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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande 

Johan Edstav (MP), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 

Rigmor Stenmark (C), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 

Tobias Smedberg (V), närvarar på distans tom § 20 

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 

Carl Åborg (V), närvarar på distans from § 21 

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 

Vakant (KD) 
Carl Åborg (V), närvarar på distans tom § 20 

Josef Safady Åhslund (Fl), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund förvaltningsdirektör, Carina Juhlin biträdande förvaltningsdirektör, 

Karin Brolin och Thomas Karlsson avdelningschefer, Karin Källman Svärd HR-chef, 

Elisabeth Sandmark medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Helena Thorén-Lindqvist 

kommunikatör. Samtliga närvarar på distans. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-02-25 

§16 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

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

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

Ce—

   



Uppsala 
kommun 

Sida 4(21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§17 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att under punkt 3. Information, utgår "Åtgärdsplan efter genomförd 

personuppgiftsrevision" och "Rekrytering av sjuksköterskor", 

2. att under punkt 15. Frågor och skrivelser från nämndens ledamöter, uppta 

information om ett eventuellt kommande individutskott, och 

3. att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-02-25 

§18 

Informationsärenden 
Följande ärenden föredras: 

- Omsorgspriset (Helena Thorén-Lindqvist) 

- Ny ledningsstruktur (Lenita Granlund) 

- Vaccinationsplan (Karin Brolin) 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

02--

   



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§19 

Yttrande till IVO gällande Bernadotte 

ALN-2020-00531 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att avge yttrande till inspektionen för vård och omsorg enligt upprättat förslag. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget yrkande. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar med stöd av Ingrid Nordlander (V) följande: 

Att yttrandet kompletteras med följande text under rubriken brister avseende 

bemanning: "Nämnden konstaterar också att underbemanningen varit ett faktum 

redan innan Covid 19. Flera år av höga effektiviseringskrav från kommunfullmäktige 

har gjort verksamheten underfinansierad i relation till dess behov. Det har gått ut över 

bemanning av såväl legitimerad som icke legitimerad personal och det har även 

bidragit till att äldreomsorgen haft för många medarbetare anställda per chef. 

Effektiviseringskraven ligger kvar på nämnden även 2020 och 2021 trots 

Coronapandemi n". 

Ordföranden Eva Christiernin (S) och Camilla Westerborn (L) yrkar avslag på 

Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande yttrande och yttrande med Vänsterpartiets tillägg 

under proposition och finner att nämnden bifaller föreliggande yttrande. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av medicinsk vård och 

behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på 

särskilt boende som drivs av äldrenämnden i Uppsala kommun, I sitt beslut har IVO 

meddelat att tillsynen funnit brister i äldrenämndens verksamhet. I nämndens 

yttrande ges en redovisning gällande de brister som IVO framhåller och de åtgärder 

som nämnden vidtar. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§20 

Granskning av kommunrevisionen av 
nämndens strategiska kompetensförsörjning 

ALN-2020-00808 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att avge yttrande till kom munrevisionen enligt upprättat förslag. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget yrkande. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar med stöd av Ingrid Nordlander (V) följande: 

Att yttrandet kompletteras med en skrivning om att nämnden getts för dåliga 
förutsättningar av kommunfullmäktige för att lyckas med såväl kompetensutveckling 
som kompetensförsörjning. Höga effektiviseringskrav bidrar till en underfinansiering i 
relation till de behov som finns inom nämndens verksamhetsområde. 

Ordföranden Eva Christiernin (S) och Camilla Westerborn (L) yrkar avslag på 

Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande yttrande och yttrande med Vänsterpartiets tillägg 
under proposition och finner att nämnden bifaller föreliggande yttrande. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-02-25 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har granskat huruvida kommunstyrelsens, gatu- och 

samhällsmiljönämndens, utbildningsnämndens, omsorgsnämndens och 
äldrenämndens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är 

ändamålsenliga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen 
rekommenderas kommunstyrelsen och nämnderna att: 

• Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag till 

arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsarbetet. 
• Säkerställa att kompetensförsörjningsplaner upprättas. 

• Säkerställa en systematisk och strukturerad uppföljning av 

kompetensförsörjningsplanerna. 
• Tydliggöra möjligheter till kompetensutveckling och karriärmöjligheter. 
• Upprätta ett formaliserat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna i syfte att 
kartlägga och sprida goda exempel. 

Revisionen har begärt yttrande över revisionens iakttagelser och rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Granskning av kommunrevisionen av nämndens strategiska 
kompetensförsörjning, daterad 2021-02-01 

Bilaga 1. Yttrande över granskning av den strategiska kompetensförsörjningen 

Bilaga 2. Kommunrevisionen: Granskning av strategisk kompetensförsörjning 

Justerandes signatur 

ek.--

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 10(21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§21 

Inrättande av en funktion för 
välfärdsutveckting 

ALN-2021-00079 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att inrätta en funktion för välfärdsutveckling. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade den 19 januari 2020 beslut att inrätta en gemensam 

ledningsorganisation för omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen i syfte att samla 
förvaltningarna i en vård- och omsorgsförvaltning. Huvudskälet till sammanslagningen 

är att kommunen på ett effektivare och kraftfullare sätt ska kunna möta utmaningar 

inom vård- och omsorgsom rådet. Vård och omsorg står inför stora reformerande 
utvecklingsbehov. Detta har bland annat belysts i pandemiarbetet samt den 

demografiska utvecklingen med en ökande andel kom muninvånare 80 år eller äldre 

som kommer kräva innovativa lösningar för att kunna tillgodose ökande behov av vård 
och omsorg. Region Uppsala utvecklar för närvarande också hälso- och sjukvården 

med den omfattande reformen Effektiv och nära vård 2030 vilket kommer att förändra 
förutsättningarna för den kommunala hälso- och sjukvården. En samorganiserad vård-

och omsorgsförvaltning kan lättare ta sig an och dra nytta av reformen och utveckla ett 

fördjupat samarbete tillsammans med Region Uppsala kring exempel geografisk 

nodorganisering och utvecklandet av vårdcentrum och närvårdsplatser i hemmet. Till 
hjälp i detta arbete föreslår förvaltningen att en tjänst med titeln välfärdsutvecklare 

tillsätts för att hålla ihop detta arbete. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



K% 
Uppsala 
kommun 

Sida 11(21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§22 

Språkprojekt för att säkra kompetens i 
svenska språket som är nödvändig för en god 
och säker vård, omsorg och arbetsmiljö 

ALN-2021-00078 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att påbörja riktad satsning för att samtliga medarbetare ska ha den kompetens i 
svenska språket som är nödvändig för en god och säker vård, omsorg och arbetsmiljö. 

Sammanfattning 

På äldrenämnden den 19 november 2020 informerades om ett kommande 

språkprojekt inom dåvarande äldreförvaltningen. Bakgrunden var att inom Uppsala 
kommuns vård och omsorg finns ett behov av att bättre kunna stärka och säkerställa 

att medarbetare har den kompetens i svenska som är nödvändig för en god och säker 
vård, omsorg och arbetsmiljö. Brister i svenska språket kan leda till försämrad 
vårdkvalité och ha en negativ påverkan på patientsäkerhet.Islutet av 2020 
konstaterade coronakommissionen att kommunerna måste genomföra 

språkutbildningsinsatser för omsorgspersonal som saknar tillfredställande 
språkkunskaper. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrka nd e 

 

I 

  



Uppsala 
kommun 

Sida 12(21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§23 

Initiativärende från Centerpartiet om att 
initiera ett pilotprojekt tillsammans med 
regionen 

ALN-2020-00869 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet, 

2. att uppdra till förvaltningen att inom ramen för HSVO delta i Region Uppsalas 

översyn av läkarnärvaron vid kommunens särskilda boenden för äldre samt 

återrapportera resultaten av översynen till äldrenämnden. 

Sammanfattning 

Centerpartiet har, genom Rigmor Stenmark och Karolina Wigenfeldt i initiativärende till 

nämnden den 2 december yrkat att äldrenämnden initierar ett pilotprojekt 

tillsammans med regionen så att alla äldreboenden inom kommunen får regelbundna 

läkarbesök. 

1 ärendets föredragning redogörs för aktuella styrdokument som tillförsäkrar att 

brukare inom kommunala vård -och omsorgsboenden får tillgång till behövlig kontakt 

med läkare. 

Beslutsunderlag 

Bilaga I.. Initiativärende om personaltäthet på vård -och omsorgsboenden från Rigmor 

Stenmark (C) 

Bilaga 2. Beslut av Vårdstyrelsen om utökad läkarnärvaro på särskilda boenden 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 13(21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

Särskilt yttrande 

Rigmor Stenmark (C) lämnar följande särskilda yttrande: 

Vi vill från Centerpartiet påtala vikten att våra äldre får en fullgod läkarvård på boenden 

och inom hemtjänsten. I svaret på vårt initiativ att införa ett pilotprojekt tillsammans 

med regionen kan vi läsa att regionen är införstådd med nödvändigheten av att det 

finns läkare. Man avser även att utöka tillgång av läkare under den pågående Corona 

epedemin. Det är bra men vi anser att det måste finnas läkare oavsett det är en 

epedemi eller inte. Fullgod läkarvård måste finnas hela tiden. Vi ser fram mot att få en 

genomgång i äldrenämnden av den pågående utredning som utlovats. Vi har 

förhoppningen att den ska visa och även att det efter den ska beslutas om utökad 

läkartillgång inom äldrenämndens verksamhet. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 14(21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§24 

Initiativärende från Vänsterpartiet om 
brukarrevision inom hemtjänsten 

ALN-2020-00849 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att utreda och kartlägga olika metoder för 

brukarinflytande och egenmakt inom hemtjänsten, och 
2. att uppdra till förvaltningen att återkomma till äldrenämnden med förslag på 

åtgärder vid nämndsammanträdet i juni. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har föreslagit en så kallad brukarrevision inom hemtjänsten i Uppsala. 

Vid en brukarrevision granskar och återrapporterar brukarna av tjänsterna upplevelser 
och omdömen om tjänsternas form och innehåll samt föreslår förbättringar. Metoden 

syftar till att fånga brukarnas egna upplevelser och även öka deras delaktighet och 

möjligheter till inflytande. Metoden ska ses som ett komplement till andra metoder för 

verksamhetsutveckling. 

För närvarande finns dock ingen beprövad tillämpning av konceptet inom just 

äldreomsorgen. Det finns inte heller något utbud på fristående aktörer som tillämpat 

metoden inom föreslaget verksamhetsområde. Metoden förmodas dessutom erfordra 
hembesök av utomstående som inte är förenligt med smittskyddsskäl under pågående 

pandemi. 

Förvaltningen ser positivt på ambitioner att stärka brukarna som nnedskapare av vård 

och omsorg, något som bl.a. kommer till uttryck i arbetet med tjänstedesign respektive 

en utvecklad individuppföljning. Dock behöver möjligheterna att tillämpa just 
konceptet brukarrevision inom hemtjänsten närmare utredas. Ett genomförande 

bedöms inte heller vara aktuellt före det att pågående pandemi avklingat. 

Beslutsunderlag 

Bilaga. Initiativärende om brukarrevision från Tobias Smedberg (V) och Ingrid 

Nordlander (V) 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 15(21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§25 

Tjänsteskrivelse om svar på initiativärende 
från Moderaterna gällande patientdatalagen i 
samband med Covid-19 

ALN-2020-00874 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1, att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Anna-Karin Westerlund, Cecilia Forss och Ulf Stjernefeldt (alla M) har i initiativärende 

till nämnden framfört frågor gällande följsam heten gentemot patientdatalagen 

(2008:355) på kommunens särskilda boenden när det gäller vård och behandling för 

äldre som har misstänkt eller konstaterad smitta av Covid-19. Vidare ställs frågan 

varför patientdatalagen inte har följts och hur följsamheten gentemot denna lag ska 
kunna säkerställas framöver. 

lföredragningen framhålls att kommunens möjlighet att följa vården och 
behandlingen som utförs av Region Uppsala sker genom systemet med sammanhållen 

journalföring.1 praktiken föreligger dock brister vad gäller möjligheterna till en 

sammanhållen journalföring mellan kommunen och Region Uppsala på grund av att 

sekretess föreligger mellan huvudmännens olika system. Detta begränsar kommunens 

möjligheter till att följa den vård och behandling som utförs av Region Uppsala. 

Elisabeth Sandmark medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar och svarar på 
nämndens frågor. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun 

Sida 16(21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-29 

Bilaga. initiativärende från Moderaterna gällande patientdata lagen (2008:355) i 
samband med Covid-19 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 17(21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§26 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) fjärde kvartalet 2020 

ALN-2020-00084 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. SoL 

som 2020-12-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens 

rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§SoL, och 

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

Sammanfattning 

Äldrenämnden ha 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. 

Det senaste kvartalet har totalt 57 beslut rapporterats som ej verkställts inom tre 

månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: 

- att den enskilde har tackat nej (10 ärenden) 

- avsagt sig insatsen (4 ärenden) 

- avbrott i verkställighet (7 ärenden där personen uppgivit som orsak, oro för covid-19) 

- avliden (1 ärende) och flyttat till särskilt boende (1 ärende) 

-15 ärenden som tidigare rapporteras som ej verkställda har verkställts. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsskrivelse med bilagor 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkand e 



Uppsala 
kommun 

Sida 18(21) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-02-25 

§27 

Anmätningsärenden ätdrenämnden 25 
februari 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 21 januari 2021. 
2.Protokoll från äldrenämnden den 28 januari 2021. 
3.Rapport från uppföljning vid Sävjahus vård- och omsorgsboende 1 december 2020. 
4. Rapport från uppföljning vid Hagundagårdens vård- och omsorgsboende 8 oktober 
2020, 

5.Beslut från inspektionen för vård och omsorg 2 februari 2021 gällande tillsyn vid 

Ebbagården. 
6.Beslut från inspektionen för vård och omsorg 2 februari 2021 gällande tillsyn vid Villa 

Hovstallet. 
7.Mall 9 februari 2021 gällande billigare bussbiljett för pensionärer. 
8.Fyra detaljplaner som vunnit laga kraft. 
9.Svar på skrivelse från Stiftelsen Andreas Ands minne. 
10.Svar på skrivelse från Stiftelsen Andreas Ands minne. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

C7(2------

   



Uppsala 
kommun 

Sida 19(21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§28 

Anmälningsärenden med sekretess till 
äldrenämnden 25 februari 2021 

ALN-2021-00031 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga anmälningsärendena med sekretess till handlingarna. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§29 

Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 

avseende januari 2021 till handlingarna. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 21 (21) 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-25 

§30 

Frågor, skrivelser, mm från nämndens 
ledamöter 
Ordföranden Eva Christiernin informerar nämnden om att det eventuellt kommer upp 

ett individärende för beslut på arbetsutskottet den 18 mars 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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