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ÄLDRENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-31

Plats och tid:

Omtanken, Genetikvägen 1, klockan 16:00-17:30

Beslutande:

Monica Östman (S), ordförande
Eva Adler (MP), 1:e vice ordf.
Claes Olsson (S)
Jonas Larsson Tagizadeh (S)
Monica Söderbaum (MP)
Javiera Cifuentes (V)
Sten Daxberg (M)
Maria Petersson (M)
Camilla Westerbom (L)
Carolina Wigenfeldt (C)
Ulla Johansson (KD)

Övriga deltagare:

Gunn-Henny Dahl, direktör, Åsa Markström, avdelningschef, Johanna Wallin, nämndcontroller, Jenny Björnström och Susanne Persson, enhetschefer, Mikael Carlsson,
avtals- och förfrågningsunderlagskoordinator, Lena Söderman och Anita Hansson,
uppdragsstrateger

Utses att justera:

Sten Daxberg (M)

Justeringens

Ersättare:

Paragrafer:

Staffan Yngve (S)
Eileen Rönnlund-Holmgren (S)
Kjell Aleklett (L)

34 - 51

Stationsgatan 12, 8 april 2016

plats och tid:
Underskrifter:

Monica Östman (S), ordförande Sten Daxberg (M), justerare

Annie ArkebäCk Mor&i, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Datum för
anslags uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Äldrenämnden
2016-03-31
2016-04-11

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2016-05-02
2016-05-03

Äldreförvaltningen

Underskrift:

Annie Arkebäck Morål
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-31

§ 34

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan enligt följande:
Lyfta upp ärende 13. Avtalsuppföljning vid Glimmervägen vård- och omsorgsboende
överst på föredragningslistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-31

§ 35

Avtalsuppföljning vid Glimmervägen vård- och omsorgsboende
ALN-2015-0164
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-25 från förvaltningen.
Förvaltningen lämnar kompletterande information i ärendet.
Äldreförvaltningen har genomfört en avtalsuppföljning vid Glimmervägen vård-och
omsorgsboende den 4 november 2015. Avtalsuppföljningen visade att det förelåg brister och
förbättringsområden inom sju av åtta fokusområden. Förvaltningen begärde in redogörelse
genom att efterfråga handlingsplan inom följande områden:
• Verksamhet, organisation — Bemanning
• Kompetens och utbildning
• Kost och måltider
• Aktiv och meningsfull tillvaro. Aktiviteter
• Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering och funktionsuppehållande arbetssätt
• Informationsöverföring och dokumentation
• Avvikelsehantering och klagomålshantering
Handlingsplanen inkom den 10 februari. Förvaltningen begärde in förtydligande och
kompletteringar av handlingsplanen, svaret inkom den 23 februari. Svaren bedömdes som
tillfredsställande. Äldreförvaltningen ser nu ärendet som avslutat.

Justerandes sign
('

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-31

§ 36

Redovisning av tidigare anmälda delegationsbeslut gällande
anhöriganställning och bostadsanpassning
Förvaltningen redovisar två utvalda, tidigare anmälda delegationsbeslut, avseende
anhöriganställning och bostadsanpassning.

§ 37

Särskilt boende SÄBO 2017
Förvaltningen informerar om det pågående arbetet med förfrågningsunderlag för särskilt
boende 2017.

§ 38

Information från förvaltningen
Förvaltningen informerar om att enheten för bostadsanpassningsbidrag ska överflyttas till
stadsbyggnadsförvaltningen april 2016.
Vidare är nuvarande stabschef under 2016 frigjord från sin tjänst för att arbeta som analyschef.
Under tiden går avdelningschefen för förebyggande och utveckling in som stabschef.
Gällande Björngårdens eventuella flytt till Omtanken så är ännu inget bestämt, då landstinget
åter är intresserad av lokalerna och kommer att lämna ett svar i juni.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-31

§ 39

Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2016
ALN-2015-0243
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna resultat perioden januari-februari 2016 samt prognosbedömning helår enligt
föreliggande förslag.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-03-31 från förvaltningen.
Förvaltningen föredrar ärendet.
Nämndens bokslut per februari visar ett positivt resultat på 6 347 tkr, jämnfört med
periodiserad budget så har nämnden en negativ avvikelse per februari på 632 tkr. Med
bakgrund av periodbokslut och den analys som gjorts bedömer nämnden att utfallet per februari
följer budget 2016 väl.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-31

§ 40

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut
ALN-2015-0119
Beslut
Äldrenämnden beslutar

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap
1 § socialtjänstlagen (SoL) som 2015-12-31 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 2016-03-31 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-31

§ 41

Remiss om Program mot våld i nära relation
ALN-2016-0056
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att avge yttrande till socialnämnden enligt upprättat förslag.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-25 från förvaltningen.
I IVE 2015-2018 (inriktning, verksamhet, ekonomi) fick socialnämnden i uppdrag att ta fram
ett övergripande program för arbetet mot våld i nära relationer. Detta program är ett
övergripande styrdokument som riktar sig till alla nämnder, styrelser och bolag. Arbetet med att
ta fram programmet har samordnats av socialförvaltningen. Övriga förvaltningar och
kommunala instanser har varit behjälpliga i framtagandet av programmet.
Programmet består av två delar. Del 1 innehåller bakgrund och utgångspunkter. Del 2
innehåller fem övergripande mål med tillhörande delmål och utgör kärnan i programmet. I del 2
beskrivs också hur programmet ska implementeras och följas upp.
I förslaget till yttrande betonas bland annat vikten av samverkan för att uppnå goda resultat i
det våldsförebyggande arbetet. Dessutom understryks även att våld i nära relation mot äldre,
som länge varit relativt ouppmärksammat, särskilt adresseras i programmet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03 -31

§ 42

Yttrande avseende Socialdepartementets slutbetänkande av
klagomålsutredningen Fråga patienten — Nya perspektiv i klagomål och
tillsyn (SOU 2015:102)
ALN-2016-0032
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att avge yttrande till Socialdepartementet angående remiss Fråga patienten — Nya perspektiv i
klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) enligt upprättat förslag.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-29 från förvaltningen.
Slutbetänkandet från Klagomålsutredningen har lämnat förslag till författningsändringar i
Patientsäkerhetslagen och Patientlagen, samt förslag till lag om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvård. Författningsändringarna syftar till ett mer patientcentrerat och ändamålsenligt
klagomålssystem. De föreslagna författningsändringarna tydliggör att vårdgivaren alltid har
ansvar att skyndsamt utreda och besvara patientens klagomål och ger Patientnämnden ett utökat
uppdrag att årligen sammanställa och analysera inkomna klagomål, samt avlämna rapport om
sina slutsatser till huvudmännen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Landsting och kommuner ska organisera sin verksamhet så att de slutsatser som
patientnämnderna lämnar om riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad vård tas
om hand och används i utvecklingen av vården.
Sammantaget förväntas också det nya klagomålssystemet frigöra resurser hos IVO att
flerdubbla de egeninitierade tillsynsbesöken, i syfte att för vården som helhet påverka kultur
och utveckling mot ett mer proaktivt och patientcentrerat arbetssätt.

Justerandeisign
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-31

§ 43

Förändrad hantering av hjälpmedel som kräver särskilt beslut
ALN-2016-0057
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare beredning

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-11 från förvaltningen.
Ansvaret för hjälpmedel i länet är organiserat hos utföraren Vård & omsorg. De har en
upprättad organisation med en hjälpmedelsansvarig och en hjälpmedelsgrupp som idag
bedömer inkomna ärenden och ger förslag till beslut.
Sedan år 2008 har Uppsala kommun som enda kommun i länet organiserat beslutsfattandet av
alla särskilda hjälpmedelbeslut till beställarsidan. Övriga kommuner i länet hanterar särskilda
hjälpmedelsbeslut via sina egna hjälpmedelsansvariga. Genom att hanteringen av särskilt
hjälpmedelsbeslut sker på olika sätt ökar risken för ojämlikhet för länets brukare.
Nämnden diskuterar om det går att delegera bort ett ansvar och uppdrar åt förvaltningen att
ytterligare undersöka om det är juridiskt korrekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-31

§ 44

Avtalsuppföljning vid Gutasund vård- och omsorgsboende
ALN-2015-0246
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-25 från förvaltningen.

Äldreförvaltningen genomförde en avtalsuppföljning vid Gutasund vård och omsorgsboende
den 12 och den 23 november 2015, som framgår av rapporten. Uppföljningen visade att
verksamheten är välfungerande på många sätt.
Förbättringsområden har dock identifierats inom följande tre av åtta fokusområden.
• Verksamhet, organisation och bemanning
• Kompetens och utbildning
• Aktiv och meningsfull tillvaro- aktiviteter och utevistelse
Verksamheten har ett pågående förbättringsarbete inom dessa områden och förväntas
återrapportera till äldreförvaltningen senast den 15 mars 2016.
Inga stora brister i förhållande till krav i avtal påvisades.

Justerande§ sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-31

§ 45

Avtalsuppföljning vid Sävja Hemvård
ALN-2015-0249
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-17 från förvaltningen.
Äldreförvaltningen genomförde den 12 och den 23 november 2015 en planerad
avtalsuppföljning vid Sävja Hemvård. Av rapport framgår resultat av uppföljningen.
Vid avtalsuppföljningen konstaterades ett antal brister och förbättringsområden inom
områdena, samverkan, genomförande av uppdrag och dokumentation, hälso-och sjukvård
inklusive hälsofrämjande arbetssätt och rehabilitering samt vad gäller rutiner i verksamhetens
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med sammanställning och analys av inkomna
klagomål och synpunkter.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-31

§ 46

Avtalsuppföljning av skötsel av gemensamma lokaler i före detta servicehus,
Vård & omsorg
ALN-2015-0263
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-01-28 från förvaltningen.
Äldreförvaltningen genomförde den 15 och 22 oktober 2015 en uppföljning av Vård &
omsorgs uppdrag att ansvara för skötsel av gemensamma lokaler i sju före detta servicehus.
Förvaltningens sammanfattande bedömning efter genomförd uppföljning är att det föreligger ett
behov av tydliggörande, både kring uppdragets grundläggande innehåll och kring utförandet av
uppdraget.
I nuläget utförs merparten av sysslorna kopplade till uppdraget av värdinnor i olika
trygghetsboenden. Flera av värdinnorna upplevde det dock som oklart vad som ingick i deras
ansvar och uppdrag. Vidare kan förvaltningen konstatera att det behöver specificeras vilka ytor
som ingår i uppdraget, så att detta blir klart för alla berörda parter. Det behöver också
tydliggöras huruvida tillgång till vaktmästartjänst ska finnas i samtliga gemensamhetslokaler.
Förvaltningen har inga krav på åtgärder i handlingsplan, men ser som ett ömsesidigt ansvar för
avtalsansvarig inom förvaltningen och ledningen inom Vård & Omsorg att fortsätta arbeta med
ett tydliggörande av framtida uppdrag.

Justerandes sign

rI

Utdragsbestyrkande

13(15)

upla
e,53,3

ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03 -31

§ 47

Avtalsuppföljning vid Vård & omsorgs dagverksamheter
ALN-2015-0254
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-01-25 från förvaltningen.

Förvaltningen genomförde en avtalsuppföljning av samtliga Vård& Omsorgs dagverksamheter
mellan den 29 oktober och den 6 november 2015. Av rapport framgår ett sammaställt resultat
av uppföljningarna.
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att det finns förbättringsområden och brister i
majoriteten av dagverksamheternas lokaler avseende tillgänglighet.
Förvaltningen har inga krav på åtgärder i handlingsplan, men ser som ett gemensamt ansvar för
förvaltningen och ledningen inom Vård & omsorg att fortsätta arbeta med utveckling av
dagverksamheternas lokaler samt de förutsättningar och kriterier som styr dagverksamheternas
grundläggande uppdrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-31

§ 48

Diverse anmälningsärenden 31 mars 2016
ALN-2016-0027
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m.m. till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls inkomna inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m m:
Lex Sarah rapport 2016-02-04.
Protokoll äldrenämndens arbetsutskott 9 februari 2016.
Protokollsutdrag 2016-02-10, § 10, från kommunstyrelsen rörande Överföring av
ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till omsorgsnämnden.
Protokoll från KPR — Kommunala pensionärsrådet 2016-02-26.
Protokollsutdrag 2016-02-29, § 38, från kommunfullmäktige rörande Överföring av
ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till omsorgsnämnden.
Cykelåret 2015, en sammanställning av Uppsala kommuns cykelarbete under året.
Överenskommelse 2016-03-11 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting;
Vision e-hälsa 2025.
Synpunkter och klagomål på hantering av utförande och hemtjänstavgift.
Cykling utan ålder, informations- och planeringsworkshop måndag den 25 april,
klockan 13.00-16.00. (Anmälan)
Protokoll från samverkan äldreförvaltningen 22 mars 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-31

§ 49

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 9 februari 2016
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 50

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 18 februari 2016
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§51

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen.
Beslutade bostadsanpassningsbidrag februari 2016.
Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård februari 2016.

Justerandes/stign

1 4/

Utdragsbestyrkande

