
Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Christina Gustafsson och Thomas Karlsson 
avdelningschefer, Magnus Bergman Kyllönen ekonomichef, Madeleine Jontell HR-
chef, Karin Kleve Ettemo kommunikatör, Karina Bodin enhetschef och Daniel 
Karlsson utredare 

Cecilia Forss (M) Paragrafer: 89 - 105 

Stationsgatan 12, måndag 30 
september 

L fr 
,ordförande Cecilia Forss (M), justerare 

d 
Annie A Moren, sekreterare 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Uppsala 
kommun 

Sida 1 (17) 

Äldrenämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-26 

Sammanträdesprotokoll äldrenämnden 
Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 16.00 - 18.00 

Beslutande: Ersättare: Ulf Stjernefeldt (M) 
Carolina Wigenfeldt (C) 
Carl Aborg (V) 
Stina Jansson (Fl) from § 93 

Johan Edstav (MP), 
ordförande 
Rigmor Stenmark (C), 2:e 
vice ordförande 
Tobias Smedberg (V), 3:e 
vice ordförande 
Staffan Yngve (5) 
Claes Olsson (5) 
Gunnel Borgegård (L) 
Moham med Mekrami (S) 
Camilla Westerborn (L) 
Cecilia Forss (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 
Margit Borgström (KD) 
Ingrid Nordlander (V) 
Victor Landing (KD) 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 

Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på  

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

Äldrenämnden Sista dag att överklaga 2019-10-22 

2019-09-26 Anslaget tas ner: 2019-10-23 

2019-10-01 

www.uppsala.se  och äldreförvaltningen 

Underskrift: 



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§ 89 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lyfta upp ärende 8, svar på remiss Stärkt kompetens i vård och omsorg överst på 

föredragningslistan, 

att punkt 4, förvaltningschefen informerar utgår, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§ 90 

Svar på remiss Stärkt kompetens i vård och omsorg 
(S0U2019:20) - slutbetänkande från utredningen Reglering av 
yrket undersköterska 
ALN-2019-0387 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta föreliggande svar på betänkandet. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-26 från förvaltningen. 

Socialdepartementet har lämnat möjlighet för Uppsala kommun att inkomma med 
synpunkter på slutbetänkande av Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - 
slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska. 
Undersköterskor med gedigen utbildning måste prioriteras i kommunens 
verksamheter. Undersköterskan besitter viktig kompetens för att kvalitet och säkerhet 
inom vård och omsorg ska kunna upprätthållas för att säkra den framtida vård och 
omsorgen. Den kompetenshöjning som utlovas i och med den nya 
undersköterskeutbildningen och den höjda kompetens- och språknivå som 
eftersträvas i betänkandet är något som nämnden ser fram emot. Men nämnden ser 
också att det kommer leda till krav på höjda kostnader för kommunen såsom förstärkt 
vuxenutbildning (tidigare SFI), höjda lönenivåer och organisatoriska utmaningar. För 
att klara detta behöver kommunen få stöd med utökad statlig finansiering. 

Svaret har tagits fram i samarbete mellan äldreförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen. 

Äldrenämnden svarar Regeringskansliet som Uppsala kommun. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§ 91 

Arbete för budget i balans 

Förvaltningsdirektören presenterar förvaltningens arbete med resultatförstärkande 
åtgärder. Se vidare i ärendebeskrivningen i § 92. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



ctUg 
Uppsala 
kommun 

 

Sida 5 (17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

 

§ 92 

Delårsbokslut tertial 2 verksamhet och ekonomi 
ALN-2019-0010 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt delårsbokslut per augusti 2019 inklusive årsprognos enligt 

föreliggande förslag, 

att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt nämndens 

åtgärder per augusti 2019, och 

att överlämna bokslutshandlingar och övrig uppföljning till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-21 från förvaltningen. 

Ekonomiskt resultat per augusti 2019 för nämnden var en negativ avvikelse mot 
budgetramen på 10 mnkr. Även om det är en negativ avvikelse mot budgetramen är 
det ändå ett markant bättre utfall än tidigare prognos indikerade gjord i april (- 17 mnkr 
per augusti). 
Främst bidragande till den negativa awikelsen är högre personalkostnader inklusive 
kostnader för inhyrd personal än budgeterat. Resultatet per augusti indikerar, trots den 
negativa avvikelsen, att en stor del av de resultatförstärkande åtgärder som nämnden 
vidtagit inför och under 2019 fått avsedd effekt. 
Årsprognosen per augusti indikerar en negativ budgetavvikelse för 2019 på 11 mnkr. 
Volymutvecklingen inom nämndens två största verksamheter, särskilt boende och 
hemtjänst, är främsta osäkerhetsfaktorer till prognosen. 
Uppföljning per augusti 2019 genomförs även utifrån den verksam hetsplan som 
nämnden upprättat för året. Uppföljningen utgår från de inriktningsmål och uppdrag 
som nämnden tilldelats, samt de åtgärder som nämnden fastställt för genomförande 
av uppdragen. Huvuddelen av nämndens uppdrag och åtgärder har påbörjats. De 
uppdrag/åtgärder som inte påbörjats uppmärksammas särskilt, för att säkerställa att 
måluppfyllelse ska kunna uppnås. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 6(17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§ 93 

Yttrande över Mål och budget 2020 med plan för 2021 -2022 
ALN-2019-0487 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022, avseende 

nämndens ansvarsområde, med de justeringar av uppdrag som framgår av 

ärendet bilaga 1, 

att fördela om nämndens tilldelade budgetram för 2020 mellan verksamheter enligt 

förslag i ärendets bilaga 2, 

att fastställa taxor och avgifter för 2020 inom äldrenämndens ansvarsområde samt 

därtill hörande tillämpningsanvisningar enligt ärendets bilagor 3 och 4. 

Särskilda yttranden 

Tobias Smed berg (V) avstår från att delta i beslutet då (V) i fullmäktige kommer att 
lägga fram ett eget budgetförslag med utökade möjligheter för äldrenämnden att 
erbjuda en välfärd att lita på. 

Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M), Rigmor Stenmark (C), Margit Borgström 
(KD) och Victor Landing (KD) avstår från att delta i beslutet till förmån för egna partiers 
budget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sam manträdesdatum: 
2019-09-26 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-21 från förvaltningen. 

Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 28 
augusti, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och 
kompletteringar med taxor och avgifter. 
Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens 
ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och 
budget 2020 med plan för 2021-2022. 
Föreslagna justeringar i Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 
Äldrenämnden föreslår följande justeringar i förslaget till Mål och budget 2020, med 
plan för 2021-2022: 
Justeringar av uppdrag (ärendets bilaga 1), Omfördelning av tilldelat kommunbidrag 
för 2020 mellan verksamheter 
(ärendets bilaga 2),Taxor och avgifter för 2020 samt tillämpningsanvisningar (ärendets 
bilag 3 och 4). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uppsala 
kommun 

Sida 8 (17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§ 94 

Årsrapport 2018 Seniorguide Uppsala 
ALN-2019-0499 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna rapporten, 

att ge förvaltningen i uppdrag att se över nuvarande form för uppsökande hembesök 

samt återkomma till äldrenämnden i november 2019 med förslag på ny form för 

uppsökande verksamhet, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att se över nuvarande servicegarantier och återkomma 

till äldrenämnden i november 2019 med förslag på förändring av beslutade 

servicegarantier. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-02 från förvaltningen. 

Seniorguide Uppsala är sedan år 2014 en väg in för äldrefrågor i kommunen. 
Verksamheten omfattar en kontaktväg för äldrefrågor över telefon, i möten på 
mötesarenor samt uppsökande hembesök. Verksamheten uppsökande hembesök 
lämnar årligen rapport till äldrenämnden kring verksamhetens arbete. Rapporten 
sammanfattar Seniorguide Uppsalas arbete och iakttagelser under 2018. Till största 
delen hanterar Seniorguide Uppsala frågor och information genom kontakter per 
telefon och i kontakter på mötesarenor. Statistik visar att en mindre andel av de 
kontaktade 80 åringar vill ha ett uppsökande hembesök. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§ 95 

Kommunrevisionen uppföljning av revisionsrapporter för åren 
2016-2017 
ALN-2019-0396 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-08-29 från förvaltningen. 

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att inom ramen för 
revisionsplan för år 2019, genomföra en uppföljning av ett antal tidigare genomföra 
granskningar av bland annat äldrenämnden. För äldrenämndens del avser det 
uppföljning av genomförd granskning av äldrenämndens biståndshandläggning samt 
granskning av äldrenämndens kontroll och uppföljning av privata utförare. 
Granskningarna genomfördes år 2017. Kommunrevisionens sammanfattande 
bedömningen är att äldrenämnden övergripande har arbetat aktivt med de 
rekommendationer som lämnades i samband md de tidigare granskningarna. De 
konstaterar dock att det finns mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga 
åtgärder vidtas utifrån varje rekommendation. 
lyttrandet ges en redogörelse av hur nämnden arbetar med biståndshandläggning 
samt granskning av äldrenämndens kontroll och uppföljning av privata utförare, 
relaterat till de utvecklingsområden/bristområden kommunrevisionen påvisat i sin 
uppföljning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 10(17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§ 96 

Motion av Stefan Hanna (C) om ökad personalkontinuitet i 
hemtjänsten 
ALN-2019-0492 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med en redovisad korrigering besvara motionen med föredragningen i 

ärendet. 

Reservationer 

Rigmor Stenmark (C), Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M), Margit Borgström 
(KD), och Victor Landing (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
om bifall till motionen enligt nedan. 

Motionären tar upp en viktig fråga nämligen att äldre som i sitt hem möter 
hemtjänstpersonal ska få möta personal som de känner igen. 

Äldrenämnden visar nu i svaret på motionen att man delar motionärens åsikt och att 
man arbetar med frågan och förbättringar har redovisats. 

Det är viktigt att motionens syfte hålls levande och inte glöms bort. Äldrenämnden 
bör hela tiden följa utvecklingen och kontinuerligt förbättra så att våra äldre känner 
en trygghet med att ha hemtjänst. 

Vi yrkar därför bifall till motionen. 

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-08-06 från förvaltningen. 

En korrigering föreslås på sidan två i tredje stycket gällande medelvärdet för 
personalkontinuiteten i hemvården i Uppsala. Det ska nu stå "Den senaste mätningen 
under 2019 uppvisar ett medelvärde om 13 personer i Uppsala kommun". 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 8 maj 2018 att kommunfullmäktige ska anta 
ett mål om att till 2022 sänka antalet hemtjänstmedarbetare per äldre och 14-
dagarsperiod till max 15 per 14-dagarsperiod. Vidare föreslår motionären att uppdra åt 
äldreförvaltningen att ta fram en plan för hur ovanstående mål ska realiseras. 

Yrkande 

Rigmor Stenmark (C), Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M), Margit Borgström 
(KD), och Victor Landing (KD) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden Johan Edstav (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 12(17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§ 97 

Motion från Tobias Smedberg (V) om gratis broddar till äldre på 
vintern 
ALN-2019-0504 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avslå motionen. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-08-15 från förvaltningen. 

Tobias Smedberg (V) har i en motion väckt 12 juni 2019 föreslagit att kommunen ska 
erbjuda kostnadsfria broddar för äldre över 65 år under vinterhalvåret. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen. 

Rigmor Stenmark (C) yrkar avslag på motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner avslag på motionen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§ 98 

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
2019 
ALN-2019-0214 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 

1 §SoL som 2019-06-30 inte verkställts inom 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 2019-08-26 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 har totalt 27 beslut rapporterats som ej verkställt inom tre 
månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (26 ärenden) 
• Resursbrist ledig bostad (1 ärende) 

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. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 14(17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§ 99 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 22 augusti 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 100 

Protokoll från avdelningssamverkan 20 september 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 101 

Protokoll från samverkan tillika skyddskommitte 23 januari, 20 
februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, och 12 juni 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollen till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 15(17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§102 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende augusti månad 2019. 

§ 103 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm äldrenämnden 26 
september 2019 
ALN-2019-0061 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälds skrivelser, beslut, protokoll, m.m. till handlingarna. 

1. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 28 juni 2018 att anta detaljplan för: 

Luthagen 9:1 (diarienummer 2015-003263) 

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2019-05-02. 

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 16 maj 2019 att anta detaljplan för: 

Gamla Uppsala 42:14 (diarienummer 2016-003131) 

Beslutet om antagande vann laga kraft 2019-06-13. 

2. Avtalsuppföljning vid Linne vård- och omsorgsboende 2019-03-19. 

3. Avtalsuppföljning vid Topelius vård- och omsorgsboende, Attendo AB 

2019-04-02. 

4. Avtalsuppföljni ng vi Fortuna-Onnela vård- och omsorgsboende 2019-05-21. 

5. Rapport från uppföljning vid Ferli n vård- och omsorgsboende 2019-08-21. 

6. Mottagningsbekräftelse 2019-09-04 från datainspektionen avseende 

dataskyddsombud för Uppsala kommun. 

7. Skrivelse till äldrenämnden angående hemtjänstpersonal. 

8. Beviljade föreningsbidrag för pensionärsföreningar 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 16(17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Samrnanträdesdatum: 
2019-09-26 

§ 104 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 17(17) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

§105 

Fyllnadsval till äldrenämndens arbetsutskott 

ALN-2019-0030 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att utse Anna-Karin Westerlund (M) som ledamot efter Helene Brodin Rheindorf (M) i 

arbetsutskottet. 

Ärendet 

Då Helene Brodin Rheindorf (M) har avsagt sitt uppdrag i äldrenämnden behöver det 
göras ett fyllnadsval till arbetsutskottet. 

Det behöver därför väljas en ny ledamot. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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