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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Aspen, klockan 16.00 - 17,00 

Beslutande: Monica Östman (S), Ordförande 
Stefan Hanna (C), 2:e vice ordf. 
Eva Adler (MP), 1:e vice ordf. 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Maria Petersson (M) 
Sara Nilsson (M) 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Araxi Tadaros (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Ingrid Nordlander (V) 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (1(19) 

Ersättare: Staffan Yngve (S) 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Mattias Ekberg (MP) 
Jeannette Escanilla (V) 
Kjell Aleklett (L) 
Carolina Wigenfeldt (C) 

Övriga 
deltagare: Carina Juhlin tf. förvaltningsdirektör, Jesper Kyrk avdelningschef, Marja Hedin 

avdelningschef, Karin Eduards tf. avdelningschef, och Magnus Bergman-Kyllönen 
ekonomichef 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Annie Arkebäck Morh, sekreterare 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2017-11-23 Sista dag att överklaga: 2017-12-27 
2017-12-06 Anslaget tas ner: 2017-12-28 

WWW.11 psala.se  oeftfildreförvaltntilgen 
/ y 
Vtil 4,  

Annie Arkebäck Moren 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 
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ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 164 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 165 

Centraliserad hälso- och sjukvård 

Förvaltningen informerar om den kommande centraliserade hälso- och sjukvården. 

§ 166 

Eventuell övrig information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om ökade kostnader för hälso- och sjukvård. 

Utdragsbestyrkande 
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K5MMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 167 

Ekonomiskt bokslut per oktober 2017 
ALN-2017-0201 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per oktober 2017 enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-11-23 från förvaltningen. 

Resultatet ackumulerat per oktober var — 41,8 mnkr (- 33,5 mnkr per september). Utfallet var fortsatt 
en markant negativ avvikelse mot budgetramen. 
Resultatet per oktober inbegriper en avvikelse mot lagd helårsprognos på ca 4 mnkr vilket är inom den 
resultatrisk på +1- 7,5 mnkr som togs upp till nämnden i delårsbokslutet per augusti. Det ackumulerade 
resultatutfallet per oktober indikerar ett helårsutfall som är något sämre än i tidigare prognos. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Maria Petersson (M), Sara Nilsson (M), HMUe Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerbom (L) och Ulla Johansson (1(13) anser att nämnden är fortsatt i behov av en bättre löpande 
uppföljning av äldrenämndens verksamheter. Vi har länge efterfrågat en bilaga till ekonomiska bokslut 
som på rubriksnivå anger aktiviteter som vitas för att säkerställa bättre kvalitet och en ekonomi i 
balans. Kopplat till aktiviteterna bör också anges uppföljningstidpunkter och vilka resultat som 
aktiviteterna siktar mot. Vår övertygelse är att nämnden bättre kan säkerställa att berörda verksamheter 
verkställer åtgärder som kan säkerställa måluppfyllelse med en liknande styrning och uppföljning. 

Vi tycker också att nämnden bör dela upp sina nämndärenden under rubrikerna "Beställar- och 
kvalitetsuppföljningsärenden" samt "Omsorgs- och vårdverksamhet". Genom att strukturera nämndens 
formella möten på ett liknande sätt är vår övertygelse att nämnden bättre kan hantera olika roller som 
nämnden har för den omfattande verksamheten. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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IIMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 168 

Beslut att ej förlänga avtalet för driften av vård- och omsorgsboendet 
Ferlin 
ALN-2017-0684 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att inte nyttja den option för förlängning som finns i avtalet för driften av vård-och omsorgsboendet 
Ferlin, och 

att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förfrågningsunderlag utifrån fastställt ramverk som 
kommer ligga till grund för konkurrensutsättning av verksamheten. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-11-01 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har sedan januari 2016 ett avtal med Vardaga Äldreomsorg AB för driften av vård- och 
omsorgsboendet Ferlin. Förvaltningen har sedan Vardagas övertagande av driften på Ferlin genomfört 
ett flertal anmälda och oanmälda uppföljningar, både på individ och avtalsnivå. Vid dessa 
uppföljningstillfällen har brister påvisats i verksamheten gällande flertal åtaganden i avtalet samt att 
flera av de mervärden som Vardaga angivit att de ska uppfylla inte uppfyllts. Åtgärder har vidtagits. 
Förvaltningen är dock av den uppfattningen att Vardaga under den tid de varit ansvariga för 
verksamheten ej visat på att bristerna inte kommer att återkomma varvid förvaltningen ej känner 
fortsatt förtroende för Vardaga gällande driften av vård-och omsorgsboendet. Förvaltningen föreslår 
därmed att avtalet med Vardaga för driften av vård-och omsorgsboendet Ferlin sägs upp och att 
verksamheten går ut på upphandling enligt LOU. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-23 

§ 169 

Modell för omsorgspris inom Uppsala kommun 
ALN-2017-0532 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna modell för omsorgspris inom Uppsala kommun, 

att tillsammans med omsorgsnämnden och socialnämnden följa upp modellen för omsorgspris inom 
Uppsala kommun under hösten 2019, och 

att anmäla ärendet till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-11-13 från förvaltningen. 

Kommunfullmäktige har uppdragit till omsorgsnämnden att tillsammans med socialnämnden och 
äldrenämnden utarbeta förslag till modell för ett pris inom omsorgsområdet. En arbetsgrupp bestående 
av representanter från omsorgsförvaltningen, äldreförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram 
ett förslag till sådan modell, i enlighet med kommunens riktlinjer för utdelning av priser i Uppsala 
kommun. 

Varje nämnd föreslås dela ut ett pris om 10 000 kr varje år till en medarbetare eller grupp som uppfyllt 
en eller flera av de fyra kriterier (jämställdhet, delaktighet, livskvalitet samt innovationer och 
nytänkande) som tagits fram. Beslut om priset tas av respektive jury under våren och de tre priserna 
delas ut samtidigt i samband med kommunfullmäktiges junisammanträde. Priset kan med fördel delas 
ut samtidigt som med jämställdhetspriset som kommunstyrelsen bereder och ansvarar för. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 170 

Yttrande till kommunrevisionen utifrån granskning av äldrenämndens 
uppföljning av privata utförare 
ALN-2017-0664 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-11-01 från förvaltningen. 

KPMG genomförde i maj och juni i år en granskning av äldrenämndens uppföljning av privata 
utförare på uppdrag av kommunrevisionen. Granskningen påvisade brister i nämndens uppföljning och 
kommunrevisionen har i sin rapport lämnat rekommendationer till nämnden. 

Äldrenämnden ställer sig överlag positiv till den genomförda granskningen och ser 
rekommendationerna som stöd i det pågående utvecklingsarbetet med att säkerställa en väl fungerande 
kontroll och uppföljning av externa vårdgivare som påbörjades under våren 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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IIMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 171 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 26 oktober 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 172 

Anmälan av protokoll från samverkan 18 oktober 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 173 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut fattad av Carina Juhlin tf förvaltningsdirektör: 
7.1.11 fattad 30 oktober 2017 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämden över detaljplan för kv. 
Sigbjörn, Torbjörns torg (Dnr PBN-2017-002462). 
7.1.11 fattad 31 oktober 2017 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämden över detaljplan för 
Kvarngärdet 64:2 (Dnr PBN-2015-1910). 

Beslut fattad av ordförande Monica Östman: 
7.1.1 fattad 14 november 2017, att avge skrivelse till kommunfullmäktige angående beslut avseende 
ersättning för lagen om valfrihet (LOV) inom hemvård. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 174 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 175 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll mm äldrenämnden 23 november 
ALN-2017-0045 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokoll mm till handlingarna. 

1. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 27 juni 2017 att anta förslag till detaljplan för 
Studenternas IP. Beslutet om antagande har vunnit laga kraft 21 juli 2017. 

2. Avtalsuppföljning vid Lillsjögården, Vardaga Äldreomsorg AB. 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 6-7 november 2017, § 248, Mål och budget 
2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018. 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 6-7 november 2017, § 252, Avsägelser. 

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 6-7 november 2017, § 253, Valärenden. 

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 6-7 november 2017, § 254, Ledningsplan 
inför och vid allvarlig störning. 

7. Skrivelse från Hörselskadades förening 20 november 2017, protester mot att ta bort 
Äldreombudsmannen. 

8. Beslut om avslag från Vinnova 13 november 2017. "Projekt Social innovation mot 
segregation". 

Utdragsbestyrkande 
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