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Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala  
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Äldrenämndens protokoll 
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Plats och tid  
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Paragrafer 

93–107 

Justeringsdag  

Onsdagen den 1 september 2021 

Underskrifter 

 .........................................................................................  

Eva Christiernin, ordförande 

 .........................................................................................  

Rigmor Stenmark, justerare 

 .........................................................................................  

Peter Jernberg, sekreterare 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-08-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin, ordförande 

Johan Edstav (MP), närvarar på distans 

Rigmor Stenmark (C), närvarar på distans 
Tobias Smedberg (V), §§ 93–97, närvarar på distans 
Soraja Nadimpour (S), närvarar på distans 

Staffan Yngve (S), närvarar på distans 
Mohammed Mekrami (S), närvarar på distans 

Camilla Westerborn (L), närvarar på distans 
Cecilia Forss (M), §§ 94–107, närvarar på distans 
Anna-Karin Westerlund (M), närvarar på distans 

Ingrid Nordlander (V), närvarar på distans 
Anders Sehlin (SD), närvarar på distans 

Ingemar Virsén (KD), närvarar på distans 
Ulf Stjernefeldt (M), § 93, närvarar på distans 

Carl Åborg (V), §§ 98–107, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eileen Rönnlund Holmgren (S), närvarar på distans 

Claes Olsson (S), del av §105 samt §§ 106 och 107, närvarar på distans 

Gunnel Borgegård (L), §§ 93–104, närvarar på distans 

Fylgia Flohr (MP), närvarar på distans 
Ulf Stjernefeldt (M), §§ 94–107, närvarar på distans 

Karolina Wigenfeldt (C), närvarar på distans 

Carl Åborg (V), §§ 93–97, närvarar på distans 
Josef Safady Åhslund (FI), §§ 94–107, närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Carina Juhlin, bitr. förvaltningsdirektör, närvarar på distans 

Karin Brolin, Christina Gustafsson, Åsa Markström, Heikki Syrjäpalo, 
Rasmus Sundström, avdelningschefer, närvarar på distans 

Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef, närvarar på distans 

Rikard Sörell, ekonomistrateg, närvarar på distans 
Åsa Holmstrand, HR-chef, närvarar på distans 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsansvarig, närvarar på distans 
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Närvarar vid föredragning 

Liz Holmquist, Carina Lindahl, Carl Filip Tjeder, Ida Sverkersson-Skogman, 

Ann-Sofie Sundman, Elisabeth Sandmark, Kenny Jansson, Heléne Stenlund, 
Daniel Karlsson, Thomas Karlsson, närvarar på distans 
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§ 93 

Val av justerare samt justeringsdag 
Äldrenämnden utser Rigmor Stenmark (C) att justera dagens protokoll tillsammans 

med ordföranden onsdagen den 1 september 2021. 

 

§ 94 

Fastställande av föredragningslista 
Äldrenämnden fastställer utsänd föredragningslista med tillägg av följande punkter 

under ärende 14: 

• initiativärende om geriatrikläkare inom sjukvården för äldre från 

Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V), 

• fråga från Ingrid Nordlander (V) om pandemin begränsar möjligheten till 

aktiviteter för boenden inom hemtjänsten. 
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§ 95 

Äldreboendens och lokalers standard 
Liz Holmquist och Carina Lindahl, fastighetsstaben, och Carl Filip Tjeder, 

fastighetsstrateg på vård- och omsorgsförvaltningen, informerar nämnden om 
fastigheters status när det gäller vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun. 
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§ 96  

Månadsbokslut per juli 2021 

ALN-2021-00063 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomiskt periodbokslut per juli 2021. 

Sammanfattning 

Resultatet för äldrenämnden per juli visar en positiv avvikelse mot budgetramen på 
+31 mnkr (+25 mnkr per juli 2020). Den positiva resultattrenden fortsätter i juli då 

resultatet föregående månad var +23 mnkr. 

Resultatet per juli kan dels förklaras av att aktiviteter och satsningar kopplade till 

statsbidraget stärkt äldreomsorg ej ännu har kostnadsförts enligt budget, dels att utfall 
av intäkter och kostnader på totalnivå i stort följer budget inklusive de 
resultatförstärkande åtgärder som budgeten för 2021 inkluderar (c a 60 mnkr). 

Volymen och kostnadsutvecklingen inom de två största områdena för nämnden, 
särskilt boende och hemtjänst, går åt motsatt riktning i förhållande till varandra. För 
särskilt boende är volymen och kostnaderna markant högre än budgeterat medan det 

omvända gäller för hemtjänst varför volymen och kostnaderna på totalnivå netto har 
en relativt liten avvikelse mot budget hittills. För särskilt boende är det i extern regi 

som volymen ökat betydligt mer än budget medan det i egen regi är något lägre volym 
än budgeterat. I hemtjänst är en lägre volym både i egen och extern regi än i budget.  

Per juli har nämnden dels erhållit kompensation från staten avseende merkostnader 
p.g.a. pandemin (som egentligen avser 2020 års merkostnader), dels delvis 

kompenserats för de faktiskt ökade sjuklönekostnaderna 2021. Totalt uppgår 
kompensationen till 22 mnkr (brutto) i år. Samtidigt har nämnden i år preliminärt haft 
merkostnader med anledning av pandemin nästan i paritet med den totala 

kompensationen varför nettoeffekten på resultatet per juli är begränsat från detta. 

Resultatet per juli indikerar ett klart bättre utfall för helåret 2021 än i tidigare prognos 

per mars. Ny uppdaterad prognos görs i september för nämnden. 

Ida Sverkersson-Skogman, controller, föredrar ärendet. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 augusti 2021 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) anmäler ett särskilt yttrande: 

Det är nu viktigt att förvaltningen och nämnden är på tårna och redo 

att säkerställa att alla medel avsedda för äldreomsorgen verkligen går 

till äldreomsorg. Äldrenämnden har inget uppdrag att och ska inte göra 

ett ekonomiskt överskott. 
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§ 97  

Översyn av boendeformer inom 
äldreomsorgen 

ALN-2021-00414 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att i samverkan med 

kommunledningskontoret utreda hur kommunens rådighet över etableringen av 
särskilda boenden kan stärkas och hur det växande ekonomiska underskottet till 

följd av tomma platser i äldreomsorgen ska hanteras, 

2. att utredningen ska ha som utgångspunkt att värna individens rätt att välja 
boende och en mångfald bland särskilda boenden, 

3. att utredningen ska belysa för- och nackdelar utifrån ett ekonomiskt-, kvalitets-, 
valfrihets- och planeringsperspektiv avseende boenden i egen regi och de som är 
upphandlade i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om 

offentlig upphandling (LOU), 

4. att utredningen även ska studera hur en mellanboendeform, t.ex. 
trygghetsboende, kan möta individernas efterfrågan och komplettera 

omsorgserbjudandet till de äldre invånarna och hur sådana boendeformer 
påverkar efterfrågan på särskilt boende, 

5. att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med partiernas gruppledare i 

äldrenämnden är styrgrupp för utredningen, samt  

6. att utredningen återrapporteras till äldrenämnden i december 2021. 
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Sammanfattning 

Mot bakgrund av den, under de senaste åren, ökade överkapaciteten av platser inom 
särskilt boende för äldre, föreslås kommunledningskontoret och vård- och 
omsorgsförvaltningen få uppdraget att utreda hur kommunens rådighet över 

etableringen av särskilda boenden kan stärkas och hur det växande ekonomiska 

underskottet till följd av tomma platser i äldreomsorgen ska hanteras. Utredningen ska 
ha som utgångspunkt att värna individens rätt att välja boende och en mångfald bland 
särskilda boenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med partiernas 

gruppledare i äldrenämnden föreslås att utses till styrgrupp för utredningen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2021 

Yrkande 

Ordförande Eva Christiernin (S) yrkar med bifall från nämnden att den sjätte 

beslutsmeningen lägga till att utredningen ska återrapporteras till nämnden i 
december 2021. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Cecilia Forss (M), Rigmor Stenmark (C) och Ingemar Virsén (KD) yrkar att den första 

beslutsmeningen utgår och ersätts med: 

• att uppdra till kommunledningskontoret och vård- och omsorgsförvaltningen 

att utreda hur samarbetet med de fristående vårdbolagen kan förbättras för 

att nå balans mellan efterfrågan och tillgång på särskilda boenden, 

• att uppdra till kommunledningskontoret och vård- och omsorgsförvaltningen 

att utreda hur eventuella underskott till följd av tomma platser i 
äldreomsorgen skall hanteras. 

Ordförande Eva Christiernin (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om det är nämndens mening att besluta enligt 

beslutsmening 2–6 i arbetsutskottets förslag – där den sjätte beslutsmeningen 

kompletteras med att utredningen ska återrapporteras till nämnden i december 2021 – 
och finner att nämnden beslutar så. 
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Ordföranden ser sedan att det finns två förslag när det gäller den första 
beslutsmeningen, dels enligt arbetsutskottets förslag, dels enligt Cecilia Forss (M) m.fl. 
yrkande. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Cecilia Forss (M), Rigmor Stenmark (C) och Ingemar Virsén (KD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) anmäler ett särskilt yttrande: 

Detta beslutsärende är ett resultat av en budgetöverenskommelse 

mellan Vänsterpartiet och mittenstyret, men som borde välkomnas av 

samtliga partier. Uppsala är en av mycket få kommuner i landet som 

använder sig av LOV inom särskilda boenden för äldre. Anledningen till 

att denna frihet för privata aktiebolag att etablera äldre boenden precis 

när, var och i hur stor eller liten utsträckning de själva önskar är så 

impopulär i landets kommuner är för att LOV inom särskilda boenden 

är mycket kostnadsdrivande och fråntar kommuner rådighet över 

utbyggnadstakten av äldreboenden. I Uppsala kommun har vi i nuläget 

över 300 tomma äldreboendeplatser och en fortsatt LOV-drift kommer 

innebära merkostnader om flera hundra miljoner kronor kommande 

år. Pengar som behövs för att rusta upp vår välfärd. Vänsterpartiet 

anser att privata riskkapitalister och marknadsstyrning inte hör hemma 

inom äldreomsorgen överhuvudtaget. Men även den som av någon 

anledning anser att äldreomsorgen är till för aktieägare och inte till för 

de äldre måste inse att just LOV som upphandlingsform är ett kostsamt 

haveri. Vi vädjar till högerpartierna att inte vara ideologiskt bångstyriga 

och istället visa kompromissvilja och finna en väg fram som gör att 

kommunens skattemedel avsedda för äldreomsorg ska bidra till just en 

stärkt äldreomsorg, inte till att finansiera tomma boendeplatser 

uppkomna genom privata företags spekulation. 
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§ 99  

Initiativärende från Vänsterpartiet angående 
information om kompetensutveckling 

ALN-2021-00233 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

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

initiativärende till nämnden yrkat på att förvaltningen ska redovisa de 

utbildningsinsatser och den kompetensutveckling som skett för vård- och 
omsorgsförvaltningens personal, med inriktning mot äldreomsorg, under de senaste 

två åren samt redovisa för planerade utbildningsinsatser under 2021.  

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår i föredragningen att ärendet omhändertas 
inom ramen för den pågående kraftsamlingen för framtidens äldreomsorg genom 
regelbundna avstämningar mellan förvaltningen och nämnden om pågående och 

framtida insatser för kompensutveckling för nämndens medarbetare. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2021 

• Bilaga, Initiativärende – Information om kompetensutveckling 

Särskilt yttrande 

Anders Sehlin (SD) anmäler ett särskilt yttrande: 

Inom äldreomsorgen fokuserar Sverigedemokraterna bl.a. på en viktig 

aspekt för vårdkvaliteten, nämligen språket. 
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Det måste bli ordning på rekryteringsprocessen för personal inom 

äldreomsorgen i Uppsala. 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. 

Många samhällsinstanser har riktat skarp kritik mot de undermåliga 

kunskaperna i svenska språket inom Sveriges äldreomsorg.  

Några citat verifierar förhållandet: 

• Kommunals rapport ”Svenska språket – A och O inom 

äldreomsorgen”: Frågan är enormt viktig för medlemmarna i 

Kommunal som jobbar inom äldreomsorgen. Nu måste 

arbetsgivarna se till och säkerställa att alla anställda har de 

språkkunskaper som yrket kräver, säger förbundsordförande 

Tobias Baudin. 

• Coronakommissionen SOU2020:80:  

o En relativt stor andel av omsorgspersonalen är utrikesfödda. 

Under pandemin var ett av problemen att snabbt nå ut med 

ny information till personal som hade svårigheter med 

språket. IVO har också pekat på bristande språkkunskaper 

som en riskfaktor i äldreomsorgen. Det finns alltså brister hos 

arbetsgivare när det gäller att säkerställa att personalen får 

den fortbildning och det språkstöd de behöver för att kunna 

utföra sitt arbete. 

o Sektorn dras med strukturella problem i form av otillräcklig 

bemanning och kompetens, dålig samordning mellan hälso-, 

sjukvård och äldreomsorg och en undervärderad yrkeskår. 

Sveriges äldreomsorg utgör dessvärre inget undantag. 

• Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning 

inom vård och omsorg om äldre. SOU2021:52:  

o Arbetsgivaren bör genomföra språkutbildningsinsatser för 

vård- och omsorgspersonal som saknar tillfredsställande 

kunskaper i svenska språket. Vård- och omsorgscollege har en 

modell för detta. 
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o Yrkesrollerna behöver förtydligas. Inventeringar och planer 

kan vara verktyg i detta arbete. Utbildade vårdbiträden, 

undersköterskor samt undersköterskor med 

specialistkompetens utgör baspersonalen. 

o Personal som arbetar med utförande av delegerade 

arbetsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

HSL bör ha utbildning som undersköterska, det vill säga 

examen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram 

eller motsvarande. En individuell bedömning av reell 

kompetens för uppgiften måste dock alltid göras. 

För nästan på dagen ett halvår sedan, den 25 februari 2021, tog ÄLN beslut 

att: 

• ”Påbörja riktad satsning för att samtliga medarbetare ska ha den 

kompetens i svenska språket som är nödvändig för en god och 

säker vård, omsorg och arbetsmiljö” enligt ALN-2021-00078. 

• I samma dokument uppges också att ”Projektet har påbörjats 

med en inventering av bland annat kompetenser, resurser och 

fungerande arbetssätt som finns i dag i olika verksamheter. Exakt 

tidplan kommer att arbetas fram tillsammans med arbetsgrupp 

och styrgrupp.”  

Såvitt jag kan förstå har projektet ännu ej startats. 

Sverigedemokraterna kommer även framgent att noga följa utvecklingen 

när det gäller kunskapsnivån för svenska språket. 

  



Sida 16 (29) 

 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-08-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 100  

Initiativärende från Rigmor Stenmark (C), 
Margit Borgström (KD) och Cecilia Forss (M) 
kring hemtjänstens organisation 

ALN-2021-00340 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

I ett initiativärende vid Äldrenämndens sammanträde 10 juni 2021, § 92, har 

Rigmor Stenmark (C), Margit Borgström (KD) och Cecilia Forss (M) yrkat att 
hemtjänstens organisation ses över i Uppsala. Det motiv som anförs för översynen är 

främst bilden av en låg personkontinuitet och många personkontakter för brukarna. 
Därtill nämns språkförbistring, att förstås som brister i personalens kunskaper i 

svenska språket. I det sistnämnda avseendet konstaterar initiativtagarna att 

språkutbildning är på gång. Därför kvarstår främst frågan om hur 

personalkontinuiteten kan förbättras. 

I beredningen konstateras att arbete redan pågår kring detta i kommunen inte minst 
inom ramen för den pågående kraftsamlingen för framtidens äldreomsorg 

(Utvecklingsplan för vård och omsorg, dnr ALN-2021-00079). 

Vidare konstateras att personalkontinuiteten avsevärt förbättrats i under senare år. 
Uppsala tillhör nu 30-talet kommuner som redovisar bäst värden i detta avseende.  

Arbete pågår dessutom sedan länge kring s.k. kontaktmanskap och förberedelser 
pågår även inför en förväntad lagskärpning fr.o.m. 1 januari 2022, vilken gäller att 
personer med hemtjänst ska erbjudas en s.k. fast omsorgskontakt. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår i föredragningen att ärendet omhändertas 
inom ramen för den pågående kraftsamlingen för framtidens äldreomsorg. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2021 

• Bilaga, Initiativärende om översyn av hemtjänstens organisation av 
Rigmor Stenmark (C), Margit Borgström (KD) och Cecilia Forss (M) 

Särskilt yttrande 

Rigmor Stenmark (C), Cecilia Forss (M) och Ingemar Virsén (KD) lämnar ett särskilt 
yttrande: 

Vi har begärt en översyn av hemtjänstens organisation. Svaret på vår 

begäran är inte tillfyllest genom att svara att det ingår i arbetet med 

framtidens äldreomsorg. Vad innebär svaret? När kommer vi att få en 

redovisning av ”framtidens äldreomsorg”? 

Vi anser att det är inte acceptabelt att brukarna, de äldre som är 

beviljade hemtjänst ska ha så många personkontakter i sin dagliga 

omsorg. 

Det skapar inte den ro och trygghet som man har rätt att kräva när man 

är beviljad hemtjänst. 

Det är inte heller acceptabelt att vi ledamöter inte känner oss tillfreds 

med det ansvar som vi har, att ge en bra omsorg. 

Vårt yrkande kvarstår därför om en total översyn av 

hemtjänstorganisationen och en redovisning under hösten 2021. 
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§ 101  

Ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) andra kvartalet 2021 

ALN-2021-00215 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

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

1 § SoL som 30 juni 2021 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med 
nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f–h §§ SoL, och 

2. att tillsammans med ärendets bilaga 2 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 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 48 beslut rapporterats som ej verkställt inom tre 

månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (10 ärenden) 

• Avsagt sig insatsen (2 ärenden) 

• Avbrott i verkställighet (1 ärende där personen flyttat hem från särskilt boende 
p.g.a. oro för covid 19) 

• Annat skäl (3 ärenden där personen flyttat till särskilt boende och 14 ärenden 

där personen uppgivit orsaken oro för covid 19 samt att verksamheterna är 
delvis öppna på grund av restriktionerna gällande covid 19) 

• Avliden (1 ärende) 

• 17 ärenden som tidigare rapporterats som ej verkställda har verkställts. 
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Med anledning av detta har förvaltningen upprättat en rapport enligt ovan och 
utformat ett förslag till skrivelse från nämnden till kommunfullmäktige (bilaga 2) att 
bifogas rapporten (bilaga 1 a och 1 b). Nämnden föreslås godkänna upprättad rapport 

och skrivelse till kommunfullmäktige samt låta expediera dessa till kommunstyrelsen 
för beredning till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 augusti 2021 

• Bilaga 1 a, Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 

• Bilaga 1 b, Tid för verkställighet kvartal Q2 2021 

• Bilaga 2, Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande 
beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) andra kvartalet 2021 
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§ 102  

Presidiets deltagande vid konferensen 
Socialchefsdagarna 2021 och flytt av 
nämnddatum, samt beslut om strategidag 

ALN-2019-0559 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att bevilja deltagande vid konferensen Socialchefsdagarna 2021 i Malmö den 
24–26 november 2021 för ordinarie ledamöter i äldrenämndens arbetsutskott, med 

möjlighet att utse en ersättare att delta istället, 

2. att arbetsutskottets representanter i samband med socialchefsdagarna 

genomför studiebesök i närområdet, 

3. att arbetsutskottets representanter återrapporterar till nämnden från 
socialchefsdagarna och genomförda studiebesök, 

4. att nämndens sammanträden 25 november och 16 december 2021 utgår och 

genomförs vid ett tillfälle torsdagen den 9 december 2021, 

5. att arbetsutskottets sammanträden 18 november och 9 december 2021 utgår 
och genomförs vid ett tillfälle onsdagen den 1 december 2021, samt 

6. att äldrenämndens strategidag genomförs fredagen den 8 oktober 2021. 

Sammanfattning 

Socialchefsdagarna arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer och är en årlig 
socialpolitisk konferens. Den vänder sig till beslutsfattare inom socialtjänsten och 

närliggande områden. Konferensen tar upp ämnen inom socialpolitik, ledarskap, 
organisation, kommunikation och socialtjänstens kärnverksamhet. Temat för 
Socialchefsdagarna 2021 är Våga visa vägen – att navigera i framtidens socialtjänst. 

Konferensavgiften för tre dagar är 6 300 kronor. Socialchefsdagarna 2021 genomförs på 
Malmömässan 24–26 november 2021. 

I samband med konferensen i Malmö planerar presidiet att tillsammans med deltagare 

från förvaltningen genomföra studiebesök i närområdet. 
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Eftersom konferensen krockar med äldrenämndens sammanträde 25 november 2021 
föreslås att nämndens sammanträden i november och december slås ihop till ett 
sammanträde som genomförs under en heldag den 9 december 2021. På samma sätt 

ändras arbetsutskottets sammanträden och genomförs vid ett tillfälle 1 december 
2021. 

Utöver byte av nämnddatum behöver nämnden även fastställa datumet för den 

planerade strategidagen 8 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2021 
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§ 103  

Delegationsbeslut till äldrenämnden för 
perioden 3 juni till 18 augusti 2021 

ALN-2021-00413 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 3 juni till 

18 augusti 2021och lägga den till protokollet. 

Sammanfattning 

Till äldrenämnden anmäls delegationsbeslut enligt 

1. Lista över delegationsbeslut socialtjänstlagen (SoL) avseende juni 2021 (från 

system Lifecare) 

2. Lista över delegationsbeslut socialtjänstlagen (SoL) avseende juni 2021 (från 

system Siebel) 
3. Lista över delegationsbeslut socialtjänstlagen (SoL) avseende juli 2021 (från 

system Lifecare) 

4. Lista över delegationsbeslut socialtjänstlagen (SoL) avseende juli 2021 (från 

system Siebel) 
5. Protokoll, äldrenämndens individutskott den 3 juni 2021 

6. Delegationsförteckning Äldrenämnden 2021-06-03 till 2021-08-181 
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§ 104  

Anmälningsärenden till äldrenämnden 
perioden 6 maj –2 juni 2021 

ALN-2021-00030 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden för perioden3 juni till 18 augusti 2021, enligt 

ärendets förteckning, till protokollet. 

Ärendet 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckning nedan över anmälningsärenden till 

äldrenämnden för perioden 19 maj till 15 juni 2021. 

1. Beslut från kammarrätten, 9 juni 2021 

2. Beslut från förvaltningsrätten, 14 juni 2021 

3. Dom från förvaltningsrätten, 29 juni 2021 
4. Beslut från kammarrätten, 6 juli 2021 
5. Beslut från kammarrätten, 26 juli 2021 

6. Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, 30 juli 2021 

7. Beslut från förvaltningsrätten, 5 augusti 2021 
8. Inbjudan från Erik Pelling till utbildning om Agenda 2030 och globala målen, 

9 september 2021 
9. Inbjudan till kommunrevisionens nämnddag 2021, 8 oktober 2021 

10. Rapport från uppföljning vid vård- och omsorgsboendet Myrbergska gården, 

ALN-2020-00762, 14 december 2020 
11. Skrivelse från Vårdföretagarna till kommunen om merkostnader Covid-19, 

14 juni 2021 

12. Begäran från IVO om uppgifter inför kommande tillsynsinsats, 30 juni 2021 
13. Yttrande till plan- och byggnadsnämnden avseende detaljplan för 

Björklinge-Tibble 5:27, 22 juni 2021 
14. Information från plan- och byggnadsnämnden om detaljplaner som vunnit 

laga kraft, 22 juni 2021 

15. Underrättelse om antagande - Detaljplan för Ångkvarnen, 24 juni 2021 
16. Granskningsyttrande avseende detaljplan för del av kv. Kaplanen 

(dnr PBN 2015–001910), 1 juli 2021 
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17. Protokollsutdrag från Vårdstyrelsens sammanträde den 31 maj 2021 – Översyn 
av säbouppdraget 

18. Protokoll, äldrenämndens arbetsutskott, 3 juni 2021 

19. Protokoll, äldrenämnden, 10 juni 2021 
20. Protokoll från vård- och omsorgsförvaltningen samverkan, 16 juni 2021 
21. Protokoll från vård- och omsorgsförvaltningen samverkan, 17 augusti 2021 
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§ 105 

Informationsärenden 

1. Äldrevänlig kommun (ÄVK) 

Kenny Jansson, samordnare, och Heléne Stenlund, äldreombudsman, informerar 
nämnden om programmet Äldrevänlig kommun. 

2. Ärendeinventering – redovisning, prioritering och plan framåt 

Thomas Karlsson och Daniel Karlsson, utredare, informerar nämnden om den 

inventering av uppdrag som nämnden givit till förvaltningen och prioritering och 
plan framåt för dessa. 

3. Skyddsrum för boende i SÄBO 

Rasmus Sundström, avdelningschef ordinärt boende, informerar nämnden om 
skyddsrum i Uppsala kommun. 

4. Förvaltningsdirektören informerat 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, introducerar Heikki Syrjäpalo som 

presenterar sig själv för nämnden. 

I övrigt informerar förvaltningsdirektören nämnden om följande: 

• icke verkställda beslut inom daglig verksamhet, 

• arbetet med välfärdsteknik och att förvaltningen har utsett en 
innovationsledare med uppdrag att leda den digitala utvecklingen inom 

nämndens verksamheter, 

• hur sommaren 2021 har förflutit inom nämndens verksamheter, 

• statsbidrag äldreomsorgen 2021. 

5. SSK-projektet 

Karin Brolin, avdelningschef hälsa och sjukvård, informerar nämnden om 
förvaltningens arbete med sammanhållen hälso- och sjukvård och arbetet med att 

rekrytera sjuksköterskor. 
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6. Covid-19 

Karin Brolin informerar nämnden om aktuellt läge inom nämndens verksamheter 
när det gäller Covid-19. 

6. Efterfrågan och verkställighet SÄBO 

Rikard Sörell, ekonomistrateg, redogör för antal verkställda beslut, särskilt boende. 
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§ 106 

Deltagande konferens och möten 

Uppsala kommuns utbildning om Agenda 2030 och Globala målen 

– 9 september 2021 

Äldrenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som har möjlighet deltar på 

utbildningen den 9 september. Vid deltagande utgår ersättning enligt kommunens 
ersättningsregler.  

Den som kan delta anmäler sig enligt inbjudan (anmälningsärende 8, § 104) och 
meddelar sitt deltagande till nämndsekreteraren. 
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§ 107 

Frågor, skrivelser och annat från nämndens 
ledamöter 

1. Fråga om studiebesök för nämnden och partigrupper 

Åsa Markström, avdelningschef systemledning, informerar nämnden om att 

förvaltningen planerar en gemensam studiedag för nämnden senare under hösten 

där nämnden besöker olika verksamheter. 

När det gäller förtroendevaldas och partigruppers enskilda studiebesök behöver 

uthållighet iakttas septembermånad ut och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer följas. När restriktionerna lättar kommer förvaltningen 

meddela nämnden kontaktvägar för att boka enskilda studiebesök. 

2. Fråga från Ingrid Nordlander (V) om pandemin begränsar möjligheten till 

aktiviteter för boenden inom hemtjänsten 

Rasmus Sundström, avdelningschef ordinärt boende, redogör för de aktiviteter som 

nu är igång efter stopp under pandemin. 

3. Initiativärende om geriatrikläkare inom sjukvården för äldre 

Carl Åborg (V) anmäler för Vänsterpartiet ett initiativärende om geriatrikläkare inom 

sjukvården för äldre enligt följande: 

Antalet äldre ökar alltmer och Uppsala kommun kommer inom en 

snar framtid bestå av närmare 20 procent äldre över 65 år (17 

Procent år 2020). Antalet personer över 65 år var år 2020 drygt 39 

000 till antalet. 

Behovet av läkare som är geriatriker kommer öka i takt med ökat 

antal äldre. Dessa läkares specialité är att sätta hela människan i 

centrum o ha kunskaper om åldrandets sjukdomar. 

Kommun och region sköter om sjukvården inom äldreomsorgen 

samt äldre som bor hemma. Det är viktigt att Uppsala kommun 

framför till Regionen att det är av särskild vikt att det finns ett större 

antal geriatrikläkare för de äldre i tex ett geriatrikcentrum och på 

vårdcentraler som gör att de äldre känner en trygghet o att man 

känner sej förstådd. En geriatriker har kunskap om hur läkemedel 

påverkar de äldre och hur dessa korsreagerar. Många äldre har flera 

sjukdomar o det är viktigt att se till helheten. Därför är geriatriker en 
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mycket viktig läkarspecialite som bör ha högre status o som behövs 

för så många. 

Vi vill med detta initiativärende få svar på följande frågor 

• På vilket sätt arbetar Uppsala kommun i samarbete med 

Region Uppsala för att fler geriatrikläkare anställs inom 

sjukvården för äldre? 

• Har arbetet hittills genererat några framgångar och i så fall 

vilka? 

• Finns ytterligare åtgärder planerade från regionens eller 

kommunens sida för att nå mål om fler geriatrikläkare 

inom sjukvården för äldre? 

Äldrenämnden lämnar över initiativärendet till förvaltningen för besvarande vid ett 
senare tillfälle. 
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