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A L D R E N A M N D E N 

Plats och tid: Bergius, 15:00-18:15 

Ledamöter: Ebba Busch Thor (KD), 
Ordförande 
Mats Hansén (M), 1 :e vice 
ordförande 
Gunnel Jägare (M) 
Erica Närlinge (FP) 
AlfHanslöf (FP) 
Tommy Peterson (KD) 
Claes Olsson (S) 
Staffan Yngve (S) 
Kerstin Holmberg (S) 
Eva Adler (MP) 
Jeannette Escanilla (V) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

Ersättare: Carl Johan Drott (M) from § 169 
Johan Carlsson (M) tom § 177 
Kerstin Huldtgren (M) 
Jonas Larsson (S) 

Övriga deltagare: Inga-Lill Björklund, direktör och föredragande tjänstemän 

Utses att justera: Staffan Yngve (S) Paragrafer: 163 - 183 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontore^fbiifLälsa, vård och omsorg 2013-10-15 

Ebba Busch Thor (KD), ordförande Staffan affan Yngve (S), justerare 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

A N S L A G / B E V I S Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Äldrenämnden 
2013-10-02 
2013-10-16 Sista dag för överklagande: 2013-11 -06 

Datum för anslags nedtagande: 2013-11-07 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2(17) 

Uppsala A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

Dagens sammanträde är ett öppet nämndsammanträde. 

§163 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lyfta upp ärende 3.05 Beslut gällande införande av LOV i särskilt boende som första ärende 
under beslutsärenden, 

att som extra ärende uppta information om skrivelse från boende på Orstenen trygghetsboende, 
och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§164 

Regler för färdtjänst 

Lena Lantz, processansvarig på kontoret för samhällsutveckling informerar om rättigheter och 
regler för färdtjänst. 

§165 

Bostadstillägg 

Magnus Johannesson, avdelningschef på kontoret för hälsa, vård och omsorg redogör för de villkor 
som gäller om personal från pensionsmyndigheten ska komma til l nämnden och informera om 
bostadstillägg. 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att kontoret t i l l en början skickar ut informationsmaterial gällande bostadstillägg t i l l nämndens 
sammanträde 23 oktober, och därefter beslutar om det kan räcka med det. 

Beslut om namnändring rörande Hemvårdsenheten och Mobila 
hembesöksteamet 

Kontoret informerar om att primärvården beslutat att Hemvårdsenheten byter namn till Mobila 
Äldrevårdcentralen och Mobila hembesöksteamet byter namn ti l l Mobila Äldreakuten. 

§166 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§167 

IT-stöd för kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Leif Eriksson, IT-strateg, redogör för samtliga system som används av kontoret för hälsa, vård och 
omsorg. 

§168 

Utbildningsbehov för äldrenämnden 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ha en utbildningsdag i början på 2014 där huvudspåret blir demens och LSS (lag om stöd och 
service ti l l vissa funktionshindrade), dagen avslutas med nämndsammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



5(17) 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§169 

Beslut gällande införande av L O V i särskilt boende 
ALN-2012-0057.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att införa LOV i särskilt boende, 

att anta reviderat Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala kommuns 
valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden 2013, och 

att ge kontoret i uppdrag att utreda möjligheten och konsekvenserna av att i kommande 
revideringar av förfrågningsunderlag begära depositionsavgift för ekonomisk kompensation 
vid fall av konkurs. 

Reservationer 
Jeannette Escanilla (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med bilaga 3. 
Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S), Claes Olsson (S) och Eva Adler (MP) reserverar sig mot 
beslutet i enlighet med bilaga 4. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-09-10 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Tomas Odin, avdelningschef, föredrar ärendet och svarar på nämndens frågor. 

Kontoret har, under ledning av en styrgrupp bestående av representanter för Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centern, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna utrett 
frågan om införande av LOV i särskilt boende i Uppsala kommun. Gruppen förordar att Uppsala 
kommun ska inför LOV i särskilt boende. 

Yrkande 
Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S), Claes Olsson (S) och Eva Adler (MP) yrkar på beslut i 
enlighet med bilaga 1. 

Jeannette Escanilla (V) yrkar på beslut i enlighet med bilaga 2. 

Ordföranden Ebba Busch Thor (KD) yrkar bifall t i l l föreliggande skrivelse med de förslag t i l l 
revideringar som socialdemokraterna och miljöpartiet föreslår i bilaga 1 gällande: 1.7.1 Information 
t i l l enskilda om godkända leverantörer, 3.3 Ekonomisk ställning, 4.2.4 Brand och säkerhet samt 
kris- och katastroforganisation, 4.3.3 Mat och måltider (endast första stycket), 4.3.8 Tillgänglighet 
(endast andra stycket), 5.2.2 Prisjustering, ordföranden reviderar förslaget t i l l : Beställaren har rätt 
att omförhandla avtalet var tredje år, 5.4.1.1 gäller endast Skärpta ekonomiska garantier. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Staffan Yngves (S), Kerstin Holmbergs (S), Claes Olssons (S) och Eva 
Adlers (MP) nedan yrkade att-satser under proposition. 

att införa LOV i särskilt boende. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller yrkandet. 

att ge kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för 
fortsatt försörjning av vårdboenden i egen regi eller upphandlade enligt LOU. 

Ordföranden ställer proposition dels på yrkandet och dels på att yrkandet är besvarad och finner att 
nämnden beslutar att yrkandet är besvarad. 

att ge HVK i uppdrag att utreda behovet av att stärka individens stöd att välja genom införandet av 
en vårdvalslots eller förbättrat beslutsstöd ti l l biståndshandläggarna. 

Ordföranden ställer proposition dels på yrkandet och dels på att yrkandet är besvarad och finner att 
nämnden beslutar att yrkandet är besvarad. 

att ge HVK i uppdrag att utreda möjligheten och konsekvenserna av att i kommande revideringar 
av förfrågningsunderlag begära depositionsavgift för ekonomisk kompensation vid fall av 
konkurs. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller yrkandet. 

att ge HVK i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontorets upphandlingsavdelning 
utreda på vilket sätt man kan skärpa ska-kraven gällande miljö- och hållbarhetsarbetet i 
förfrågningsunderlaget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden proposition dels på revideringar och ändringar i enlighet med eget 
yrkande och dels på socialdemokraternas och miljöpartiets övriga revideringar och ändringar och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Jeannette Escanillas (V) yrkande i enlighet med bilaga 
2 och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



7(17) 

Uppsala K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§170 

Delårsbokslut och prognos per augusti 
ALN-2012-0232.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa resultat perioden januari-augusti samt prognos helår enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna erforderligt material t i l l kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-10-02 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Den budget som förelagts och antagits av nämnden för 2013 är balanserad och bygger liksom alltid 
på kvalificerade bedömningar och antagenden. Antaganden om behovsutvecklingen i befolkningen, 
kostnadseffekter av en tillkommande årskull, personer födda 1948 från nämnden för hälsa och 
omsorg, pris- och övriga avtalseffekter under året, effekter av tidigare och nya aktualiserade 
anpassningsåtgärder, verksamhetsförändringar etc. Mot bakgrund av nu fullgjort bokslut och de 
bedömningar nämnden gör utifrån detta och antaganden kring resterande månader på året, lägger 
nämnden fram en resultatprognos för helår på 30 mkr. 
Således ett förväntat positivt resultat för året och liksom även en samtidig bedömning av att 
eftersträvade och planerade kvalitetsnivåer i verksamheten kan upprätthållas under året. 

Justerandes sign _ Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§171 

Äldrenämndens uppföljningsplan 2013-2014 
ALN-2013-0199.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa uppföljningsplan 2013-2014 enligt upprättat förslag, och 

att uppföljningsplan beslutad 31 mars 2010 därmed upphör att gälla. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2013-07-09 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Nämnden gav i maj 2013 kontoret i uppdrag att revidera uppföljningsplanen. Kontoret har arbetat 
fram ett förslag t i l l uppföljningsplan 2013-2014. Uppföljningsplanen fastställer vissa 
grundläggande principer och inriktning för uppföljningsarbetet. 

Justerandes sign r x ^f7T~ Utdragsbestyrkande 
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Uppsala • K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§172 

Kommentarer kring Aldreombudsmannens årsrapport 2012 
ALN-2013-0046.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna kontorets svar angående vilket arbete som pågår, alternativt borde initieras, gällande 
de frågor som Äldreombudsmannens årsrapport poängerar. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-09-06 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Äldrenämnden beslutade den 27 februari 2013 att överlämna Äldreombudsmannens årsrapport 2012 
ti l l kommunfullmäktige och i samband med detta gav nämnden kontoret i uppdrag att återkomma 
med kommentarer om vilket arbete som pågår i de frågor som äldreombudsmannen poängterar i sin 
rapport. Vidare ska kontoret föreslå arbete som borde initieras med anledning av 
huvudsynpunkterna i rapporten. 
Kontoret har nu i en rapport sammanfattat pågående utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete 
relaterat t i l l innehållet i äldreombudsmannens årsrapport. Vidare ges förslag på arbete som kan 
initieras utifrån på äldreombudsmannens årsrapport. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§173 

Revidering av äldrenämndens riktlinjer för bidrag till föreningar 
ALN-2013-0184.15 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att anta förslag t i l l reviderade riktlinjer enligt kontorets förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-08-22 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Under 2012 antog äldrenämnden nya riktlinjer för bidrag til l föreningar. Nämnden uppdrog 
samtidigt åt kontoret för hälsa, vård och omsorg att följa upp de nya riktlinjerna. 
Förslag t i l l revidering av nämndens riktlinjer för bidrag til l föreningar har tagits tas fram av 
kontoret i samarbete med berörda föreningar och organisationer. Revideringen har gjorts utifrån 
kontorets och föreningarnas erfarenheter från föregående års ansökningstillfälle. 
Förslaget har tagits fram i dialog med de föreningar som tidigare beviljats bidrag av nämnden. 

Justerandes sign ^ ——— Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§174 

Bashyresavtal mellan äldrenämnden Uppsala kommun och 
produktionsstyrelsen Landstinget i Uppsala län gällande palliativt centrum 
ALN-2011-0266.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslag t i l l reviderat bashyresavtal mellan äldrenämnden och 
produktionsstyrelsen Landstinget i Uppsala län gällande palliativt centrum under 
förutsättning att Produktionsstyrelsen i Landstinget Uppsala län godkänner detta. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-09-09 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun har gemensamt planerat och tagit fram 
lokallösningar för ett palliativt centrum vid före detta Genetikum. Kommunen är 
förstahandshyresgäst och landstinget är andrahandshyresgäst. Överläggningar kring hyresavtalet har 
genomförts mellan kontoret för hälsa vård och omsorg tillsammans med ordföranden i 
äldrenämnden och landstingsservice i Uppsala län tillsammans med ordföranden i 
produktionsstyrelsen Landstinget i Uppsala län. Landstingsservice i Uppsala län föreslår 
Produktionsstyrelsen i Landstinget Uppsala län att godkänna förslag t i l l reviderat hyresavtal vilket 
innebär att landstinget inträder i hyresavtalet 2013-02-15. Produktionsstyrelsen Landstinget i 
Uppsala län behandlar ärendet 2013-09-24. Kontoret för hälsa vård och omsorg föreslår 
äldrenämnden att godkänna förslag t i l l reviderat hyresavtal under förutsättning att 
Produktionsstyrelsen i Landstinget Uppsala län godkänner avtalet. 

Staffan Yngve (S) informerar om att kommuninvånare har hört av sig och uttryckt oro över 
utemiljön vid palliativt centrum, främst gällande fruktträden. 

Kontoret återkommer i frågan på arbetsutskottet 2013-10-15 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign tdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§175 

Ej verkställda gynnande beslut 
ALN-2013-0133.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL och 9 § LSS som 2013-06-30 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med 
nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten til l kommunfullmäktige, och 

att låta expediera rapport och missiv t i l l kommunstyrelsen för beredning ti l l kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-08-22 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis 
rapportera t i l l Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om 
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 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. 

Nämnden efterfrågar fortsättningsvis antal kvinnor totalt sett, i redovisningen. 

Uppsala 

Justerandes sign r \ . / ] ^ ^ ^ ^ Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§176 

Kursinbjudningar 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att medge A l f Hanslöf (FP), Eva Adler (MP), Kerstin Holmberg (S) och Staffan Yngve (S) delta 
i Olof Rudbeckdagen "Det friska åldrandet" 18 oktober 2013, kl. 09.00 - ca 16.15, Akademiska 
sjukhuset, Grönwallsalen, som Uppsala universitet och Uppsala läkarförening bjuder in t i l l . 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§177 

Skrivelse från boende på Orstenen trygghetsboende 

Ordföranden Ebba Busch Thor (KD) informerar om att hon fått en skrivelse från boende på 
Orstenen trygghetsboende där de uttrycker oro över sin hemtjänst framöver. Det är Aleris som är 
utförare av hemtjänst i Orstenen och det har framkommit att de är missnöjda med sin ersättning och 
eventuellt kommer att avsäga sig uppdraget som utförare av hemtjänst. 

Ordföranden redogör för att ett ärende om ersättningar för hemvård 2014 kommer upp som ett 
beslutsärende på nämnden 2013-10-23. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IkOMMUN 

A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§178 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2013-08-20 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§179 

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2013-08-28 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§180 

Anmälan av individutskottets protokoll 2013-09-09 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 
att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

Justerandes sign C\ . Utdragsbestyrkande 



Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§181 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm 
ALN-2013-0031 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§182 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Inga-Lill Björklund, direktör: 
4.18 fattad 2013-10-02 avseende yttrande til l byggnadsnämnden avseende detaljplan för Bruno 
Liljeforsgatan. 

Beslut fattad av Ebba Busch Thor (KD), ordförande: 
1.1 avseende yttrande t i l l kommunstyrelsen över remiss från Regeringskansliet 
Finansdepartementet gällande Betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn SOU 2013:53. 

Beslut fattade av Gunvor Nordström Liiv, uppdragsstrateg: 

7.1 fattade under perioden 2013-04-16 ti l l 2013-08-30 avseende el-rullstolar (31 st.). 

Beslut fattad av Yvonne Jonsson, sektionschef: 
5.2 fattad 2013-08-01 avseende vik. biståndshandläggare 2013-08-14 til l 2013-12-31. 

5.1 fattad 2013-06-15 avseende handläggare med juristkompetens 2013-07-15 ti l l 2014-01-14. 

Beslutade bostadsanpassningar under perioden 2013-07-01 ti l l 2013-07-31. 

Beslut fattade enligt socialtjänstlagen, SoL, under perioden 2013-07-01 til l 2013-07-31. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• I K O M M U N 

• K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-02 

§183 

Anmälan av ordförandebeslut 
ALN-2013-0173.30 

Anmäles beslut fattad av ordförande Ebba Busch Thor (KD) 2013-09-24, att avge yttrande 
ti l l kommunstyrelsen över remiss från Regeringskansliet Finansdepartementet gällande Betänkandet 
Privata utförare - Kontroll och insyn SOU 2013:53, dnr KSN-2013-0984 då nämndens beslut inte 
kunde inväntas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



FÖRSLAG T I L L B E S L U T 1 ( 6 ) 

Äldrenämnden 
Ärende 3.05 2 0 1 3 - 1 0 - 0 2 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet 

Beslut gällande införande av L O V i särskilt boende 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår äldrenämnden 
besluta 

att införa LOV i särskilt boende, 

att ge kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) i uppdrag att ta fram en 
långsiktig plan för fortsatt försörjning av vårdboenden i egenregi eller 
upphandlade enligt LOU, 

att ge HVK i uppdrag att utreda behovet av att stärka individens stöd att 
välja genom införandet av en vårdvalslots eller förbättrat beslutsstöd t i l l 
biståndshandläggarna, 

att anta förfrågningsunderlag för godkännande av utförare med 
nedanstående revideringar/tillägg, 

att ge HVK i uppdrag att utreda möjligheten att i kommande revideringar 
av förfrågningsunderlag begära depositionsavgift för ekonomisk 
kompensation vid fall av konkurs, 

att ge HVK i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontorets 
upphandlings avdelning utreda på vilket sätt man kan skärpa ska-kraven 
gällande miljö- och hållbarhetsarbetet i förfrågningsunderlaget. 

Långsiktig plan för fortsatt försörjning av vårdboenden 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställer sig bakom förslaget om att 
införa LOV i särskilt boende. Vi har tidigare drivit på för att äldre i Uppsala 
kommun ska ges möjlighet att välja t i l l vilket boende man vill flytta de sista 
åren av sitt liv. Det har resulterat i att man redan idag kan välja boende om 
man beviljats ett biståndsbeslut i form av särskilt boende. 

Ett införande av Lagen om valfrihetssystem har fördelar ur det perspektivet 
att vi kan sluta långsiktiga avtal med såväl privat drivna som offentligt 
drivna utförare som ger vård och omsorg med hög kvalitet. Det kan skapa 
trygghet för de boende och ge drivkrafter för utföraren att exempelvis 
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Förslag på revideringar av förfrågningsunderlaget 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser även behov av att kraven i 
förfrågningsunderlaget skärps och yrkar på följande ändringar och tillägg: 

1.5 Beskrivning av tjänsten 
Rubriken omsorg bör delas in i två rubriker: 1) omsorg och 2) preventivt 
arbete. Det är viktigt att det tydligt framgår att omsorg och preventivt 
arbete delvis innebär två olika saker. Omsorg är att ombesörja nuvarande 
behov. Preventivt arbete är att förebygga framtida behov och att bevara det 
friska hos individen. Vi ser det som angeläget att utförarna arbetar med 
båda perspektiven, varför det tydligare bör framgå att det rör sig om skilda 
insatser. 

1.7.1 Information till enskilda om godkända leverantörer 
Det bör tydligt framgå att den jämförande information om vårdboendena 
som kommer att finnas på Internet också ska finnas att tillgå skriftligen för 
den som begär det. 

1.7.3 Ickevalsalternativ 
Vi föreslår att icke-vals alternativet blir något av de vårdboenden som drivs i 
egen regi. Biståndshandläggaren får då hänvisa den enskilde t i l l det 
vårdboende i egen regi som snabbast möjligt kan erbjuda en plats. 

3.3 Ekonomisk ställning 
Enligt aktiebolagslagen ska aktiebolaget upprätta en kontrollbalansräkning 
om bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet. Ett upprättande av en kontrollbalansräkning är en 
indikation om svaga finanser och möjlig konkurs. I det fall utföraren är ett 
aktiebolag och upprättar en kontrollbalansräkning ska det framgå av 
förfrågningsunderlaget att utföraren omedelbart är skyldig att informera 
HVK om upprättandet. Motsvarande krav ska ställas på andra 
organisationsformer. Anledningen är att vi ser behovet av att ge nämnden 
en tidsfrist att förbereda en eventuell flytt av boenden eller övertagande av 
driften i det fall utför aren går i konkurs. 

3.7 Krav på miljö och sociala hänsyn 
Ska-kravet om rutiner för misstanke om brott mot enskild bör ha egen 
rubrik. Passar inte in under Krav på miljö och sociala hänsyn. 

4.2.1 Personalens kompetens och kompetensutveckling 
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uppmuntra t i l l tilläggstjänster, speciellt inte eftersom det inte är 
konkurrensneutralt enligt nuvarande lagstiftning. 

4.3.8 Tillgänglighet 
Det ska framgå av avtalet att Uppsala kommun är ett finskt 
förvaltningsområde. 
Ytterligare krav ska införas som lyder: "Utföraren bör aktivt verka för att 
kunna erbjuda kontaktperson på individens modersmål" 

5.2.2 Prisjustering 

Ändra ti l l : Beställaren har rätt att omförhandla avtalet varje år. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar att utgångspunkten för avtalen 
är att ersättningen ska följa OPI och därmed ge långsiktiga ekonomiska 
villkor för utförarna. Men i en situation där kommunen eventuellt hamnar i 
en ekonomisk kris kan vi inte stå med avtal där prisnivåerna inte går att 
omförhandla under fem år. Det är t i l l och med två år längre än för de LOU-
upphandlade boendena. Verksamhet som inte är upphandlad inom 
kommunen kan med mycket kort varsel tvingas t i l l sparbeting och att ställa 
om organisationen drastiskt. Vill utförare finansieras med skattemedel får 
de verka under de förhållanden som gäller för övrig kommunal verksamhet. 

Förtydliga och skriv: Uppföljning sker även utan föranmälan ist för "kan 
ske". 

Skärpta ekonomiska garantier 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ge HVK i uppdrag att utreda 
möjligheten att vid kommande revideringar av förfrågningsunderlaget 
införa kravet om att utföraren lämnar en depositionsavgift. Avgiften ska 
täcka de kostnader som Äldrenämnden får bära i form av handläggning om 
en utförare går i konkurs. Denna möjlighet finns idag inom industrin där 
exempelvis fabriker får bära sin egen miljösanering om de lämnar 
fastigheten. 

Skärpta miljökrav 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill avslutningsvis ge HVK i uppdrag 
att tillsammans med kommunledningskontoret utreda möjligheterna att 
skärpa kraven gällande miljö- och hållbarhetsområde. Kommunen är en 

5-4-1-1 
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Äldrenämnden 
Ärende 3.05 
Vänsterpartiet 

Beslut gällande införande av L O V i särskilt boende 

Vänsterpartiet föreslår äldrenämnden besluta 

att ej införa LOV i särskilt boende, 

att ge kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) i uppdrag att ta fram en 
långsiktig plan för fortsatt försörjning av vård och omsorgsboenden i egen 
regi, 

att i förfrågningsunderlag för godkännande av utförare skall ska kravet om 
personalens rätt t i l l meddelarskydd finnas med. 

Att Om majoriteten väljer att införa LOV vil l Vänsterpartiet komplettera 
med ytterligare Ska-krav i förfrågningsunderlaget (FFU): 

Kapitel 2 och 3 - administrativa krav och kvalificeringskrav 

- Kommunen ska ha möjlighet ti l l full insyn i verksamheten genom 
regelbundna oanmälda kontroller. 
- Avvikelsesystem att inrapportera incidenter/tillbud. 
- Utföraren skall delta i Socialstyrelsens och SKL:s öppna jämförelser samt 
kvalitetsregister. 

- Depositionsavgift för godkända utförare, som säkerhet för kommunen om 
konkurs - uteslutning sker. 

- Sökande eller dess moderbolag ska inte vara lokaliserade i skatteparadis. 
- Kontroll av bolagets skulder/ekonomi. 
- Ett absolut krav är att företagen har kollektivavtal. 

- Utföraren ska presentera sin verksamhet med relevant information som 
beskriver boendenas kvalitet på ett fullgott och jämförbart sätt, samt 
ekonomi och ev. skulder. 
- Utföraren ska kunna ta emot och lämna elektronisk information t i l l 
anhöriga. 

2.4 

3.1 

3.3 

3.4 

3.8 
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- Utföraren ska garantera handikappsanpassning i samtliga boenden och 
gemensamma utrymme. 

Kapitel 4 - Krav på tjänsten 
4.1.2 
- Utförare ska ha rutiner för konflikthantering. 
4.2.1 
- Al l personal i de fall den inte är utbildad, ska ha rätt t i l l en studieplan som 
redovisar hur personalen ska få en utbildning. 
- Att det finns tillräckligt med legitimerade sjuksköterskor samt tillgång t i l l 
sjukgymnast och arbetsterapeut. 
- Al l personal har rätt t i l l heltid. 
- Utförare ska ha samma krav på försäkringar för personal som kommunen 
har. 
- Utföraren ska säkerställa vettiga scheman. Inga delade turer. 
- Krav på god personaltäthet dag och natt. 
4.3.6 
- Tilläggstjänster och prisnivåer godkänns i förväg av äldrenämnden. 
4.3.8 
- Utförare ska se t i l l att hjälp ges med kommunikation vid tal-, syn- och 
dövas/och hörselnedsättningar, samt att auktoriserad tolk finns att tillgå. 
- Utförare ska tillgodose att brukare med minoritetsspråk kan genomföra 
sina kontakter på hemspråket. 
- Utförare ska garantera att varje brukare med annat språk än svenska har en 
kontaktman/kontaktperson i det egna språket. 

Kapitel 5 - Avtal 
5.2.1 
- Tabell 1 ersättning per dygn - kompletteras med ersättning per dygn för 
parboende. 

Övriga slutsatser 
Vänsterpartiet anser att beslutet om att införa LOV skall jämföras med andra 
alternativ såsom vårt förslag att först utreda kommunens möjligheter att 
bygga boenden och driva dem i egen regi. Att påskynda ett beslut om bara 
ett LOV alternativ är en brist på långsiktighet och brist 
på äldres delaktighet och självbestämmande. LOV-förslaget gör att Uppsala 
kommun hamnar i en beroendeställning inför en lång och osäker framtid, 
som inte garanterar eller kommer att tillgodose den behovstäckning som 
krävs när fler blir äldre och behovet av vård och omsorg kan öka. 
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En konsekvensanalys skall göras och studeras noggrant innan beslut kan tas. 
Vad händer med de äldre om boendet inte lever upp ti l l de krav som ställs? 
En riskbedömning måste göras för de äldres säkerhet och trygghet. 
Kommunen ska använda sina skattemedel där de behövs och 
inte riskera att de försvinner från verksamheten. 

Vi tycker att äldreomsorgen kan bli bättre med mer inflytande för de äldre, 
mer utbildad personal och ett system som gör att de anställda får vara med 
och utforma verksamheterna. Det behövs mer och bättre förvaltade resurser 
samt en äldreomsorg i offentlig regi. 

Jeannette Escani l la 
Ledamot i äldrenämnden 



Vänsterpartiet Uppsala 
Jeannette Escanilla 
Ledamot i Äldrenämnden 
Uppsala.vansterpartiet.se 

ALN-2012-0057.30 
Äldrenämnden 

2013-10-02 
Reservation gällande 
Beslut gällande införande av LOV i särskilt boende 

Vänsterpartiet motsätter sig införandet av LOV i vård och 
omsorgboenden. 

Majoriteten menar att det finns tre syften med att införa LOV: 
1. Att öka omsorgstagarens valfrihet, delaktighet och inflytande. 
2. Att skapa incitament för ökad mångfald samt ge utförarna utökad 
möjlighet t i l l kvalitetsprofilering. 

3. Ekonomiskt gynnsamt att införa LOV i ramupphandlade boenden. 

V i menar att: 
Idag kan äldre i Uppsala kommun välja vårdboenden, både kommunalt 
och privat. LOV i hemvården visar att det inte inneburit att fler väljer 
eller orkar välja. I den verksamlieten har möjligheten att välja utförare 
har det inte inneburit ökad valfrihet i vardagen. Den äldreomsorg som 
bedrivs i privata företag utmärker sig generellt sett inte på något positivt 
sätt jämfört med den offentliga. Det finns inte heller några belägg för att 
privatiseringarna inom välfärden har medfört kvalitets- och 
effektivitetsvinster. Tvärtom visar många exempel på att det istället 
inneburit lägre kvalitet och ökade kostnader. 
En offentlig omsorg är en av förutsättningarna för att äldre ska få den 
omsorg och vård de behöver. I dag bedrivs mycket av äldreomsorgen av 
multinationella riskkapitalbolag, och kommuninvånarnas skattepengar 
går t i l l vinster hos de privata utförarna. Vinstintresset hos bolagen leder 
t i l l personalnedskärningar, ökad press på de anställda och otrygghet för 
de äldre. Vänsterpartiet vill skapa en trygg och professionell äldreomsorg 
i kommunal regi, med förbättrade villkor för personalen. I och med 
rikskapitalbolagens inträde på marknaden har det 
istället inneburit att många små företag har slagits ut, och därmed en 
minskad mångfald. 
I förslaget ti l l förfrågningsunderlag saknar Vänsterpartiet ett alternativ 
som handlar om kommunalt drivna äldreboenden. Framförallt egen 
nyproduktion för att täcka upp framtida behov inom äldresektorn. Antalet 
äldre kommer att öka markant i Uppsala under de närmaste åren. Många 
av dem är födda utanför Sverige. Även antalet äldre med 



demens sjukdomar ökar. Behovet av vårdboenden med speciell inriktning 
och personal med specialistkompetens måste tillgodoses. 

Vänsterpartiet yrkar på att nämnden först skall utreda alternativet 
att producera och driva vård och omsorgboenden i egen regi med 
syftet att ge de äldre riktig valfrihet när det gäller innehåll, kvalitet, 
trygghet och kontinuitet. Det vill säga en utredning som utgår från 
det viktigaste, ett verkligt äldreperspektiv och kommunens 
framtida utmaningar inom äldreomsorgen. Det saknas i majoritetens 
förslag, och istället fokuserar förslaget på utförarnas 
etableringsfrihet. 

Om majoriteten väljer att införa LOV vil l Vänsterpartiet komplettera med 
följande Ska-krav i förfrågningsunderlaget (FFU): 

Kapitel 2 och 3 - administrativa krav och kvalificeringskrav 
2.4 
- Kommunen ska ha möjlighet t i l l ful l insyn i verksamheten genom 
regelbundna oanmälda kontroller. 
- Awikelsesystem att inrapportera incidenter/tillbud. 
- Utföraren skall delta i Socialstyrelsens och SKL:s öppna jämförelser 
samt kvalitetsregister. 
3.1 
- Depositionsavgift för godkända utförare, som säkerhet för kommunen 
om konkurs - uteslutning sker. 
3.3 
- Sökande eller dess moderbolag ska inte vara lokaliserade i 
skatteparadis. 
- Kontroll av bolagets skulder/ekonomi. 
- Ett absolut krav är att företagen har kollektivavtal. 
3.4 
- Utföraren ska presentera sin verksamhet med relevant information som 
beskriver boendenas kvalitet på ett fullgott och jämförbart sätt, samt 
ekonomi och ev. skulder. 
- Utföraren ska kunna ta emot och lämna elektronisk information ti l l 
anhöriga. 
3.8 
- Utföraren ska garantera handikappsanpassning i samtliga boenden och 
gemensamma utrymme. 

Kapitel 4 - Krav på tjänsten 
4.1.2 
- Alla avtal skall omfatta personalens rätt t i l l meddelarskydd. 
- Utförare ska ha rutiner för konflikthantering. 
4.2.1 
- A l l personal i de fall den inte är utbildad, ska ha rätt t i l l en studieplan 
som redovisar hur personalen ska få en utbildning. 
- Att det finns tillräckligt med legitimerade sjuksköterskor samt tillgång 
ti l l sjukgymnast och arbetsterapeut. 



- Al l personal har rätt t i l l heltid. 
- Utförare ska ha samma krav på försäkringar för personal som 
kommunen har. 
- Utföraren ska säkerställa vettiga scheman. Inga delade turer. 
- Krav på god personaltäthet dag och natt. 
4.3.6 
- Tilläggstjänster och prisnivåer godkänns i förväg av äldrenämnden. 
4.3.8 
- Utförare ska se t i l l att hjälp ges med kommunikation vid tal-, syn- och 
dövas/och hörselnedsättningar, samt att auktoriserad tolk finns att tillgå. 
- Utförare ska tillgodose att brukare med minoritetsspråk kan genomföra 
sina kontakter på hemspråket. 
- Utförare ska garantera att varje brukare med annat språk än svenska har 
en kontaktman/kontaktperson i det egna språket. 

Kapitel 5 - Avtal 
5.2.1 
- Tabell 1 ersättning per dygn - kompletteras med ersättning per dygn för 
parboende. 

Övriga slutsatser 
Vänsterpartiet anser att beslutet om att införa LOV skall jämföras med 
andra alternativ såsom vårt förslag att först utreda kommunens 
möjligheter att bygga boenden och driva dem i egen regi. Att påskynda 
ett beslut om bara ett LOV alternativ är en brist på långsiktighet och brist 
på äldres delaktighet och självbestämmande. LOV-förslaget gör att 
Uppsala kommun hamnar i en beroendeställning inför en lång och osäker 
framtid, som inte garanterar eller kommer att tillgodose den 
behovstäckning som krävs när fler blir äldre och behovet av vård och 
omsorg kan öka. 

En konsekvensanalys skall göras och studeras noggrant innan beslut kan 
tas. Vad händer med de äldre om boendet inte lever upp ti l l de krav som 
ställs? En riskbedömning måste göras för de äldres säkerhet och trygghet. 
Kommunen ska använda sina skattemedel där de behövs och 
inte riskera att de försvinner från verksamheten. 

V i tycker att äldreomsorgen kan bli bättre med mer inflytande för de 
äldre, mer utbildad personal och ett system som gör att de anställda får 
vara med och utforma verksamheterna. Det behövs mer och bättre 
förvaltade resurser samt en äldreomsorg i offentlig regi. 



Äldrenämnden 
Ärende 3.05 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet 

Ang införande av L O V i särskilt boende 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet anför reservation enligt 
nedan 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställer sig bakom förslaget om att 
införa LOV i särskilt boende. Vi har tidigare drivit på för att äldre i Uppsala 
kommun ska ges möjlighet att välja t i l l vilket boende man vill flytta de sista 
åren av sitt liv. Det har resulterat i att man redan idag kan välja boende om 
man beviljats ett biståndsbeslut i form av särskilt boende. 

Ett införande av Lagen om valfrihetssystem har fördelar ur det perspektivet 
att vi kan sluta långsiktiga avtal med såväl privat drivna som offentligt 
drivna utförare som ger vård och omsorg med hög kvalitet. Det kan skapa 
trygghet för de boende och ge drivkrafter för utföraren att exempelvis 
investera i personalens kompetensutveckling. Enligt kontorets utredning 
kan det även innebära att nämnden kan frigöra ekonomiska resurser genom 
att ersättningsnivåerna t i l l utförarna kommer in på en lägre nivå än 
nuvarande ersättningar för ramavtalen. Samtidigt blir ersättningen något 
högre i jämförelse med många av de vårdboenden som den borgerliga 
majoriteten upphandlat genom lägsta pris. Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet ser även en fördel med förslaget utifrån att vi länge drivit 
förslaget om att det ska vara kvalitet som ska vara styrande i en 
upphandling inte priset. Denna princip kan förverkligas genom ett 
införande av LOV där det är nämnden som fastställer ersättningsnivåerna 
och inte utförarna genom ett anbudsförfarande. Ytterligare en fördel ligger 
i möjligheten att på mer löpande basis än inom ramen för Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) justera krav och villkor i 
förfrågningsunderlaget om ansvariga förtroendevalda ser ett behov av det. 

Samtidigt som det finns flera fördelar med ett införande av LOV finns det 
också risker. En sådan betydande risk är att de privata utförarna inte svarar 
på marknaden och att vi inte får den ytterligare utbyggnad av vårdboenden 
som vi så väl behöver inom kommunen. Vi anser därför att det är av yttersta 
vikt att äldrenämnden fortsätter att planera för framtaganden av 
vårdboenden som kan drivas i egen regi eller upphandlas enligt LOU. Plan-
och byggprocesserna är långsamma i Uppsala och det kan ta tid att få fram 
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nya bostäder om det visar sig att de privata utförarna värjer att inte ingå 
LOV-avtal i den utsträckning som behövs. Kommunen måste aktivt 
reservera tomtmark och verka för möjligheten att ingå egna hyresavtal med 
byggentreprenörer. Finns förutsättningarna på plats kan äldrenämnden i 
ett ganska sent skede överväga om vårdboendet ska drivas enligt LOV, 
enligt LOU eller genom direktavtal med Vård och Bildning. 

Av den anledningen har vi föreslagit att äldrenämnden skall ge kontoret för 
hälsa, vård och omsorg (HVK) i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för 
fortsatt försörjning av vårdboenden i egenregi eller upphandlade enligt 

Det är bra att äldrenämnden på olika sätt verkar för att stödja den enskilde 
att välja genom att utveckla jämförande information om vårdboenden på 
Internet och i slmftliga informationsmaterial. Vår bedömning är ändå att 
många individer försöker få svar på sina frågor via biståndshandläggaren. 
Handläggarens roll att ge information kan dock vara komplicerad och får 
inte motverka konkurrensneutraliteten mellan utförarna. 

Av den anledningen har vi föreslagit att äldrenämnden skall ge kontoret för 
hälsa, vård och omsorg (HVK) i uppdrag att utreda behovet av att stärka 
individens stöd att välja genom införandet av en vårdvalslots eller förbättrat 
beslutsstöd ti l l biståndshandläggarna. Förslaget syftar ti l l att öka 
möjligheten för den enskilde individen att få råd, stöd och guidning att göra 
ett val som känns tryggt och medvetet. 

Vi har dessutom föreslagit att äldrenämnden skall ge HVK i uppdrag att 
tillsammans med kommunledningskontorets upphandlingsavdelning 
utreda på vilket sätt man kan skärpa ska-kraven gällande miljö- och 
hållbarhetsarbetet i förfrågningsunderlaget. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har även föreslagit att kraven i 
förfrågningsunderlaget skärps och yrkar på följande ändringar och tillägg: 

1.5 Beskrivning av tjänsten 
Rubriken omsorg bör delas in i två rubriker: 1) omsorg och 2) preventivt 
arbete. Det är viktigt att det tydligt framgår att omsorg och preventivt 
arbete delvis innebär två olika saker. Omsorg är att ombesörja nuvarande 
behov. Preventivt arbete är att förebygga framtida behov och att bevara det 
friska hos individen. Vi ser det som angeläget att utförarna arbetar med 

LOU. 
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båda perspektiven, varför det tydligare bör framgå att det rör sig om skilda 
insatser. 

1.7.3 Ickevalsalternativ 
Vi föreslår att icke-valsalternativet blir något av de vårdboenden som drivs i 
egen regi. Biståndshandläggaren får då hänvisa den enskilde t i l l det 
vårdboende i egen regi som snabbast möjligt kan erbjuda en plats. 

3.7 Krav på miljö och sociala hänsyn 
Ska-kravet om rutiner för misstanke om brott mot enskild bör ha egen 
rubrik. Passar inte in under Krav på miljö och sociala hänsyn. 

4.2.2 Arbetsrättsliga förhållanden 
Krav ska införas om meddelarfrihet för personalen som arbetar i privat 
driven verksamhet. 

4.2.3. Bemanning 
Arbetsterapeut ska finnas närvarande på boendet minst 10 timmar i veckan. 
Sjukgymnast ska finnas närvarande på boendet minst 10 timmar i veckan. 
Behov av insatser från dietist ska tillgodoses. 

4.3.3 Mat och måltider 

Krav ska införas om att måltiderna ska uppfylla motsvarande krav som 
gäller för lägsta-nivån för KRAV-märkning av restaurang (ett av tre KRAV-
märken uppfylls*). 

* Minst 25 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-
märkta/EU-ekologiska/MSC-/märkta produkter. Alternativ minst 15 
livsmedel byts ut t i l l KRAV-certifierade/EU-ekologiska/MSC-certifierade 
produkter. 

4.3.5 Aktiviteter och utevistelse 
Ändra ti l l : Var och en som bor på boendet ska, utifrån sin 
genomförandeplan, få egen tid för aktivitet/samvaro minst 2 timmar per 
vecka (gäller ej utförande av personlig omvårdnad eller hjälp med 
lägenheten). 

4.3.6 Tilläggstjänster 
Vi vill att frågan om tilläggstjänster inte ska nämnas i 
förfrågningsunderlaget i likhet med Stockholms stad modell. Vi vill inte 
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uppmuntra t i l l tilläggstjänster, speciellt inte eftersom det inte är 
konkurrensneutralt enligt nuvarande lagstiftning. 

5.4-1-1 
Förtydliga och skriv: Uppföljning sker även utan föranmälan ist för "kan 
ske". 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill avslutningsvis ge HVK i uppdrag 
att tillsammans med kommunledningskontoret utreda möjligheterna att 
skärpa kraven gällande miljö- och hållbarhetsområde. Kommunen är en 
viktig beställare av tjänster och ska med sin ekonomiska kraft vara drivande 
i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Det kan kommunen bland 
annat göra genom att ställa bättre och skärpta krav i 
förfrågningsunderlaget. Det ska-kravet som föreslås är för allmänt hållet 
och borde kunna skärpas. 

För socialdemokraterna För miljöpartiet 

Eva Adler 


