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Plats och tid: 
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Stationsgatan 12, klockan 16.00 - 17.00 

Tjänstgörande: 

Övriga deltagare: 
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ordförande 
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ordförande 
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Ersättare: Monica Söderbaum (MP) 
Javiera Cifuentes (V) 
Kjell Aleklett (L) 

Asa Markström, avdelningschef, Liselotte Engqvist, avdelningschef, Bo Engström, 
utredningschef, Maria Lindblom, uppföljningsstrateg, Helena Swahn, jurist 
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Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

(Underskrifter: 

Annie Arkebäck Moral, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 
	

Äldrenämnden 
Datum: 	 2016-0 1-2 1 
Datum för 
anslags uppsättande: 2016-02-0/3 
Förvaringsplats 	Äldreförvaltningen 
för protokollet: 

Underskrift: 

Sista dag för överklagande: 	2016-02-2W 
Datum för anslags nedtagande: 2016-02-2X 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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Plealuf 	 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§ 1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§2 

Information om Björngården 

Förvaltningen lämnar aktuell information gällande lokalerna på Björngården, där det bedrivs 
korttidsvård av Vård & omsorg. Nuvarande avtal löper ut 31 december 2016. 

§3 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om att det för närvarande pågår ett intensivt arbete med bokslutet. 

Utdragsbestyrkande 
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fAupelealk 	ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESP OTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§4 

Bostadsförsörjningsplan 2016-2020 
ALN-2015-0277.63 

Beslut 
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Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 6-0 1 -2 1 

Yrkande 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
ÄLDRENÄMNDEN 

5(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§ 

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande beslut 2015 
ALN-2015-0119.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 
1 § socialtjänstlagen (SoL) som 2015-09-30 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med 
nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap 6 f-h §§ SoL, och 

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

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-01-21 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f— h §§ SoL skyldighet att kvartalsvis rapportera till 
inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut 
om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som förflutit från 
dagen för respektive beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2uPeacie 	ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§6 

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2016 
ALN-2015-0243.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att enligt förslag utse befattningar/funktioner med beslutsattest för år 2016, och 

att delegera till direktören för äldreförvaltningen att utse sakgranskare för år 2016. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-12 28 från förvaltningen. 

Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje 
nämnd utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. 
Kommunstyrelsen har antagit anvisningar för tillämpning av detta reglemente. Nämnderna bör 
knyta sina attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer för att undvika att nya 
beslut måste göras vid personalskiften. 

Nämnden får enligt attestreglementet delegera beslutanderätten att utse behörighetsattestanter, 
mottagningsattestanter och granskningsattestanter till förvaltningschef eller resultatchef. 
Beslutsattestanter och ersättare för dessa ska däremot alltid utses av respektive nämnd. 

Utdragsbestyrkande 



ÄLDRENÄMNDEN 

7(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§ 7  

Dellegationsordning 
ALN-2015-0295.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta reviderad arbetsordning och delegationsordning för äldrenämnden i enlighet med upprättat 
förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-12-21 från förvaltningen. 
Förvaltningen föreslår att rubriken på sidan 14 ska ändras till "Beslut om att ta ut avgift för insatser 
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen." Detta för att det även gäller hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Nämnden bifaller ändringen. 

Äldrenämnden föreslås anta arbetsordning och delegationsordning enligt förslag. 
Förslaget till arbetsordning är tydliggjort utifrån vad som bör finnas med i en arbetsordning. 
Förslaget till delegationsordning är framtaget utifrån en tydligare struktur där ärenden till nämnden 
och ärenden som hör under individutskottets respektive arbetsutskottets ansvarsområde motsvaras 
av varsitt delkapitel. 

En genomgång av delegationsordningen görs årligen. Under 2015 har förvaltningen arbetat med 
struktur, tydliggörande av ansvar och arbetsprocesser. En omorganisation har även skett under 
hösten. 
Rent materiellt har endast mindre justeringar gjorts såvitt avser delegationen. Rätten att underteckna 
nämndens handlingar har tydliggjorts i arbetsordningen. Såvitt avser nämndens avtal har de olika 
beslut som kan uppkomma i samband med avtalsprocessen tydligare definierats. En del beslut 
föreslås även åligga ny delegat. T.ex. föreslås godkännande av LOV-utförare delegeras till direktör 
medan godkännande av underleverantör föreslås delegeras till strateg. Att lämna ut personuppgifier 
i forskningssyfte har tidigare delegerats till direktör, men föreslås nu delegeras till avdelningschef. 
Vidare föreslås att förvaltningsjuristen erhåller delegation avseende sekretesskydd för anmälare. 

Utdragsbestyrkande Justerandepsign 
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mala 	ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 6-01 -2 1 

§ 

Samverkansavtal hjälpmedel i Uppsala län, HUL, 2016 
ALN-2015-0302.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslag till samverkansavtal Hjälpmedel Uppsala län 2016, och 

att godkänna förslag till internavtal för drift av enheten Hjälpmedel Uppsala län, HUL, 2016. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-12-15 från förvaltningen. 
Förvaltningen redogör för ärendet. 

Sedan 2007 har en länsgemensam enhet för hjälpmedelsförsörjning varit etablerad och drivits av 
Uppsala kommun under benämningen Hjälpmedel Uppsala län, HUL. 
Styrform för enheten HUL är ett interkommunalt avtal, som regleras via ett samverkansavtal mellan 
kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar och Uppsala. 
Respektive kommun ansvarar för framtagandet av kommunspecifika riktlinjer inom 
hjälpmedelsområdet. Utifrån riktlinjerna tas ett sortiment av hjälpmedel fram och gemensamma 
LOU-upphandlingar av hjälpmedel görs i enlighet med detta. Riktlinjer och sortiment av hjälpmedel 
finns beskrivna i separata kataloger, som stöd för förskrivare av hjälpmedel i respektive kommun. 
Ersättningarna inom samverkansavtalet för att driva enheten och tillhandahålla de tjänster och den 
service som ingår baseras på följande fördelningsnycklar: 

• Basutbud - utifrån antal invånare över 21 år i respektive kommun. 
• Rörlig del - utgår från hur mycket respektive kommun nyttjar av service och tjänster inom 

samverkansavtalet. 
• Speciallösningar — utgår från timtaxa och en överenskommelse med respektive kommun i vaije 

enskilt ärende. 

Uppdragstagare för drift av enheten HUL är styrelsen för Uppsala Vård & omsorg, SVO. 
Gällande internavtal för drift av enheten HUL, är i Uppsala kommun både äldrenämnden (ÄLN) 
och omsorgsnämnden (OSN) uppdragsgivare, eftersom HUL hanterar och tillhandahåller tjänster 
avseende hjälpmedel för personer från 21 år och äldre. 

Utdragsbestyrkande Justera es sign 

/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-2 1 

§9 

Avtalsuppföljning vid Mellansvenska Vård AB 
ALN-2014-0358.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-12-09 från förvaltningen. 

Förvaltningen genomförde den 1 1 juni 2015 en avtalsuppföljning av Mellansvenska vård AB. Vid 
tidigare uppföljning under 2014 konstaterades brister och förbättringsområden inom samtliga 
granskade områden. Syftet med den nu genomförda avtalsuppföljningen var att se om de åtgärder 
som beskrivits i handlingsplan implementerats. 
Förvaltningen kunde efter uppföljningen konstatera att Mellansvenska vård gjort framsteg inom ett 
flertal områden. Dock kvarstod brister inom vissa områden. Förvaltningen begärde för dessa en 
beskrivning av åtgärder i handlingsplan, vilken godkändes den 10 oktober 2015. Detta under 
förutsättning att de kommentarer som fanns i handlingsplanen beaktades. 
Gällande identifierade brister kring tidsregistrering och tidsrapportering i verksamheten hanteras 
dessa separat, via en annan pågående utredning som förvaltningen inlett. Detta område beaktas 
därför inte i denna avtalsuppföljning och/eller i den godkända handlingsplanen 

Utdragsbestyrkande Justerand,es sign 
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Uppsala 
ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§ 10 

Avtalsuppföljning vid NiNa Familjestöd 
ALN-2015-0150.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-12-02 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen genomförde den 15 och 22 juni 2015 en planerad avtalsuppföljning och den 6 
augusti 2015 en oanmäld avtalsuppföljning av NiNa familjestöd. Av rapporter framgår resultat av 
uppföljningarna. Parallellt med avtalsuppföljningen har medicinskt ansvariga genomfört en 
kvalitetsuppföljning av verksamheten (se ALN-2015-0259). 
Vid avtalsuppföljningarna konstaterades ett antal brister och förbättringsområden inom områdena 
personalbemanning; kompetens och kompetensutveckling; samverkan, genomförande av uppdrag 
och dokumentation samt vad gäller rutiner i verksamhetens ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
Avseende ovan nämnda brister begärde förvaltningen att utföraren i en handlingsplan beskrev 
åtgärder och en tidsplan för dessa. Den 19 oktober 2015 kallades ledningen för NiNa familjestöd till 
ett möte med förvaltningen för genomgång av de konstaterade bristerna och inkomna svar i 
handlingsplan. Efter mötet begärdes en kompletterande handlingsplan, vilken inkom och godkändes 
den 26 november 2015. 
Förvaltningen bedömer nu att utföraren vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de 
påtalade bristerna. Förvaltningen avser att vid nästkommande avtalsuppföljning följa upp de 
åtgärder som beskrivits i handlingsplan och ser härmed detta ärende som avslutat. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



fä Rfälue ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§ 11 

Teknik och service åtagande avseende drift 2016 och 2017 av 
restaurangverksamhet för seniorer 
ALN-2015-0273.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande åtagande år 2016 och 2017 från produktionsstyrelsen Teknik & service 
avseende drift av restaurangverksamhet för seniorer, 

att godkänna föreliggande ersättningsbilaga, och 

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att teckna internavtal i enlighet med uppdrag och åtagande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-11-16 från förvaltningen. 

I oktober 2015 antog äldrenämnden förfrågningsunderlaget avseende drift restaurangverksamhet för 
seniorer för år 2016 och 2017. Åtagandet från Teknik & service uppfyller samtliga ställda krav i 
förfrågningsunderlaget. 
Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden godtar det inkomna åtagandet med ersättningsbilagan 
samt tecknar avtal i enlighet med detta. 

Justerandes sign 
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fä Uppsala, ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§12 

Svar på skrivelse angående övernattningslägenhet 
ALN-2015-0296.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge föreliggande skrivelse till Riksbyggens bostadsrättsförening Uppsalahus 29. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-01-13 från förvaltningen. 

Från Riksbyggens BRF Uppsala hus 29 har inkommit en skrivelse 2015-11-12 där önskemål 
framförs om att få inrätta en övernattningslägenhet i någon av Orstenens lokaler. 
Bostadsrättsföreningen Uppsalahus 29 ägs av Uppsala kommun och är politiskt styrd. Den består av 
45 lägenheter som alla är trygghetsbostäder. 
Riksbyggen driver totalfastigheten av Orstenen på uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala 
kommun. I detta ingår att sköta kö till lägenheter, uthyrning och hyresadministration av alla 
lägenheter. 
I svar till Riksbyggens bostadsrättsförening (BRF) Uppsalahus 29 föreslår förvaltningen att 
äldrenämnden svarar att det står bostadsrättsföreningen fritt att själva ansvara för en 
övernattningslägenhet. Äldrenämnden kan inte bevilja någon lokal eller finansiella medel till en 
övernattningslägenhet med hänsyn till andra bostadsrättsföreningar med samma behov. 
Förslagsvis försöker BRF Uppsalahus 29 hitta en lösning på att inrätta en övernattningslägenhet på 
ett liknande sätt som andra BRF i Uppsala kommun har gjort. 

Utdragsbestyrkande 
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'knala ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§ 13 

Diverse anmälningsärenden äldrenämnden 21 januari 2016 
ALN-2016-0027.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

Nämnden önskar på nästa nämnd den 18 februari 2016 få en redovisning av hur 
protestlistor/namninsamlingar handläggs, med hänvisning till punkt 05 på dagens förteckning, 
"Protestlista 2015-12-30 för fler simhallar och varma bassänger i Uppsala". 

§ 14 

Anmälningsärenden sekretess äldrenämnden 21 januari 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

Utdragsbestyrkande Justeran es sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§15 

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2015-11-30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§16 

Anmälan av protokoll från äldrenämnde 20154 240 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 17 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens individutskott 2015-11-30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerancky sign 
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eleila 	ÄLDRENÄMN DEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§ 18 

Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Maria Lindblom, uppdragsstrateg: 
1.34 fattad 2015-12-22 gällande 15207, 15208, 15209, 15212, 15213, 15219 och 15224 rörande 
elektriska rullstolar. 

Utdragsbestyrkande Justerandn sign 

/77  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

