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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

Närvarande 

Beslutande 

Johan Edstav (MP), ordförande 
Rigmor Stenmark (C), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 
Eva Christiernin (S), 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), närvarar på distans 
Anna-Karin Westerlund (M), närvarar på distans 
Margit Borgström (KD), närvarar på distans 
Tobias Smedberg (V), närvarar på distans 
Ingrid Nordlander (V), närvarar på distans 
Anders Sehlin (SD), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eileen Rönnlund Holmgren (S), närvarar på distans 
Claes Olsson (S), närvarar på distans 
Gunnel Borgegård (L), närvarar på distans 
Fylgia Flohr (MP), närvarar på distans 
Ulf Stjernefeldt (M), närvarar på distans 
Karolina Wigenfeldt (C), närvarar på distans 
Carl Åborg (V), närvarar på distans 
Josef Safady Åhslund (Fl), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Carina Juhlin biträdande förvaltningsdirektör 
Lenita Granlund förvaltningsdirektör, närvarar på distans 
Magnus Bergman-Kyllönen ekonomichef, närvarar på distans 
Daniel Karlsson utredare, närvarar på distans 
Margareta Öhrvall vaccinationssamordnare, närvarar på distans 
Mona Fröjberg enhetschef, närvarar på distans 
Johanna Rehn enhetschef, närvarar på distans 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 3 (20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att utse Rigmor Stenmark (C) att justera protokollet den 4 februari 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (20) 

   

   

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att som extra ärende uppta fyllnadsval till äldrenämndens arbetsutskott, 

2. att under punkt 11, anmälningsärenden, uppta ett samverkansprotokoll från 22 
januari 2021, 

3. att under punkt 14, frågor och skrivelser från nämndens ledamöter, uppta ett 
gemensamt initiativärende från Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna med anledning av ekonomin för LOV-boenden, 

4. att under punkt 14, frågor och skrivelser från nämndens ledamöter, även uppta 
ett initiativärende från Vänsterpartiet om sjukvård på särskilda boenden, och 

5. att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

Ck 

  



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (20) 

   

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§3 

Informationsärenden 
Följande ärenden föredras: 

-Vårdboende Balder (Mona Fröjberg) 

- Vårdboende Höganäs (Johanna Rehn) 

- Covid-19 och Tunåsen (Carina Juhlin) 

- Gemensam förvaltning för äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen (Lenita 
Granlund) 

- Vaccination Covid-19 (Margareta Öhrvall) 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (20) 

kdrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§4 

Årsbokslut 2020 

ALN-2019-0680 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att fastställa nämndens ekonomiska årsbokslut 2020, 

2. att godkänna nämndens sammanställda analys 2020, 

3. att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt 
nämndens åtgärder 2020, 

4. att godkänna avrapportering av nämndens internkontrollplan 2020, och 

5. att överlämna det ekonomiska årsbokslutet och övrig uppföljning till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Äldrenämndens årsbokslut 2020 innefattar både nämndens ekonomiska bokslut, samt 
uppföljning av hur nämnden uppnått de inriktningsmål och uppdrag som tilldelats 
nämnden av fullmäktige. Uppföljning och avrapportering har även genomförts av 
nämndens internkontrollplan 2020. 

För 2020 redovisar äldrenämnden ett resultat på + 51 mnkr (-8 mnkr 2019). Samtliga 
verksamheter med kommunbidrag har ett överskott för 2020. 

Uppföljningen per december av kommunfullmäktiges mål och uppdrag till 
äldrenämnden, samt nämndens åtgärder i verksamhetsplanen visar även att nämnden 
nått måluppfyllelse helt eller i hög grad för fem inriktningsmål och delvis för tre 
inriktningsmål. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Årsbokslut 2020 

Bilaga 1. Äldrenämndens ekonomiska årsbokslut 2020 
Bilaga 2. Äldrenämndens sammanställda analys 2020 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



NJ5 
Uppsala 
kommun 

Sida 7 (20) 

kdrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

Bilaga 3. Uppföljning av nämndens verksamhetsplan 2020 
(kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt nämndens åtgärder) 
Bilaga 4. Avrapportering av internkontrollplan 2020 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) lämnar följande särskilda yttrande: 

Varenda krona som är avsedd för äldreomsorgen bör också användas för just 
äldreomsorg. Pengarna ska inte gå till vare sig privata aktiebolag som gör vinst på 
skattemedel eller till att stärka kommunens överskottskonto. Varenda krona som 
kommunfullmäktige sagt ska gå till äldreomsorg, och varenda krona som kommunen 
fått i förstärkta statsanslag till äldreomsorgen, ska gå till just äldreomsorg. Detta borde 
vara självklarheter för de allra flesta, särskilt under en pandemi som slår som hårdast 
mot just äldreomsorgen. 

1 ljuset av detta är det oerhört provocerande att samtliga partier i äldrenämnden utom 
Vänsterpartiet inte bara stramar åt verksamheten så mycket att den klarar av de stora 
sparbetingen, utan stramar åt än mer så att nämnden dessutom gör ett stort överskott. 
Redan innan sommaren visade prognoserna att nämnden ser ut att göra ett överskott 
och redan då föreslog Vänsterpartiet att nämnden bör säkerställa att överskott inte 
görs och att pengarna används i verksamheten till att stärka äldreomsorgen. Men vi 
fick nej då. Och vi har av samtliga partier fått nej hela hösten när vi under varenda 
sammanträde tagit upp frågan. 

Kommunerna får nu kritik från myndigheter och coronakommission för att ha bantat 
ned äldreomsorgen så mycket att den inte klarar av händelser av kris. Övriga partier i 
Uppsala kommun bör se sitt ansvar i detta. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

3, 

  



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§5 

Yttrande över remiss om betänkandet Hållbar 
socialtjänst - En ny socialtjänstlag 

ALN-2020-00898 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att föreslå kommunstyrelsen att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt ärendets 
bilaga med de ändringar som framgår av ärendetexten. 

Sammanfattning 

Socialstyrelsen har remitterat betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47) till Uppsala kommun för yttrande senast 10 februari 2021. 

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag och få karaktär 
av ramlag. Utredningen innehåller bland annat förslag gällande övergripande 
planering, kvalitet inom socialtjänst, kunskapsbaserad socialtjänst, en ny lag om 
socialtjänstdataregister samt förtydligat barnrättsperspektiv. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar att föreslagen ändring nummer 3 i skrivelsen utgår. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först liggande förslag under proposition och finner att nämnden 
bifaller densamme. 

Därefter ställer ordföranden Tobias Smedbergs yrkande under proposition och finner 
att nämnden avslår densamme. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§6 

Svar på motion om våldet går inte i pension 
från Lovisa Johansson (Fl) 

ALN-2020-00861 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl) föreslår i en motion väckt 9 december 
2019 att 

• utreda hur kommunens vårdpersonal kan kompetensutbildas i att upptäcka 
våld och dess olika uttryck 

• uppdra åt äldrenämnden att införa rutiner för misstanke och upptäckande av 
våld mot och våld i nära relationer hos kommunens brukare av 
äldreomsorgen, samt 

• uppdra åt äldrenämnden att utreda hur screening-processer inom äldrevården 
på bästa sätt kan användas för att upptäcka våld och våld i nära relationer. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2020 
• Bilaga, Motion om våldet går inte i pension från Lovisa Johansson (Fl) och Stina 

Jansson (Fl) 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



(¥ Uppsala 
kommun 

Sida 10 (20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§7 

Svar på motion om demensförebyggande 
arbete från Linnea Bjuhr (SD) 

ALN-2020-00862 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) föreslår i en motion väckt 14 september 2020 
• att i större utsträckning erbjuda vidareutbildning till anställda inom Uppsala 

kommun som kommer i kontakt med personer med demens 
• att anhöriga uppmuntras och/eller informeras om aktuella utbildningar för 

anhöriga till personer med demens 
• att verka för att certifiera fler verksamheter inom äldreomsorgen, i form av 

silviadiplomering eller liknande certifiering från annan aktör 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2020 
• Bilaga, Motion om demensförebyggande arbete från Linnea Bjuhr (SD) 

Justerandes signatur 
k 

 

Utdragsbestyrkande 



(¥ Uppsala 
kommun 

Sida 11(20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§8 

Initiativärende från Moderaterna om 
aktiviteter för äldre som är ofrivilligt 
ensamma 

ALN-2020-00766 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Moderaterna har, genom Cecilia Forss i initiativärende till nämnden den 12 november 
yrkat att äldrenämnden initierar ett utökat samarbete med pensionärs-
organisationerna för att kartlägga behoven bland äldre som är ensamma och att 
arrangera aktiviteter som kan genomföras på ett säkert sätt. Särskilt fokus behöver 
sättas på julhelgerna. 

I ärendets föredragning framhålls att insatser bedrivs kontinuerligt inom ramen för 
åtgärderna i nämndens verksamhetsplan för att motverka ofrivillig ensamhet och 
social isolering, i samverkan med kommunens ideella aktörer. Ett särskilt uppdrag till 
förvaltningen om att kartlägga behoven bedöms därför inte som aktuellt. 

Under julhelgen har inte några aktiviteter bedrivits inom ramen för nämndens 
träffpunkter och seniorrestauranger mot bakgrund av det rådande smittläget. Äldre 
som känner sig ensamma och behövt ett avbrott i vardagen har istället kunnat 
kontakta kommunens Kontaktcenter. Kontaktcenter har hjälpt till att förmedla 
kontakter till frivilligorganisationer som på olika sätt kan vara ett stöd i vardagen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga. Initiativärende om träffpunkter från Cecilia Forss (M) 

Justerandes signatur 9., 

 

Utd ragsbestyrka nd e 



t¥ Uppsala 
kommun 

Sida 12 (20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§9 

Ökad valfrihet avseende leverans av matlådor 

inom hemtjänsten 

ALN-2021-00026 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att uppdra åt förvaltningen att utreda hur valfriheten kan ökas för den enskilde 
avseende matlådor distribuerade av hemtjänsten, och 

2. att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på 
åtgärder för att öka den enskildes valfrihet avseende matlådor distribuerade 
av hemtjänsten. 

Sammanfattning 

Äldrenämnden vill uppdra till äldreförvaltningen att utreda hur valfriheten och den 
enskildes påverkansmöjligheter kan öka när det gäller matlådor distribuerade av 
hemtjänsten. Att få äta en god måltid är en viktig kvalitetsaspekt inom äldreomsorgen. 
Genom ökad möjlighet att välja leverantör kan äldre som beviljats matlåda enligt 
biståndsprövning i större utsträckning påverka kvalitet och välja matlåda utifrån egen 
smak och önskemål. 

Yrkande 

Ingrid Nordlander (V) yrkar avslag på ärendet. 

Cecilia Forss (M) och Rigmor Stenmark (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 13(20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden bifaller 
liggande förslag. 

Reservation 

Ingrid Nordlander (V) och Tobias Smedberg (V) lämnar följande reservation: 

Vänsterpartiet ser inte alls hur äldres matsituation ska bli bättre genom detta förslag. 
Övriga partier verkar tro att om man minskar kostnader och låter privata aktörer 
konkurrera med varandra om vem som ska leverera matlådor till lågt pris så får de 
äldre bättre mat. Vänsterpartiet tror att mer resurser, bättre följsamhet av kunskaper 
och råd från Livsmedelsverket och ökat inflytande av brukarna gör måltiderna bättre 
och mer uppskattade. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

'.7j.. 

   



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 14(20) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

§10 

Ökad nöjdhet av mat- och måltidssituationen 
inom särskilt boende 

ALN-2021-00027 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att uppdra åt förvaltningen att utreda hur den av brukarna upplevda 
nöjdheten med mat serverad på kommunens särskilda boenden för äldre kan 
öka, och 

2. att förvaltningen återkommer till nämnden med förslag på åtgärder för hur 
den av brukarna upplevda nöjdheten med mat serverad på kommunens 
särskilda boenden för äldre kan ökas. 

Sammanfattning 

Maten och måltidssituationen ärviktig för den enskilde inom äldrenämndens 
biståndsbedömda verksamheter. Det gäller både upplevd smak, näringsinnehåll och 
själva måltidssituationen. Den enskildes delaktighet och påverkansmöjlighet på den 
mat som serveras är också viktig. Inom vård- och omsorgsboende som drivs av 
egenregin tillagas maten av måltidsservice som ingår i kommunens gemensamma 
service och levereras till boendena för servering. De boenden som drivs av externa 
utförare enligt (LOU) och lagen om valfrihet (LOV) serverar mat levererade av privata 
matdistributörer. På två boenden, Bernadotte inom egenregin och Andreas And inom 
(LOV), tillagas maten på plats på boendet. Bernadotte är också ett tillagningskök till 
andra boenden inom egenregin. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 15 (20) 

   

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

Yrkande 

Rigmor Stenmark (C) och Camilla Westerborn (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V) yrkar avslag på ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden bifaller 
liggande förslag. 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V) lämnar följande särskilda yttrande: 

Äldrenämnden har redan, efter ett initiativ från Vänsterpartiet, beslutat att 
kommunens riktlinjer gällande mat inom äldreomsorgen ska uppdateras utifrån 
Livsmedelsverkets råd. Det behövs inte nya beslut om utredningar och byråkrati för att 
komma fram till något som redan finns. Om kommunen bättre följer Livsmedelsverkets 
råd kommer nöjdhet av mat- och måltidssituationen förbättras. Vi behöver gå från ord 
till handling. Inte gömma oss bakom ännu en utredning. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

._. 

   



Kg Uppsala 
kommun 

Sida 16(20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§11 

Anmälningsärenden äldrenämnden 28 januari 
2021 

ALN-2021-00030 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga föreliggande anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 

Anmäles aktuella anmälningsärenden till äldrenämnden. 

1. Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott den 10 december 2020. 
2. Protokoll från äldrenämnden den 17 december 2020. 
3. Protokoll från Uppsala kommuns funktionsrättsråd den 27 november 2020. 
4. Skrivelse från Arbetsmiljöverket, "Har dina anställda en rimlig arbetsbelastning? 
5. Sammanställning av föreningsbidrag 2020. 
6. Protokoll från samverkan den 22 januari 2021. 

Justerandes signatur 

("--.1 

  

Utdragsbestyrkande 



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 17(20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§12 

Delegationsbeslut för perioden 2020-12-01 titt 
2020-12-31 

Inga delegationsbesiut för perioden har inkommit denna nämnd. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kg 
Uppsala 
kommun 

Sida 18(20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§13 

Anmälningsärenden med sekretess titt 
äldrenämnden 28 januari 2021 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden med sekretess till handlingarna. 

Justerandes signatur 

.A , 

 

Utdragsbestyrkande 

79r 

   



Ug Uppsala 
kommun 

Sida 19 (20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§14 

Frågor och skrivelser från nämndens 
Ledamöter 
Följande initiativärenden anmäles: 

Initiativärende från Vänsterpartiet gällande sjukvård på särskilda boenden. 

Initiativärende från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna med anledning 
av ekonomin för LOV-boenden. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 20(20) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§15 

Fyllnadsval till äldrenämndens arbetsutskott 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att utse Eva Christiernin (S) som ny ordförande i arbetsutskottet, och 

2. att Mohammed Mekrami (S) entledigas från sitt tillfälliga uppdrag som ledamot i 
arbetsutskottet. 

Sammanfattning 

Äldrenämndens tidigare ordförande Caroline Hoffstedt (S) avslutade sina politiska 
uppdrag i Uppsala kommun den 30 november 2020.1 avvaktan på en ny ordförande till 
äldrenämnden, valdes den 19 november 2020 tillfälligt in Mohammed Mekrami (S) i 
arbetsutskottet. Nu har Eva Christiernin (S) tillträtt som ny ordförande i äldrenämnden 
och behöver därför utses som ordförande i arbetsutskottet. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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