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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 152 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att informationsärende "Centraliserad hälsa och sjukvård utgår", och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 153 

Redovisning av två utvalda domar vid äldrenämnden 28 september 2017 

Äldreförvaltningen redovisar två domar som valdes ut bland anmälningsärendena på äldrenämnden 28 
september. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 154 

Ekonomiskt bokslut per september 2017 
ALN-2017-0201 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per september 2017 enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingar per september 2017 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-26 från förvaltningen. 

Resultatet ackumulerat per september var — 33,5 mnkr (- 21,2 mnkr per augusti). Utfallet var fortsatt 
en markant negativ avvikelse mot budgetramen och var i september relativt likvärdigt intäkts- och 
kostnadsmässigt som utfallet varit under året. 
Resultatet per september går i linje med den uppdaterade prognosen som presenterades i 
delårsbokslutet föregående månad inklusive den resultatrisk som ändå finns och tagits upp. 
Helårsprognosen ligger fast och bedöms visa ett underskott på — 55,7 mnkr i enlighet med presenterat 
delårsbokslut föregående månad. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), 1-M1ne Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerborn (L), och Ulla Johansson (1(D) efterlyser fortsatt en bilaga till månadsprognosen som 
beskriver nämndens åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans utan att negativt påverka kvaliteten. 
Åtgärdsplanen ska inkludera en åtgärdslista på rubriknivå som anger planerade åtgärder, vilka effekter 
i kronor de förväntas få, när de ska vara genomförda och vilken chef som ansvarar för att det 
genomförs. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 155 

Beslut avseende ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och 
omsorgsboende 2018 
ALN-2017-0638 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa 2018 års ersättning för LOV inom vård — och omsorgsboende till 1 829 kr per dygn, och 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa 2018 års ersättning för LOV inom 
vård — och omsorgsboende till 1 829 kr per dygn. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), FklUe Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerborn (L), och Ulla Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet enligt följande särskilda 
yttrande: 
Alliansens partier saknar tillräckliga underlag för att bedöma om det är rimligt att avstå från att justera 
upp ersättningsnivåerna under 2018 eller ej. Vi har fortfarande inte fått ta del av tillräckliga underlag 
som visar hur ett mindre och ett större särskilt boende i egen regi får ekonomin att fungera. Vi anser 
inte att det i nuläget finns grund för att påstå att ersättningsnivån är i paritet med vad den egna regin, 
med anständig kvalitet, klarar av att leverera till. För att kunna värdera behov av justering av 
ersättningsnivån måste vi få en tydlig förståelse för vilka kostnader kommunen har för samtliga 
äldreboenden och matcha det mot nuvarande intäkter per person. Vi har under många månader 
efterfrågat liknande ekonomiska underlag och tycker att det är orimligt att vi som del av nämnden inte 
har fått ta del av dessa underlag. De underlagen är både relevanta i denna fråga samt för kommunens 
arbete att effektivisera egenregin. Vi anser också att det underlag som tidigare presenterades för 
nämnden inför beslut om reviderad LOV-ersättning också är bristfälligt. Jämförelserna med de utvalda 
kommunerna tycks inte vara att jämföra "äpplen och päron" då bland annat fastighetskostnaderna 
hanteras olika. 
Vi anser att nämnden behöver ta fram två olika LOV-ersättningsnivåer. En för boenden i Uppsala stad 
och en för boenden utanför centralorten. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-11 från förvaltningen. 
Äldrenämnden fastställde reviderat förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala 
kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende den 23 maj 2017. 1 och med revideringen 
föreslog Äldrenämnden en ny ersättning per vårddygn oavsett inriktning till 1 829 kr vilket fastställdes 
av Kommunfullmäktige den 21 juni 2017. Av förfrågningsunderlaget framgår att ersättning inom 
Äldrenämndens valfrihetssystem för vård — och omsorgsboende beslutas för kommande år av 
Kommunfullmäktige. 

Äldreförvaltningens föreslår att ersättningen per vårddygn inte justeras för 2018. Gällande 
ersättningsnivå är i paritet med Nämndens vårddygnskostnad för vård- och omsorgsboende i egen regi 
2018. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M) i första hand att ärendet ska återremiteras för 
ytterligare underlag och i andra hand yrkas avslag. 

Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på yrkandet om 
återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition och finner att nämnden avslår 
densamme. 

Därefter ställer ordförande eget yrkande om bifall till föreliggande förslag och Stefan Hannas yrkande 
om avslag på föreliggande förslag mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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K14MUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 156 

Förslag till organisation för Äldrevänlig stad 
ALN-2017-0637 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslaget till organisation för äldrevänlig stad, och 

att föreslå kommunstyrelsen att fastställa förslaget till ny organisation för äldrevänlig stad. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Helene Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerborn (L), och Ulla Johansson (1(D) reserverar sig mot beslutet enligt följande särskilda 
yttrande: 
Alliansen anser att den oberoende rollen som äldreombudsman är mycket värdefull. Vi anser att den 
blir allt viktigare i takt med att vi blir allt fler åldersrika invånare. Eftersom ärendet inkluderar ett 
förslag om att föreslå kommunstyrelsen att avveckla rollen som äldreombudsman väljer vi att avslå 
ärendet. Vi ställer oss dock positiva till att kommunstyrelsen med fördel kan uppdatera uppdraget till 
äldreombudsmannen och inkludera delansvar inom ramen för projektet Äldrevänlig stad. Vi anser att 
en samordnarfunktion i praktiken innebär att vara projektledare för kommunens ambitioner inom 
konceptet Äldrevänlig stad. Projektledarskapet måste vara ett separat uppdrag som med fördel kan ges 
till någon av förvaltningens relevanta strateger. Även i ljuset av att kommunen nu har samma nämnd 
och förvaltningsledning som ansvarar både för beställningar och kvalitetsuppföljningar samt för 
egenregin av omsorgs- och vårdtjänster har ombudsmannen en viktig oberoende funktion att fylla. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-11 från förvaltningen. 

Förslaget till ny organisation för äldrevänlig stad innebär att funktionen som äldreombudsman 
omvandlas till ombud för äldrevänlig stad samt att projektledarfunktion för äldrevänlig stad omvandlas 
till en samordnarfunktion. 

Yrkande 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Helene Brodin Rheindorf 
(M), Camilla Westerborn (L), och Ulla Johansson (KID) avslag på liggande förslag. 
Justerandes sign , Utdragsbestyrkande 
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IIMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. 
Den som röstar på ordförandens yrkande röstar ja och den som röstar på Stefan Hannas yrkande röstar 
nej. 

Jonas Larsson (S), Claes Olsson (S), Staffan Yngve (S), Eileen Rönnlund Holmgren (S), Mattias 
Ekberg (MP), Ingrid Nordlander (V) och Monica Östman (S) röstar ja. 
Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), I-Mlne Brodin Rheindorf (M), Camilla Westerbom (L), 
Ulla Johansson (Kl)) och Stefan Hanna (C) röstar nej. 

Därmed beslutas enligt föreliggande förslag med 7 ja-röster mot 6 nej-röster. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign i 
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IIMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 157 

Äldrenämndens sammanträdestider 2018 
ALN-2017-0632 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att äldrenämnden under 2018 sammanträder torsdagar klockan 16.00 följande dagar: 1 februari, 1 
mars, 26 april, 24 maj, 19 juni (tis), 30 augusti, 27 september, 1 november och 6 december, 

att äldrenämndens arbetsutskott under 2018 sammanträder tisdagar klockan 16.00 följande dagar: 23 
januari, 20 februari, 17 april, 15 maj, 12 juni, 21 augusti, 18 september, 23 oktober, och 27 
november, och 

att äldrenämndens individutskott sammanträder samma dagar och tider som arbetsutskottet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-05 från förvaltningen. 

Äldrenämnden föreslås besluta om sammanträdestider för nämnd, arbetsutskott och individutskott för 
år 2018. Upphandlingsutskottet sammanträder då upphandling är aktuellt. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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RUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 158 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 19 september och 
17 oktober 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

§ 159 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 28 september 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 160 

Anmälan av protokoll från samverkan 18 oktober 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes st 
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KYMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 161 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut fattad av Carina Juhlin tf. förvaltningsdirektör: 
Delegationsnummer: 7.1.11 fattad 4 oktober 2017 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämnden 
över detaljplan för Börjetull (PBN 2017-287), (dnr ALN-2017-0533). 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) avseende september 2017. 

§ 162 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 163 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll mm äldrenämnden 26 oktober 
2017 
ALN-2017-0045 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Protokoll 2017-09-13 från LSS-rådet. 

2. Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), 
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2017-09-19. 

3. U-FOLD nyhetsbrev september 2017. 

4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-09, § 229, Avsägelser. 

5. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-09, § 230, Valärenden. 

6. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-09, § 235, Ändring av bolagsordning, 
val av styrelse och leknannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB — ett nytt dotterbolag till 
Uppsalahem AB. 

7. Tackkort från 100-åring. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign b' 
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