2016:2) och ska 
stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet att samordnat 
utveckla en modern, jämlik, tillgänglig effektiv hälso- och sjukvård med primärvården 
som nav. Primärvården är en vårdnivå med både kommuner och regioner som 
huvudman (SOU 2018:39). Eftersom kommunerna ansvarar för en stor del av den nära 

vården betonas särskilt vikten av att omställningen genomförs tillsammans, över 
huvudmannagränserna, även om regionerna i vissa delar får ett huvudansvar att 
samordna frågorna. 

Som ett led i att förstärka och stödja pågående och fortsatt omställningsarbete 
beslutade regeringen i januari 2021, i samverkan med Sveriges kommuner och 
regioner, om överenskommelsen "God och nära vård 2021 - en omställning av hälso-
och sjukvården med primärvården som nav".1 överenskommelsen framgår vilka 
områden stödet gäller, hur uppföljning ska ske och att utvecklingen ska genomföras i 
nära samverkan mellan regioner och kommuner. 

Uppsala kommuns arbete följer det inriktningsbeslut om gemensam målbild och 
vårdcentrumutveckling som fattats av länets kommuner och Region Uppsala, med 
strategi för närvårdssamverkan som grund (KSN-2020-02818). 

Förslaget är att omsorgs- och äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att omsätta 
överenskommelsens utvecklingsområden till de aktiviteter som prioriterats i 
Verksamhetsplan hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) Uppsala 2021. Detta ligger i linje 
med överenskommelsens intention om vikten av att fortsätta de utvecklingsarbeten 
som prioriterats sedan tidigare. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021 

Bilaga 1. Medel till Uppsala kommun och åtgärder enligt överenskommelsen 

Bilaga 2. God och nära vård 2021. En omställning av hälso- och sjukvården med 

primärvården som nav. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner 

Bilaga 3. Verksam hetsplan 2021 HSVO Uppsala (ALN-2020-00823; AMN-2020-00410; 

OSN-2020-00820; SCN-2020-00615; UBN-2020-08327) 

Beslutsgå ng 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 

Justerandes signatur n 

  

Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Sida 19 (27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§66 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (Sol) första kvartalet 2021 

ALN-2021-00215 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
SoL som 31 mars 2021 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens 
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL, och 

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

Sammanfattning 

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 och 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 långtid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningsskrivelse daterad 12 april 2021 

• Skrivelse till kommunfullmäktige med bilagor 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Justerandes signatur 
i 

 

Utdragsbestyrkande 

 

, 

  



K% 
Uppsala 
kommun 

Sida 20 (27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§67 

Initiativärende från Vänsterpartiet om öppna 
nämndsammanträden 

ALN-2021-00189 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar efter förd diskussion 

1. att återremittera ärendet med uppdrag åt förvaltningen att återkomma med en 

redovisning om var mötesrummen kommer att vara placerade i Stadshuset. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har, genom Tobias Smedberg, Ingrid Nordlander och Carl Åberg i 

initiativärende till nämnden den 25 mars yrkat att nämnden öppnar sina 

sammanträden för allmänheten. 

1 ärendets föredragning redogörs för aktuell lagstiftning, styrdokument och exempel 

från kommuner som har valt antingen stängda eller öppna sammanträden. Det ges 

också exempel på faktorer som bör tas i beaktning vid öppnande av 

nämndsammanträden för allmänheten. 

Äldrenämnden ställer sig positiv till att öppna upp sina nämndsammanträden för 

allmänheten, men först då det återigen blir aktuellt med fysiska möten. 

Beslutsunderlag 

Bilaga. Initiativärende öppna nämndsammanträden från Vänsterpartiet 

Justerandes signatur
/

 

  

Utdragsbestyrkande 

1 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 21 (27) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

§68 

Anmälningsärenden äldrenämnden 6 maj 2021 

ALN-2021-00030 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga föreliggande anmälningsärenden till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

1.Utlåtande 12 april 2021 detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg. 
2.Detaljplan 13 april 2021 för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg. 
3. IVO:s förslag om regeländringar för prövningstillstånd 14 april 2021. 
4. Slutrapport från IVO av regeringsuppdrag, Analys av regelverket för 
prövningstillstånd 22 april 2021. 
5.Protokoll äldrenämndens arbetsutskott 7april 2021. 
6.Protokoll äldrenämnden 15 april 2021. 
7.Granskning av intern kontroll i löneprocessen från kommunrevisionen 16 april 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 22(27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§69 

Anmälningsärenden med sekretess till 
äldrenämnden den 6 maj 2021 

ALN-2021-00031 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga anmälningsärenden med sekretess till handlingarna 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 

Sammanfattning 

Föreliggande handlingar anmäles till äldrenämnden: 

1. Dom från Uppsala tingsrätt i mål nr FT 8401-20. Kärande Uppsala kommun och 

svarande XX, ärendet rör avgift för hemtjänst. 

Domslut 
XX ska till Uppsala kommun betala följande belopp: 

- 1 977 kr och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 27 mars 2020 till dess 

betalning sker. 
- 180 kr avseende inkassoavgift, samt 
-2304 kr avseende rättegångskostnader, varav 1 404 kr avser ersättning för juridisk 

rådgivning och 900 kr ansökningsavgift till tingsrätten. 

2. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 20 april 2021 i mål nr 1136-21 E 
gällande överklagande av äldrenämndens beslut den 18 januari 2021 
avseende bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av korttidsboende. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 23 (27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

3.Beslut från förvaltningsrätten i Uppsala 27 april 2021 i mål nr 2585-21 
gällande överklagande av äldrenämndens beslut den 8 april 2021 avseende 
bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av särskilt boende; nu fråga 
om avskrivning. 
Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning då klagande 
avlidit. 

4. Protokoll från äldrenämndens individutskott den 29 april 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsskrivelse 29 april 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

L 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 24(27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§70 

Informationsärenden 
Följande informationsärenden föredras: 

• Uppdrag kopplat till matfrågan, lägesavstämning (Åsa Markström) 

• Covid-19 (Lenita Granlund) 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 25 (27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§71 

Delegationsbeslut för perioden 2021-03-15 till 

2021-05-05 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende 

april 2021 till handlingarna, och 

2. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-03-15 till 2021-05-05 

till handlingarna. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 26(27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§72 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

1. att Ingrid Nordlander (V) får delta i Remisskonferens om SOU 2021:8 "När behovet får 

styra - ett tandvårdssystem för en merjämlik tandhälsa", tisdag den 11 maj, klockan 

13.00 - 16.00 via Teams. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 27 (27) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-06 

§73 

Frågor från nämndens ledamöter 
Ingrid Nordlander (V) konstaterar att det idag saknas uppgifter på hyreskostnader för 

de olika boenden som presenteras i Seniorguiden, och påtalar att det är en brist. Vidare 

undrar Ingrid Nordlander vad som har gjorts för att lansera egen regi. 

Förvaltningen svarar att Seniorguiden behöver ses över, och att på nästa nämnd 

kommer en redovisning av överkapacitet och hyror, gällande LOV och egen regi. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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