
1(22) 

Uppsala 
• " K O M M U N 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

Plats och tid: Bergius, 15:00-18:20 
Ledamöter: Ebba Busch Thor (KD), 

Ordförande 
Mats Hansén (M), 1 :e vice 
ordförande 
Caroline Andersson (S), 2:e vice 
ordförande 
Gunnel Jägare (M) 
EricaNärlinge (FP) 
Lars O Ericsson (C) 
Tommy Peterson (KD) 
Staffan Yngve (S) 
Kerstin Holmberg (S) 
Eva Adler (MP) 
Jeannette Escanilla (V) 

Ersättare: Johan Carlsson (M) tom § 87 
Carl Johan Drott (M) 
A l f Hanslöf(FP) 
Jonas Larsson (S) 
Susanne Tuvemo Johnson (MP) from § 81 

Övriga deltagare: Tomas Odin, tf. direktör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Carina Kumlin, 
avdelningschef, Ylva Opard, ekonomichef, Kjell Holm, planeringschef, Helena Thorén 
Lindqvist, kommunikationsstrateg, Lena Thalén, projektledare, Ylva Sarinen, 
projektledare, Maria Norberg, projektledare och Maria Ahrgren, kvalitetscontroller 

Utses att justera: Caroline Andersson (S) Paragrafer: 73-97 

Justeringens 
plats och tid: Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2014-05-07 

Underskrifter: L ^ L v r . S ^ r ^ TUty 
Ebba Busch Thor (KD), ordförande 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

Caroline Andersson (S), justerare 

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 
2014-04-23 
2014-05-08 Sista dag för överklagande: 2014-05-29 

Datum för anslags nedtagande: 2014-05-30 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: .... 

Annie Arkebäck Morén 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§73 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att 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: 2014-04-23 

§74 

Förebyggande arbete psykisk hälsa - äldre 

Kontoret redogör för det pågående projektet förebyggande arbete med psykisk hälsa äldre. 

Det har länge funnits första hjälpen till fysisk hälsa, men inte ti l l psykisk. 

Socialdepartementet beslöt att en satsning skulle ske på kompetenshöjning kring psykisk hälsa och 
på suicidprevention (SOU 2010-31). Uppdrag gavs t i l l Nationellt centrum för suicidforskning och 
prevention av psykisk ohälsa (NASP) att ta fram en utbildning. 
Utbildningen utformades sedan tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting (SKL) som 
ansåg att utbildningen även skulle riktas mot äldre. 
Fem medarbetare inom kontoret för hälsa, vård och omsorg utbildades till instruktörer i första 
hjälpen psykisk hälsa under hösten 2013. 

Under 2014 kommer nyckelpersoner inom berörda verksamheter att utbildas i första hjälpen 
psykisk hälsa. Utbildningen syftar t i l l att öka medvetenheten kring äldres psykiska hälsa. Den sätter 
fokus på bemötande och hur man som medmänniska kan närma sig och ge råd och stöd t i l l en 
person med psykisk ohälsa. Ett annat mål med utbildningen är att via kompetenshöjning minska de 
fördomar och tabun som finns inom området. 

Projektets kortsiktiga mål är att kompetenshöja medarbetare inom Uppsala kommun och att 
långsiktigt främja attitydsförändringar där psykisk ohälsa likställs med fysisk ohälsa. Genom 
kompetenshöjningen skapa bättre bemötande gentemot brukaren/medborgaren och faktiskt rädda 
liv. 

Justerandes sign MA- Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§75 

Plan för strategisk kompetensförsörjning 

Kontoret redogör för uppdraget med hjälp av overheadbilder. Det övergripande syftet med 
uppdraget är att hitta metoder och strategier för att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrken. 
Det finns stora utmaningar för Uppsala kommun då befolkningen växer, det finns ett stort 
rekryteringsbehov ti l l en sektor med låg attraktivitet och väntade förändringar i efterfrågan och att 
det finns en skev personalstruktur och väntade pensioneringar. Fler män behövs i omsorgsyrken då 
det inte finns tillräckligt många kvinnor. 
Det finns fyra övergripande områden att arbeta med gällande kompetensförsörjningen. Dessa är att 
attrahera-, rekrytera-, utveckla- och behålla personal. 

Ärendet diskuteras och kontoret svarar på nämndens frågor. 

Nämnden kommer att fatta beslut om kompetensförsörjningsplanen i juni. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§76 

Underlag för uppdragsdialog 2015-2018, kontorets bedömning av NHG-rapport 

Kontorets sammanfattande bedömning är att omfattande besparingar går att göra inom de fyra 
områden som identifierats av Nordic Healthcare Group (NHG). Dessa är ersättningsnivåer, 
biståndsbedömning, samordnade förebyggande insatser och hemtagningsteam och 
servicegradsutveckling. Merparten av dessa hänger samman med inrättande av hemtagningsteam 
och ökning av de rehabiliterande insatserna vilket innebär en besparingspotential motsvarande 79 
mkr på tre års sikt. Inom myndighetsutövningen finns potential för att hämta hem ytterligare 27 mkr 
på tre års sikt. Det är inte genomförbart att sänka ersättningen til l utförarna. 
Kontoret bedömer den totala potentialen för kostnadsminskningar inom äldrenämndens område till 
106 mkr på fyra års sikt. 

Justerandes sign fp/v Utdragsbestyrkande fp/v 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§77 

Planering nämndärenden kommande sex nämnder 

Föreligger planering av ärenden til l äldrenämnden de kommande sex nämnderna. 

§78 

Rapporter från utbildningar och annat 

Inga rapporter föreligger denna gång. 

Justerandes sign ^YDrT C J?A - Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§79 

Ekonomiskt bokslut och prognos mars 2014 
ALN-2013-0244.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa resultat perioden januari-mars 2014 samt prognos helår enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-23 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Resultatet per januari-mars uppgår t i l l 15,6 mnkr i positiv avvikelse vilket innebär en 
resultatförbättring jämfört med resultatet per januari-februari med 9,2 mnkr. Differenserna mellan 
de enskilda månaderna i början av året speglar de svårigheter som föreligger kring 
kostnadsantaganden mm innan en stabilisering sker bland annat gällande fakturaflöden. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§80 

Hemtagningsteam i Uppsala kommun 
ALN-2014-0146.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun, 

att uppdra t i l l kontoret att tillskapa ett hemtagningsteam i enlighet med rapportens förslag till en 
kostnad av 9.2 miljoner. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg HVK, fick i beslutet om Utredningen angående förändring i 
förfrågningsunderlaget för LOV hemvård 2013, ALN-2012-0175.30, uppdrag att återkomma med 
förslag på ett hemtagningsteam HTT, med ekonomisk analys. Syftet med att inrätta en organisation 
bestående av ett hemtagningsteam är att återta styrningen av den tidiga rehabiliteringen direkt från 
sjukhuset och skapa en tydlig överföring av den fortsatta rehabiliteringen ti l l mottagande utförare. 
Syftet är också att öka den enskildes trygghet och oberoende, minska hemtjänstkostnader samt 
minska behovet av korttidsvård. Kontoret föreslår att hemtagningsteamet organiseras tillsammans 
med vårdplaneringsteamet inom kontoret. Genom en sådan organisering skapas 
konkurrensneutralitet i förhållande ti l l de utförare som kunden kan välja efter avslutad insats från 
hemtagningsteamet. 

Yrkande 

Erica Närlinge (FP) yrkar att andra att-satsen ska avslutas med "t i l l en kostnad av 9.2 miljoner". 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Justerandes sign C ~7yff Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§81 

Bättre liv för sjuka äldre - Fördelning av medel från prestationsersättningar 
2013 

ALN-2012-0075.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta fördelningen av medel från prestationsersättningarna, och 

att anta föreslaget ansökningsförfarande för kvalitetsförbättring utifrån resultaten/statistiken från 
Senior alert och Palliativa registret. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-11-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen fortsätter att satsa stort på utveckling av vård 
och omsorg för sjuka äldre. I hela landet visar resultaten att arbetet gör skillnad för sjuka äldre. 
Sammanlagt erhöll Uppsala kommun 9 905 136 kronor för förbättringar inom områdena 
"Sammanhållen vård och omsorg", "Preventivt arbete", "God vård i livets slut", "God vård vid 
demenssjukdom" samt "God läkemedelsbehandling för äldre. 

Tidigare år har utförare tilldelats pengar beroende på hur mycket som registrerats i 
kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD- registret (beteendemässiga och 
psykiska symptom vid demens). Utförarna har haft ett krav att lämna in en redogörelse vad 
pengarna har använts t i l l samt vilken kvalitetsförbättring som uppnåtts. Tyvärr har endast ett fåtal 
av utförarna lämnat in sin redogörelse. Utförarna ska därför nu få ansöka om medel för 
kvalitetsförbättringsarbete. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§82 

Patientsäkerhetsberättelse 2013 
ALN-2014-0150.37 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa patientsäkerhetsberättelsen för 2013, och 

att besluta om övergripande mål och strategier för 2014. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-01 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg ska planera, leda och kontrollera verksamheten 
på ett sätt som leder t i l l att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och hög patientsäkerhet 
enligt patientsäkerhetslagen upprätthålls. Nämnden ska fastställa övergripande mål för det 
systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

Nämnden diskuterar ärendet. 

Erica Närlinge (FP) frågar vad som ska göras med de verksamheter som inte har inkommit med 
patientsäkerhetsberättelser (14 % ) . 

Kontoret återkommer om detta på lämpligt sätt. 

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

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§83 

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård 
ALN-2014-0151.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra t i l l kontoret att ti l l nämnden senast oktober 2014 ta fram och redovisa en handlings- och 
tidplan innehållenade kostnadsberäkning och riskanalys, för vad som krävs för att införa 
sammanhållen j ournalföring. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Journalhantering bör vara organiserad på ett sådant sätt att legitimerad personal som har behov av 
uppgifter ur journalen snabbt och lätt kan hitta relevanta och betydelsefulla anteckningar. En möjlig 
lösning på problemet är sammanhållen journalföring. Genom att ha tillgång til l varandras journaler 
får vårdpersonalen en heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov genom tillgång att 
läsa i andra utförares journaler. Det går utöver den ökade patientsäkerheten även att se 
effektivitetsvinster. 

Huvudmannen är ytterst ansvarig för hälso- och sjukvården. I Uppsala är alla utförare hänvisade till 
att använda anvisade IT-system. Nämnden bör därför tillse att dessa system uppfyller villkoren i 
patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§84 

Riktlinjer för sammanhållen journalföring nationell patientöversikt, NPÖ 
ALN-2014-0148.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ta beslut om godkännande av Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell 
patientöversikt, NPÖ. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-01 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nationell patientöversikt (NPÖ) är en form av sammanhållen journalföring. Sammanhållen 
journalföring innebär att vårdgivare får göra elektroniska patientjournaler tillgängliga för andra 
vårdgivare för att användas i den individinriktade patientvården. 

Syftet är att kunna ge en god och säker vård genom att kunna samordna vårdinsatser och att få en 
helhetsbild av patienten. Genom att ha tillgång til l varandras journaler får vårdpersonalen en 
heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov. 

En förutsättning t i l l sammanhållen journalföring är att det fmns en aktuell vårdrelation och ett 
samtycke från patienten. En vårdrelation finns när legitimerad personal antingen ansvarar för ett 
vårdåtagande som avser patienten och planerar, utför eller följer upp aktivitet i förhållande ti l l 
patienten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " 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: 2014-04-23 

§85 

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 
ALN-2014-0149.37 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-01 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Medicinska arbetsuppgifter avser åtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal med formell och reell 
kompetens utför direkt eller indirekt i förhållande ti l l patienter i samband med undersökning, 
diagnostik, vård eller behandling samt ti l l förebyggande av sjukdomar och skador. 

Vårdgivaren kan aldrig föreskriva att viss eller vissa medicinska arbetsuppgifter ska delegeras. 
Behovet och lämpligheten av delegering i det enskilda fallet kräver alltid en professionell 
bedömning. Delegeringsbeslut av vårduppgifter ska alltid vara förenligt med hög patientsäkerhet 

Legitimerad personal kan fatta generella och patientspecifika delegeringsbeslut. Med generella 
beslut avses en delegering för att utföra en viss arbetsuppgift på en geografiskt avgränsad enhet, 
t.ex. att dela medicin på plan två på vårdboendet Bernadotte. En patientspecifik delegering avser en 
viss arbetsuppgift för en namngiven patient. Innan en arbetsuppgift delegeras måste den 
legitimerade personalen göra en riskbedömning för att säkerställa att den person som ska ta emot 
delegeringen har faktisk kompetens att utföra arbetsuppgiften. 

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

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§86 

Synpunkter på Kommunrevisionen granskning av hemvården i Uppsala 
kommun 

ALN-2014-0087.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge svar t i l l kommunens revisorer i enlighet med kontorets förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-24 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC:s granskning av hemvården i 
Uppsala kommun. Kontoret har upprättat ett förslag på kommunrevisionens begäran. 
Nämnden arbetar lösningsfokuserat för att göra förbättringar på samtliga områden kommunens 
revisorer aktualiserar med kundnyttan som främsta utgångspunkt. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



15(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§87 

Organisation för kontoret för hälsa vård och omsorg från 1 september 2014 
ALN-2014-0060.01 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslag t i l l ny organisation för kontoret för hälsa, vård och omsorg från 
1 september 2014, 

att uppdra t i l l kontoret att till äldrenämnden senast 2014-11-22 redovisa en uppföljning av 
genomförandet av ny organisation och hur den anpassats t i l l den centrala 
organisationsöversynen, och 

att uppdra t i l l kontoret att återkomma til l nämnden om förslag t i l l och tidpunkt för uppföljning av 
den nya organisationens effekter. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret föredrar ärendet och svarar på nämndens frågor. 

Äldrenämnden beslutade 2014-02-26 att godkänna förslag t i l l ny organisationsstruktur för kontoret 
för hälsa, vård och omsorg. Nämnden uppdrog också ti l l kontoret att t i l l äldrenämnden 2014-03-26 
redovisa förslag t i l l en mer detaljerad beskrivning av ny organisation utifrån antagen 
organisationsstruktur. För att kunna fullgöra processer med delaktighet av medarbetare, 
riskbedömning med handlingsplan och samverkan med de fackliga organisationerna har en 
förskjutning av beskrivning förslag organisation gjorts t i l l nämnden i april. Kontoret föreslår att den 
nya organisationen införs från 1 september 2014. 

Nämnden diskuterar ärendet. 

Yrkande 
Caroline Andersson (S) yrkar tillägg med en tredje att-sats lydande "att uppdra ti l l kontoret att 
återkomma ti l l nämnden om förslag ti l l och tidpunkt för uppföljning av den nya organisationens 
effekter". 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

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 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§88 

Remiss, motion av Marlene Burwick m.fl. (alla S) om att det är dags för ett 
omsorgspris i Uppsala kommun 
ALN-2014-0086.01 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande t i l l kommunstyrelsen enligt förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-02-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. I förslag t i l l yttrande pekas 
på att ett sådant pris bl.a. kan bidra ti l l innovationslust och förstärka yrkesrollen för medarbetare 
som är verksamma inom vård och omsorg. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

17(22) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§89 

Avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Ebbagården 
ALN-2013-0227.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-03-18 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK), genomförde en planerad avtalsuppföljning vid vård-
och omsorgsboendet Ebbagården den 11 december 2013 som framgår av rapporten. Verksamheten 
drivs av Diakonistiftelsen Sammariterhemmet. I samband med detta genomfördes en 
dokumentationsgranskning den 2 december vid verksamheten av den sociala dokumentationen. 
Uppföljningen visade att det förelåg ett flertal brister och förbättringsområden. 

Handlingsplan inkom den 4 mars. De beskrivna åtgärderna bedömdes som tillfredsställande och 
godkändes. Därmed ser HVK nu ärendet som avslutat. 

På grund av brister i dokumentationen kommer dock en ny dokumentationsgranskning att ske under 
maj månad. Detta för att säkerställa att dokumentationen håller kvalitet enligt lagar och 
styrdokument. Kontoret återkopplar resultatet ti l l äldrenämnden om så önskas. 

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

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§90 

Remissvar till kommunstyrelsen angående översyn av Uppsala kommuns 
nämndorganisation 
ALN-2014-0171.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge reviderat yttrande til l kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-17 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. Förslaget ti l l ny 
nämndorganisation för Uppsala kommun har beretts på kommunledningskontoret på uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. I förslaget skisseras en ny nämndorganisation som innebär 
omfattande förändringar mot dagens organisation. Som skäl för förslaget pekas bland annat på 
möjlighet för tillkommande nämnder inom det sociala området att kunna arbeta i ett längre 
tidsperspektiv samt väl avgränsade och tydliggjorda ansvarsområden. 

Nämnden diskuterar ärendet. 

Yrkande 
Caroline Andersson (S) yrkar att sista meningen i yttrandet ska utgå och ersättas med följande: 
Äldrenämnden ställer sig för egen del positiv ti l l förslaget med förbehållet att vissa delar behöver 
tydliggöras. Exempel på sådana delar är bostadsanpassning, MAS/MAR (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering) samt våld i nära relationer. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§91 

Samarbetsprojekt ungdomar vid äldreboenden 
ALN-2014-0177.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra åt kontoret att undersöka möjligheten ti l l ett samarbetsprojekt i enlighet med intentionen 
i handlingen, och 

att återrapportera resultatet vid nämndens sammanträde i september 2014. 

Reservationer 
Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S), Eva Adler (MP) och Jeannette 
Escanilla (V) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-04-23 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg och kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har 
kontaktats av företaget Ung Omsorg. Ung Omsorgs verksamhet syftar ti l l att förbättra den sociala 
omsorgen på äldreboenden, att ge ungdomar en ingång i arbetslivet, att ge ungdomar en inblick i 
vårdsektorn som en framtida arbetsplats och inspirera dem till en framtida karriär inom området. 
Företaget Ung omsorg är intresserad av att påbörja ett samarbete med Uppsala kommun, Man har 
tidigare erfarenhet av samarbete med andra kommuner i landet och har en väl upparbetad struktur 
för sin verksamhet. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att första att-satsen ska lyda: att uppdra åt kontoret att undersöka möjligheten till 
ett samarbetsprojekt i enlighet med intentionen i handlingen. 

Jeannette Escanilla (V) yrkar med stöd av Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S), Kerstin 
Holmberg (S), och Eva Adler (MP) om tillägg av en tredje att-sats lydande: att ge kontoret i 
uppdrag att utreda andra alternativ ti l l hur generationsbyten och förstärkta sociala insatser i 
äldreomsorgen kan stimuleras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på liggande förslag med eget yrkande om revidering i första 
att-satsen, och finner att nämnden bifaller densamma. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Jeannette Escanillas (V), Caroline Anderssons (S), 
Staffan Yngves (S), Kerstin Holmbergs (S), och Eva Adlers (MP) yrkande om tillägg av en tredje 
att-sats, och finner att nämnden avslår yrkandet. 

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§92 

Kursinbjudningar 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att medge Eva Adler (MP) delta i utbildningsseminarium som kontoret för hälsa, vård och omsorg 
anordnar "Första hjälpen psykisk hälsa - äldre" 
2014-06-05, kl. 09.00-17.00, Stationsgatan 12, plan 4, lokal Bergius. 

§93 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm äldrenämnden 
2014-04-23 
ALN-2014-0025.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden til l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärende föreligger. 

§94 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2014-03-18 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§95 

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2014-03-26 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§96 

Anmälan av individutskottets protokoll 2014-04-07 

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

§97 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslutade bostadsanpassningsbidrag januari - mars 2014. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) januari - mars 2014. 

Beslut fattad av Helena Swahn, jurist: 
3.18 fattad 2014-03-03 avseende yttrande särskild avgift, t i l l inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. 

Beslut fattade på alkoholenheten januari - mars 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


