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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-06-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin, ordförande 

Johan Edstav (MP), närvarar på distans 

Tobias Smedberg (V), närvarar på distans 
Soraja Nadimpour (S), närvarar på distans 
Staffan Yngve (S), §§ 74–89, 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 
Ingrid Nordlander (V), närvarar på distans 

Karolina Wigenfeldt (C), närvarar på distans 

Ulf Stjernefeldt (M), §§ 78–89 och del av § 90, närvarar på distans 
Eileen Rönnlund Holmgren (S), §§ 90–92, närvarar på distans 
Claes Olsson (S), del av § 90, §§ 91 och 92, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eileen Rönnlund Holmgren (S), §§ 74–89, närvarar på distans 

Claes Olsson (S), §§ 78–89 och del av § 90, närvarar på distans 
Gunnel Borgegård (L), §§ 74–89 och del av § 90, närvarar på distans 

Fylgia Flohr (MP), närvarar på distans 

Carl Åborg (V), närvarar på distans 
Josef Safady Åhslund (FI), del av § 76 och §§ 77–92, närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Carina Juhlin, bitr. förvaltningsdirektör, närvarar på distans  

Karin Brolin, Rasmus Sundström, Åsa Markström, Yvonne Jonsson, Christina 
Gustafsson, avdelningschefer, närvarar på distans 

Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef, närvarar på distans 
Åsa Holmstrand, HR-chef, närvarar på distans 

Närvarar vid föredragning 

Jasper Kyrk, Daniel Karlsson, Thomas Karlsson, Helena Swahn, Marianne Pira, 
Rikard Sörell, närvarar på distans  
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-06-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 74 

Val av justerare samt justeringsdag 
Äldrenämnden utser Margit Borgström (KD) att justera dagens protokoll tillsammans 

med ordföranden tisdagen den 15 juni 2021. 

 

§ 75 

Fastställande av föredragningslista 
Äldrenämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-06-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 76 

Redovisning av mötesmöjligheter för 
nämnden i stadshuset 
Carl Ljunggren, fastighetschef, informerar nämnden om sammanträdesrum och 
möjligheterna för sammanträden i det nya stadshuset. 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-06-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 77  

Månadsbokslut maj 2021 

ALN-2021-00063 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomiskt periodbokslut per april 2021. 

Sammanfattning 

Resultatet för äldrenämnden per april visar en positiv avvikelse mot budgetramen på 
15 mnkr (11 mnkr per april 2020). Det goda resultatet förklaras främst av de markant 

lägre personalkostnaderna inom egen regins alla verksamhetsområden mot 

budgeterat. I takt med att smittläget gått från besvärligt de första två månaderna till ett 
bättre läge under mars och april har behovet av timanställda minskat. Ett flertal 
enheter inom särskilt boende har relativt låg beläggningsgrad och nu när 

smittspridning är låg har möjligheterna ökat att ta bort den extra bemanning de 

tidigare varit beroende av. Inom hemtjänsten och hemsjukvården där volymerna är 

fortsatt låga har verksamheterna lyckats med att anpassa bemanningen på ett bättre 
sätt än tidigare. Dock är behovet av inhyrd legitimerad personal fortfarande högt. 

I bokslutet per april ingår ersättning från staten avseende merkostnader på grund av 

pandemin under föregående år, vilket har ökat intäkterna med 17 mnkr. Av 
försiktighetsskäl var full kompensation av förra årets merkostnader inte budgeterat i 

år. Under årets första fyra månader har nämnden haft merkostnader för Covid-19 (som 
till stora delar var budgeterad för) på 15 mnkr. Kompensation gällande förra årets 
merkostnader tillsammans med årets merkostnader för Covid-19 innebär således en 

positiv nettoeffekt för nämnden med 2 mnkr. 

Aktiviteter kopplade till statsbidraget förstärkt äldreomsorg, ligger i budget som en 
förväntad kostnad per april med 4 mnkr som ej har genomförts ännu. Dessa aktiviteter 

väntas genomföras innan årets slut och bidrar till det positiva resultatet per april. 

Däremot ska 4,4 mnkr av statsbidraget förstärkt äldreomsorg fördelas till 
Omsorgsnämnden då del av bidrag även ska tillgodose brukare inom området LSS. 
Fördelningen ska ske månadsvis med start from maj. 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-06-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2021 

• Bilaga, Ekonomiskt bokslut per april 2021 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt följande: 

Vänsterpartiet vill framföra vikten av att nämnden står på tårna och är 

beredda att snabbt omfördela överskott till att istället bli resurser som 

används i verksamheten. Vi kan inte på något sätt acceptera ett eventuellt 

utfall där nämnden ännu ett pandemiår gör ett ekonomiskt överskott 

samtidigt som verksamheterna nämnden ansvarar för skriker efter 

resurser. 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-06-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 78  

Yttrande avseende program för Marielund 
utredningsområde 

ALN-2021-00226 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att avge yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har enligt beslut i kommunstyrelsen 2012, gett 

stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Marielund. 

Programmets syfte är att upprätta riktlinjer för en långsiktigt hållbar utveckling med 
hänsyn till klimat och områdets betydelse som natur- och rekreationsområde. 

Programförslaget belyser, i enlighet med uppdraget, tre alternativ eller etapper för 
bebyggelseutvecklingen: 

• alternativ/etapp MINI som omfattar 35–40 nya bostäder, 

• alternativ/etapp LITEN som omfattar 340–400 nya bostäder (inklusive MINI), 

• alternativ/etapp STOR som omfattar 480–530 nya bostäder (inklusive MINI). 

Äldrenämnden avger yttrande över planprogrammet med synpunkter främst utifrån 

behovet av att beakta program och handlingsplan för äldrevänlig kommun samt 

program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2021 

• Bilaga, Yttrande avseende program för Marielund utredningsområde 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-06-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 79  

Träffpunkt för äldre i Busstornet, Norra 
Hovstallängen 

ALN-2021-00287 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att förlägga träffpunktsverksamhet i inhyrd lokal i centrala Uppsala – Busstornet, 

Norra Hovstallängen. 

Sammanfattning 

För närvarande bedrivs ett byggprojekt i Kungsängen benämnt Norra Hovstallängen. 

Planen är att det bland annat ska anläggas en förskola, skola (årskurs 1-9) samt en 
idrottshall. Planerat färdigställande för bygget och start av verksamhet är år 2026. 

Under våren har Vård- och omsorgsförvaltningen, mer specifikt äldrenämndens 

verksamhetsområde, fått förfrågan om de är intresserade av att hyra in sig i byggnaden 
benämnd Busstornet. 

Efter förfrågan har förvaltningen utrett vilka eventuella verksamheter som kan passa, 

dels i själva lokalen, dels även utifrån dess läge och gällande planerade verksamheter i 
området, och kommit fram till att det främst skulle vara aktuellt att bedriva 

träffpunktsverksamhet där.  

För att kunna gå vidare med projektet behöver det finnas verksamheter som visar sitt 

intresse och därav behövs ett beslut från äldrenämnden gällande att bedriva 
verksamhet i Busstornet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2021 

• Bilaga, Central träffpunkt för äldre i Busstornet, Norra Hovstallängen, bilder 
och ritningar 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-06-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 80  

Digital tillsyn i Uppsala kommun 

ALN-2020-00622 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att permanenta användande av digital tillsyn, 

2. att justera inriktningen på tidigare beslut (nämndens sammanträde 
27 augusti 2020 § 91) så att digital tillsyn under dygnets alla timmar möjliggörs, 

samt 

3. att digital tillsyn som insats ska kunna erbjudas till samtliga personer som är i 

behov av insatsen. 

Nämnden noterar att förvaltningen i ärendet gör en redaktionell revidering som 
avser att insatsen gäller för hemtjänst. 

Sammanfattning 

Äldrenämndens förvaltning påbörjade under 2019 ett omställningsarbete med att öka 

de digitala inslagen i äldrenämndens verksamheter. I ett pilotprojekt har digital tillsyn 
under nattetid prövats under våren 2020. Äldrenämnden beslutade även i augusti 2020 
att uppdra till förvaltningen att upphandla tjänsten digital nattillsyn med tillhörande 
IT-system. 

Under pilotprojektet har åtta brukare erhållit tillsyn nattetid via en kamera. 

I uppföljande samtal har fram kommit att brukarna inte har störts nattetid och de har 
inte heller utryckt någon oro kopplad till att tillsynen genomförts digitalt. 

Förvaltningen har även sett över arbetssätt och anpassat dem till de behov som 
uppstått för att klara en digital tillsyn, och tjänsten med tillhörande system har påvisat 
att en digital handläggning möter de behov som förväntas vid en tillsyn. Medarbetare 
som arbetet nära brukare under piloten uppger att de ser att digital tillsyn har potential 

att komma fler brukare till nytta. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2021 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-06-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Yrkande 

Ingrid Nordlander (V) yrkar avslag på den andra beslutsmeningen i förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ser att det finns ett avslagsyrkande på andra beslutsmeningen i förslaget. 

Ordförande frågar först om det är nämndens mening att besluta enligt den första 
beslutsmeningen och finner att nämnden beslutar så. 

Ordföranden frågar därefter om det är nämndens mening att besluta enligt den andra 
beslutsmeningen eller att avslå densamma och finner att nämnden beslutar enligt den 
andra beslutsmeningen. 

Ordförande frågar avslutningsvis om det är nämndens mening att besluta enligt den 

tredje beslutsmeningen och finner att nämnden beslutar så. 

Ordföranden noterar att nämnden är enig om att förvaltningen i ärendet ska göra en 
redaktionell revidering som avser att insatsen gäller för hemtjänst. 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt 
följande: 

Vänsterpartiet ser många fördelar i att i större utsträckning erbjuda digital 

nattillsyn. Det är bra för den enskilde som inte behöver bli störd av 

främmande människor i ens hem, det är bra för personalen som får en 

rimligare arbetsbörda, det är bra för kommunens ekonomi. Vi anser att 

kommunen bör fokusera på att komma igång med detta arbete i större 

utsträckning innan det är rimligt att överväga digital tillsyn vid andra 

tillfällen på dygnet, inte minst med tanke på att digital dagtillsyn kräver 

mer eftertanke vad gäller integritet och behov av personliga möten. 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-06-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 81  

Svar på Initiativärende från Centerpartiet om 
digital kunskap för äldre 

ALN-2021-00234 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet.  

Sammanfattning 

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

som anmälts till nämnden den 15 april yrkat att äldrenämnden genomför en 

studieverksamhet tillsammans med studieförbunden i digital kunskap för äldre. 

I ärendets föredragning redogörs för hur vård- och omsorgsförvaltningen samt 

kommunkoncernen i samarbete med civilsamhället idag arbetar med frågan. 

Äldrenämnden menar att vård- och omsorgsförvaltningens och kommunens arbete för 

en mer äldrevänlig kommun redan idag adresserar frågan på ett önskvärt sätt.  

Ytterligare initiativ i form av studieverksamhet tillsammans med studieförbunden 
bedöms därför inte vara prioriterat i nuläget. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2021 
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§ 82  

Ökad valfrihet gällande matlådor 

ALN-2021-00278 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda och redovisa möjligheterna till 
och de ekonomiska konsekvenserna av, en utökning av antalet leverantörer av 

matlådor inom nämndens egen regi. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har på uppdrag från nämnden gjort en översyn över möjliga åtgärder för 

att öka den enskilde brukarens valfrihet gällande de matlådor som idag levereras inom 
kommunens hemtjänst. En ökad valfrihet för den enskilde brukaren kan uppnås på 
flera sätt men omfattningen av åtgärderna och de ekonomiska konsekvenserna för 

nämnden skiljer sig betydande mellan de olika åtgärder som skulle kunna genomföras. 

Förvaltningen presenterar i ärendet flera olika åtgärder som skulle öka den enskilde 

brukarens valfrihet och föreslår i ett första skede att en vidare utredning görs för att 
utöka utbudet av matlådor inom nämndens egen regi. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2021 

• Bilaga 1, Ökad valfrihet för den enskilde gällande matlådor inom hemtjänsten 

Yrkande 

Ingrid Nordlander (V) yrkar i första hand att förvaltningen ska ges i uppdrag att 
presentera förslag till eventuella beslut nämnden behöver ta för att säkerställa god 

kvalitet och valfrihet av maträtter, och i andra hand att nämnden avslår förslaget. 

Johan Edstav (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-06-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag mot Ingrid Nordlanders (V) 
förstahandsyrkande att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att presentera förslag 
till eventuella beslut nämnden behöver ta för att säkerställa god kvalitet och valfrihet 

av maträtter, och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden frågar sedan om det är nämndens mening att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag eller att avslå detsamma enligt Ingrid Nordlanders (V) 
andrahandsyrkande, och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Ingrid Nordlander (V) och Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet enligt 
följande: 

Vi reserverar oss mot nämndens beslut att avslå våra yrkanden. För den 

enskilde är det viktiga att få bra mat med bra kvalitet och där den enskilde 

kan utöva en valfrihet av vilken maträtt som serveras. Det är mest 

sannolikt av underordnat intresse att kunna välja mellan åtta olika aktörer 

som alla levererar samma maträtt. Detta ärende visar hur den politiska 

mitten och högern är som ockuperade av en ideologiskt driven iver att 

tolka begreppet valfrihet till att handla om näringslivets frihet att få 

operera på alla arenor, oavsett kvalitets eller kostnadseffekter av deras så 

kallade frihet. 
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§ 83  

Svar på motioner om smartare upphandling av 
hemtjänst av Stefan Hanna (-) 

ALN-2021-00285 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionerna. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 27 januari 2020 att starta ett 

upphandlingsprojekt kopplat till hemtjänsten där många av dagens leverantörer av 

hemtjänst bjuds in att delta i arbetet. 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 maj 2020 att starta ett 

upphandlingsprojekt kopplat till hemtjänsten där dagens leverantörer av hemtjänst 

bjuds in att delta i arbetet att utforma ett bättre fungerande upphandlingsunderlag. 

Då motionerna behandlar samma ämne hanteras de i samma ärende. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 

• Bilaga 1, Motion om smartare upphandling av hemtjänst av Stefan Hanna (-) 
10 januari 2020 

• Bilaga 2, Motion om smartare upphanding av hemtjänst av Stefan Hanna (-) 
12 maj 2020 

Yrkande 

Cecilia Forss (M) yrkar med bifall från Margit Borgström (KD) och 

Karolina Wigenfeldt (C) att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

motionerna. 

Camilla Westerborn (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionerna enligt arbetsutskottets förslag eller att föreslå kommunfullmäktige 
att bifalla motionerna enligt Cecilia Forss (M) yrkande, och finner att nämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M), Margit Borgström (KD), 

Karolina Wigenfeldt (C) och Ulf Stjernefeldt (M) reserverar sig mot beslutet enligt 
följande: 

M, C och KD kan tyvärr inte dela uppfattningen i ärendeföredragningen: 

”Nämnden arbetar ständigt med förbättringar av valfrihetssystemet för att 

underlätta för utförarna och kommunen, och detta sker i tät dialog med 

kommunens nuvarande utförare, såväl med privata som med kommunens 

egen regi.” 

De styrande partierna kanske anser att det blivit förbättringar men det 

anser inte vi inom Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Beslutet i nämnden för ett år sedan att upphöra med den joursjukvård 

samt de hemtjänstinsatser som den egna regin utfört för de privata 

utförarnas brukare under kvällar, nätter och helger var mycket besvärande 

för privata utförare. Nämndens beslut innebar i praktiken att små 

hemtjänstföretag inte längre kan verka inom Uppsala kommun och det blir 

mindre valfrihet. 

Det som uppnåddes var sämre service till dem som har hemtjänst på 

grund av sämre ekonomi för hemtjänstföretagen och litet bättre ekonomi 

för nämnden. Totalt sänktes ersättningarna inom hemtjänsten med över 4 

mnkr per år. 

Det finns idag endast fem godkända privata hemtjänstutförare varav två 

har sin egentliga verksamhet i andra kommuner. Föredragningen om 

valfriheten faller platt. 

Hannas motion innebär att nämnden behöver se över förhållandet mellan 

hemtjänst i egen regi, upphandlad hemtjänst och hemtjänst inom LOV. Vi 

tar inte ställning idag men upphandling med rimliga villkor kan vara ett 

sätt att öka valfriheten och kvaliteten inom hemtjänsten. 

Stefan Hannas yrkande att starta ett upphandlingsprojekt kopplat till 

hemtjänsten där många av dagens leverantörer av hemtjänst bjuds in att 

delta i arbetet skulle kunna vara just den förnyelsen som kan ge 

hemtjänstkunderna både ökad valfrihet och bättre kvalitet. 
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§ 84  

Svar på motion om vårdhundar från 
Diana Zadius (C) med flera 

ALN-2021-00311 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med föredragningen i 

ärendet. 

Sammanfattning 

Diana Zadius, Rigmor Stenmark och Olle Romlin (alla C) föreslår i en motion väckt den 

24 februari 2020 att  

• ge omsorgsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och 

äldrenämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en 
redogörelse för på vilket sätt de kan utveckla och effektivisera sin verksamhet 
med hjälp av vårdhundar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 april 2021 

• Bilaga, Motion om vårdhundar från Diana Zadius (C), Rigmor Stenmark (C) och 

Olle Romlin (C) 
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§ 85  

Uppföljning av aktiviteter – Rapport om äldre 
med nedsatt hörsel eller dövhet 

ALN-2019-0434 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna återrapporteringen av åtgärder gällande barndomsdöva, 

vuxendöva och hörselnedsatta, 

2. att godkänna återrapporteringen gällande utredning av möjligheten till 

reserverade boendeplatser för teckenspråkiga brukare, samt 

3. att inrätta särskilt boendeplatser för döva i enlighet med ärendet. 

Sammanfattning 

Äldreförvaltningen genomförde 2019 en utredning om situationen för hörselnedsatta 

och döva inom Uppsala kommuns äldreomsorg.  Utredningens resultat presenteras i 

Rapport om äldre med nedsatt hörsel eller dövhet. Rapporten presenterades vid 
äldrenämndens sammanträde den 17 december 2019. 

Äldrenämnden fattade beslut om att de föreslagna åtgärderna skulle genomföras, 
samt att en återrapportering skulle ske vid äldrenämndens sammanträde den 14 maj 

2020. 

Aktiviteterna som ålades äldreförvaltningen var: 

• att ge äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra rapportens föreslagna 

åtgärder för barndomsdöva, vuxendöva och personer med hörselnedsättning, 

• att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till reserverade 
boendeplatser för teckenspråkiga brukare. 

Vid återrapporteringen i maj var flera av åtgärderna klara att genomföras men hade på 
grund av coronapandemin tillfälligt fått skjutas fram. Äldrenämnden tog därför beslut 
om ny återrapportering i december. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2021. 

Yrkande 

Camilla Westerborn (L) yrkar bifall till förslaget. 
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§ 86  

Yttrande över Pneumokockvaccination som 
ett särskilt vaccinationsprogram för personer 
75 år och äldre 

ALN-2021-00286 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att avge yttrandet till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga1. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun är remissinstans för Folkhälsomyndighetens underlag om att 

Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och 
äldre uppfyller smittskyddslagens (2004:168) kriterier för att införas i det nationella 

vaccinationsprogrammet.  

Sedan år 2013 regleras nationella vaccinationsprogram genom smittskyddslagen. 
Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella 

vaccinationsprogram, baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten. Nationella 

vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram, för hela befolkningen, 

samt särskilda vaccinationsprogram för definierade riskgrupper. Regionen och 
kommunen ansvarar för genomförandet och är skyldiga att kostnadsfritt erbjuda 

befolkningen de vaccinationer som ingår i programmen. Det är Regionen som står för 
Kostnaden för vaccinet. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att ett särskilt vaccinationsprogram mot 

pneumokocker för äldre kommer att påverka delar av verksamheten i kommunen, 
men att den ökade arbetsbelastningen främst gäller införandet av nya rutiner. För att 
minimera påverkan på verksamheterna kan vaccination mot pneumokocker 

samordnas med den årliga influensavaccinationen. 

Uppsala kommun är positiva till förslaget att pneumokockvaccination till personer 
som är 75 år och äldre införs in det nationellt särskilda vaccinationsprogrammet. 

Uppsala kommun vill understryka att finansieringsprincipen alltid skall gälla när staten 

vill utöka, ändra eller överföra uppgifter till den kommunala nivån. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2021 

• Bilaga 1, Uppsala kommuns yttrande till socialdepartementet om utredningen 
om Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för 

personer 75 år och äldre  

• Bilaga 2, Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för 
personer 75 år och äldre 

• Bilaga 3, Hälsoekonomisk utvärdering av pneumokockvaccination som ett 
särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre 
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§ 87  

Anmälningsärenden till äldrenämnden för 
perioden 6 maj till 2 juni 2021 

ALN-2021-00030 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga föreliggande anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 

Föreliggande ärenden anmäls till äldrenämnden: 

1. Protokoll, äldrenämndens arbetsutskott den 29 april 2021 
2. Protokoll, äldrenämnden den 6 maj 2021 

3. Underrättelse 7 maj 2021 om antagande av Detaljplan för Ångkvarnen 

4. Så tycker man om biståndshandläggningen i Uppsala kommun – 

Brukarundersökning 
5. Kommunrevisionens Granskning av lokalförsörjningsprocessen, maj 2021 
6. Information från plan- och byggnadsnämnden 1 juni 2021 om att Detaljplan för 

del av kvarteret Fyrislund har vunnit laga kraft 

7. Förklaring av åtgärder i verksamhetsplanen som inte fortgår enligt plan 
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§ 88  

Anmälningsärenden med sekretess till 
äldrenämnden för perioden 6 maj till 
2 juni 2021 

ALN-2021-00031 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga anmälningsärenden med sekretess till handlingarna. 

Sammanfattning 

Föreliggande handlingar anmäles till äldrenämnden: 

1. Skrivelse 5 maj 2021 från anhörig till boende och svar från Eva Christiernin 
2. Skrivelse 6 maj 2021 från anhörig till boende och svar från Eva Christiernin 

3. Dom från förvaltningsrätten, 25 maj 2021 
4. Beslut från kammarrätten, 21 maj 2021 
5. Dom från förvaltningsrätten, 3 maj 2021 

6. Dom från förvaltningsrätten, 26 maj 2021 

7. Dom från förvaltningsrätten, 26 maj 2021 

8. Dom från förvaltningsrätten, 28 maj 2021 
9. Dom från förvaltningsrätten, 1 juni 2021 

10. Skrivelse 6 maj 2021 från specialistsjuksköterska och svar från Eva Christiernin 
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§ 89  

Delegationsbeslut för perioden 6 maj till 
2 juni 2021 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

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

maj 2021 till protokollet. 
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§ 90 

Informationsärenden 

Återrapport plan för genomförande av utrymningsövningar brand 

Rasmus Sundström, avdelningschef, informerar nämnden om utrymningsövningar vid 
brand. 

Överkapacitet, hyror och minskad beläggning på särskilda boenden (SÄBO) i egen 

regi 

Rikard Sörell, ekonomistrateg, och Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar 
nämnden om överkapacitet, hyror och minskad beläggning i egen regi avseende SÄBO. 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt följande: 

Vänsterpartiet har precis som kommunens egen förvaltning under lång tid 

varnat för hur etableringsfriheten inom särskilda boenden inom ramen för 

LOV, lag om valfrihet, driver fram kostnadsökningar. Det stora antalet 

tomma platser inom SÄBO som finns nu finansieras i slutänden av 

skattebetalare. Och precis som vi i nuläget brottas med de enorma 

kostnaderna för en stor överkapacitet riskerar vi om tio år brottas med de 

katastrofala konsekvenserna av en underkapacitet. Det byggs helt enkelt 

inte för Uppsalabornas behov, det byggs för de privata företagens 

vinstspekulationer. Vi hoppas att dessa nya beräkningar kan få också de 

mest hårdnackade privatiseringsivrarna att se hur priset för detta 

ideologiska projekt har blivit alldeles för högt. Det är tid att fasa ut 

LOV-driften inom särskilda boenden i Uppsala. 

Cecilia Forss (M), Anna Karin Westerlund (M), Ulf Stjernefeldt (M), 
Karolina Wigenfeldt (C) och Margit Borgström (KD) lämnar ett särskilt yttrande enligt 

följande: 

Vi kan konstatera att det finns en överkapacitet av särskilt boende för 

äldre, i dagens läge cirka 135 platser inom kommunala särskilda boenden. 

Om inga justeringar görs antas att en överkapacitet kommer att finnas 

minst tio år framöver. 

I stort sett alla privatdrivna platser är LOV-platser, vilket innebär att 

kommunen inte har någon kostnad för tomma platser (idag cirka 130 

platser). Kommunens egen regi däremot får bara marginellt lägre 

kostnader för boenden som har tomma platser 

Vi instämmer i förvaltningens uppfattning att beslut behöver fattas för att 

nämnden inte skall bära kostnader för tomplatser i egenregin. 
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Flera av kommunens boenden anses inte hålla den standarden som 

numera önskas. De är gamla och är utformade så att de är svårt att bedriva 

effektiv vård. Nu gives tillfälle för kommunen att antingen renovera 

boenden eller att omstrukturera dem till andra former av boende som har 

stor efterfrågan, till exempel trygghetsboenden för äldre. 

Ett ganska stort antal tomma platser finns i äldreboenden utanför stadens 

centrala delar. Särskild hänsyn behöver tas till människors önskemål att 

bo utanför staden. Särskilt anpassade lösningar behövs. 

Vi lämnar idag inga bestämda uppfattningar om vilka lösningar som skall 

väljas. Vi vill dock framföra att kommunen har givits möjlighet att 

tillgodose olika önskemål från äldre avseende boende och trygghet och att 

nämnden skyndsamt bör behandla en åtgärdsplan. 

Förvaltningsdirektören informerar 

Lenita Granlund informerar nämnden om följande: 

• Rapportering smitta och sourcecontrol, 

• Genomgång av icke rapporterade uppdrag från nämnden till förvaltningen, 

• Digital utveckling – ökat fokus, 

• Resultatet av medarbetarundersökningen 2021, 

• Statsbidrag 2020–2023 till äldreomsorgen. 

Information om sammanhållen HS-organisation 

Karin Brolin, avdelningschef, informerar nämnden om förvaltningens arbete med 
sammanhållen hälso- och sjukvård. 

Rekrytering av sjuksköterskor 

Karin Brolin, avdelningschef, informerar nämnden om förvaltningens arbete med att 
rekrytera sjuksköterskor. 
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§ 91 

Deltagande konferens och möten 
1. Ordförande Eva Christiernin (S) rapporterar om HSVO:s sammanträde. 

2. Ingrid Nordlander (V) rapporterar om Remisskonferens om SOU 2021:8 När behovet 
får styra – ett tandvårdssystem för en merjämlik tandhälsa den 11 maj 2021. 
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§ 92 

Frågor, skrivelser och annat från nämndens 
ledamöter 

Översyn av hemtjänstorganisationen – initiativ till äldrenämnden 

Cecilia Forss (M) och Margit Borgström (KD) anmäler ett initiativärende om översyn av 

hemtjänstorganisationen enligt följande: 

Inget ont som inte medför något gott, kanske man kan säga om den svåra 

pandemi som vi upplever. Det goda är att äldreomsorgen kommit i fokus. 

Alla säger sig vilja satsa på att de äldre ska få en god och nära vård. Äldre 

ska visas respekt och individens behov ska vara grunden för en god 

livskvalitet.  

Hemtjänsten är ett av vårdens område som inte fungerar tillfredsställande. 

Alltför många personer arbetar hos en person i hemmet. Det skapar oro 

och ger inte kontinuitet. Språkförbistringar är en annan källa till oro. När 

inte vårdgivare och vårdtagare kan kommunicera med varandra kan 

missförstånd lätt uppstå. 

Språkutbildning är på gång, det ser vi positivt på men hur ska man komma 

tillrätta med de många personkontakterna. Det är en svårare fråga. 

Behöver hela hemtjänstorganisationen förändras? Finns det goda exempel 

i andra kommuner som löst problemen och som vi kan ta del av? 

Vi anser att det behövs en översyn av hemtjänsten i Uppsala kommun. 

Vi yrkar på att  

• hemtjänstorganisationen ses över i Uppsala kommun 
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