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Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 108 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppta två inbjudningar för beslut om deltagande, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 109 

Gode män och förvaltare 

Äldrenämnden har bjudit in personal från överförmyndarförvaltningen och representanter från God 
man och förvaltarföreningen för att informera om vad ett uppdrag som god man eller förvaltare 
innebär. 

Följande framkommer: 

Många personer i samhället har svårigheter att själva ta hand om sina personliga angelägenheter, sin 
ekonomi och tillvarata sina intressen. Det kan röra sig om åldersdementa, långvarigt kroppsligt 
sjuka eller personer med psykiska sjukdomar eller funktionshinder. 

Dessa personer kan behöva hjälp av andra. Det kan handla om personer som saknar anhöriga eller 
som inte kan få hjälp genom fullmakt. I sådana fall kan en god man eller förvaltare bli aktuell. 

Att ha en god man är frivilligt och den enskilde har kvar sin rättshandlingsförmåga. Gode mannen 
utför sina uppgifter i samråd med den enskilde. Den gode mannen ska alltid handla för den 
enskildes bästa. 

Den som ställs under förvaltarskap förlorar helt eller delvis sin rätt att disponera sina bankkonton 
och ingå avtal. Förvaltaren behöver inte huvudmannens samtycke för att företräda denne. Uppdraget 
som förvaltare skiljer sig i övrigt inte från uppdraget som god man. Förvaltarskap får inte anordnas 
om personens hjälpbehov kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom godmanskap. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 110 

Särskilt boende (SÄBO), finskt förvaltningsområde 

Förvaltningen redogör för ett ärende där inspektionen för vård och omsorg överväger att ansöka hos 
förvaltningsrätten om särskild avgift enligt 16 kap 6 a § (2001:453) socialtjänstlagen. 
Äldrenämnden beviljade sökande bistånd den 10 juni 2013 i form av särskilt boende 
(demensomvårdnad) enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts i rimlig tid. 
(Idag är beslutet om särskilt boende verkställt då sökande erhållit plats och flyttat in på 
demensavdelningen på Fortuna Onnela.) 

I ärendet har nämnden yttrat sig till inspektionen för vård och omsorg den 2 mars 2015 och 
till förvaltningsrätten den 2 juli 2015. I dagarna inväntas svar från förvaltningsrätten. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 
, 

2:,211±. 

JUN 
fl 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 111 

Information från förvaltningen 

Förvaltningsdirektören lämnar följande information: 

En ny förvaltningsorganisation är på gång, och även roller ska ses över. 
Mer information på nästa nämnd. 

Nämndsammanträdena ska läggas ute i verksamheterna 2016. 

Rehabiliteringsteamet ska utvärderas under hösten. 

- 	Hygienutrymmena på Skogsgården ska renoveras under september. 

- 	Aktuell information avseende Omtanken. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



6(23) 

ÄLDRENÄMNDEN 
! ÉL  ILZOK1-111.14,J 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 112 

Riktlinjer för palliativ vård 

Förvaltningen redogör för att riktlinjerna har utarbetats på uppdrag av tjänstemannaberedning 
kommuner och landsting i Uppsala län (TKL) då gemensamma riktlinjer och rutiner saknats. 
Riktlinjerna utgår från aktuella författningar, nationella kunskapsunderlag samt de styrdokument 
som tagits fram i samverkan mellan landstinget och Uppsala läns kommuner. 
Dessa finns publicerade i landstingets kvalitetshandbok, Vård i Samverkan (VIS). 

Syftet med riktlinjerna är att 
tydliggöra ansvarsförhållanden mellan huvudmännen gällande allmän och specialiserad 
palliativ vård 
definiera vad som ligger till grund för prioriteringar ur ett etiskt och jämlikt perspektiv 
visa vilka termer som ska användas 
tydliggöra vilken hälso- och sjukvård och social omsorg varje enskild individ har rätt till och 
vem som ska utföra den 
ligga till grund för vilka länsgemensamma samverkansrutiner och lokala rutiner som ska 
upprättas 
utgöra en grund vid utvecklingsarbete inom palliativ vård 

Riktlinjerna omfattar personer i behov av palliativ vård från 17 års ålder och uppåt. 
Barn mellan 0-17 år är landstingets ansvar avseende hälso- och sjukvård. 

TKL består av kommunernas socialchefer/direktörer och landstingets ledning. Tjänstemännen har 
ett formellt uppdrag från respektive politisk organisation att företräda kommunerna och landstinget 
i samverkansfrågor som rör socialtjänsten och berörda delar av hälso- och sjukvård. 

Regionförbundet är en samarbetsorganisation för länets åtta kommuner och landstinget i Uppsala 
län, och styrs av en politisk ledning. 
De har ett uppdrag att bedriva FoU-stödverksamhet för att utveckla välfärden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 113 

Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 
ALN-2015-0063.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna resultat perioden januari-maj 2015 samt prognosbedömning helår enligt föreliggande 
förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-08-27 från förvaltningen. 

Nämndens bokslut per maj visar ett positivt resultat på 929 tkr, jämnfört med periodiserad budget så 
har nämnden ett negativt periodbokslut per maj på 
-7483 tkr. 

. I underskottet är det framför allt hemtjänst/hemvård som inte genererar den kostnadsanpassning 
per månad som antagits i budget 2015. 
. I budgetarbetet antogs att rehabteamet ska leda till minskat behov av korttidsvård, antagandet 
stämmer och nämnden ser en ökad genomströmning på platser inom korttidsvård. Däremot har 
satsningen inte påverkat kostnaderna i den omfattning som antogs vid budgetarbetet pga. att 
nämnden har fasta avtal med samtliga verksamheter året ut. 
. Det kvarstår oreglerade intäkter mellan äldrenämnden och omsorgsnämnden för brukare 65 år och 
äldre, detta arbete prioriteras. . 

Målet för förvaltningen 2015 är att verka för en ekonomi i balans. Arbete pågår intensivt för att 
nämnden ska anpassa sina kostnader till beviljad ramtilldelning. Trots detta bedömer förvaltningen 
att en negativ prognos för helåret om 15 mnkr med en osäkerhetsmarginal på +5/-5 mnkr verkar 
rimlig för helåret. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 114 

Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 
ALN-2015-0063.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna resultat perioden januari-juni 2015 samt prognosbedömning helår enligt föreliggande 
förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-08-27 från förvaltningen. 

Nämndens bokslut per juni visar ett positivt resultat på 1 706 tkr, jämnfört med periodiserad budget 
så har nämnden ett negativt periodbokslut per juni på 
-8 389 tkr. 

. I underskottet är det framför allt hemtjänst/hemvård som inte genererar den kostnadsanpassning 
per månad som antagits i budget 2015. Underskottet ligger på 18 088 tkr eller -8 % jämnfört med 
budget. 
- I budgetarbetet antogs att rehabteamet ska leda till minskat behov av korttidsvård, antagandet 
stämmer och nämnden ser en ökad genomströmning på platser inom korttidsvård. Däremot har 
satsningen inte påverkat kostnaderna i den omfattning som antogs vid budgetarbetet pga. att 
nämnden har fasta avtal med samtliga verksamheter året ut. 
. Även i juni kvarstår oreglerade intäkter mellan äldrenämnden och omsorgsnämnden för brukare 
65 år och äldre, detta arbete prioriteras men utredningen är ännu inte fastställd. Det innebär att 
äldrenämnden har mindre intäkter än budgeterat och arbete pågår med hanteringen kring detta. 

Målet för förvaltningen 2015 är att verka för att en ekonomi i balans. Arbete pågår intensivt för att 
nämnden ska anpassa sina kostnader till beviljad ramtilldelning. Trots detta bedömer förvaltningen 
att en negativ prognos för helåret om 15 mnkr med en osäkerhetsmarginal på +5/-5 mnkr verkar 
rimlig för helåret. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 115 

Riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen 
ALN-2015-0136.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta föreslagna riktlinjer (Riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorgen), och 

att dokumentet ersätter tidigare riktlinjer (Riktlinjer, vägledning och information om insatser enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom 
äldreomsorgen för personer över 65 år) 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-08-03 från förvaltningen. 

Dessa riktlinjer ersätter nämndens tidigare riktlinjer för biståndsbedömning. Syftet med riktlinjerna 
är att säkerställa en rättsäker, effektiv och likvärdig hantering avseende såväl handläggning som 
bedömning av ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen inom nämndens ansvarsområde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 116 

Uppdrag att kartlägga behovet av särskilda boende för äldre och göra en 
översyn av samtliga ersättningsmodeller 
ALN-2015-0179.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra till äldreförvaltningen att göra en översyn av befintliga och planerade äldreboenden 
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV), och 

att uppdra till äldreförvaltningen att göra en översyn av befintliga förfrågningsunderlag, avtal och 
ersättningsmodeller som upphandlats enligt LOU och LOV. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-08-05 från förvaltningen. 

De olika systemen (LOU, LOV, egenregi) ger olika kostnader och förutsättningar för enskilda, 
utförare och beställare. Äldreförvaltningen ser därför behov av en fördjupad analys och 
konsekvensbeskrivning inför den framtida bostadsplaneringen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 117 

Hemvårdens ersättningar 
ALN-2015-0180.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en ny ersättningsmodell gällande hälso- och sjukvård 
och införa ökade kontrollmöjligheter för delegerad hälso- och sjukvård, 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra nödvändiga förändringar i förfrågningsunderlag för 
hemvård, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med grundläggande ekonomiska beräkningar 
avseende förändrad modell i oktobernämnden 2015. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-07-10 från förvaltningen. 

Bedömningen görs att förvaltningen har fått ett °proportionellt högt kostnadsläge för hälso- och 
sjukvård från legitimerad personal med nuvarande ersättningsmodell. Förvaltningen har inte 
tillräcklig insyn i och kontroll över den delegerade hälso-och sjukvården. 
Önskvärd inriktning är övergång till anslagsfinansiering av legitimerad personal och översyn av hur 
nattsjukvården regleras i hemvårdens avtal. Övergång till ett nytt ersättningssystem förutsätter 
samtidigt ett omfattande utvecklingsarbete, både före och efter skiftet. Utvecklingsarbete krävs för 
att hitta rätt nyckeltal för anslagsfinansieringen och även för att säkerställa uppföljningen så att 
insatserna håller god kvalitet med ny ersättningsmodell. Parallellt måste även metoderna för 
uppföljning av delegerade sjukvårdsinsatser utvecklas. 
Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att en ny ersättningsmodell utvecklas för den 
legitimerade personalens insatser och att metoderna för att följa och redovisa de delegerade 
insatserna utvecklas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 118 

Hemsjukvård och hemtjänst nattetid 
ALN-2015-0183.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ge förvaltningen uppdrag att teckna avtal med Vård & omsorg avseende fortsatt drift av 
natthemsjukvård till och med 2016-05-30, 

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med grundläggande ekonomiska beräkningar 
avseende förändrat uppdrag till nämnden i oktober 2015, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att samordna hemtjänst och hemsjukvård nattetid från och med 
2016-06-01. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-07-10 från förvaltningen. 

Sedan 2009 ansvarar Uppsala kommuns egen regi, Vård & omsorg ALN-2008-0218, för 
hemsjukvården nattetid, medan tre olika utförare ansvarar för hemtjänsten som beviljats nattetid. 
Olika utförare dag och nattetid har inneburit osäkerhet gällande ansvarsförhållanden och samverkan 
mellan utförarna. Till exempel genomförs dubbla besök nattetid av hemtjänsten och 
hemsjukvårdens sjuksköterska. 
Äldreförvaltningen ser möjligheter till effektivisering och kostnadsanpassning genom att 
lägga natthemtjänsten som ett gemensamt uppdrag tillsammans med natthemsjukvården 
( kl. 22.00 — 07.00). 
Samordningen av hemtjänst och hemsjukvård nattetid bedöms generera samordningsvinster och 
kostnadsbesparingar. 
Avtalet för natthemsjukvården med Uppsala kommuns egenregi löper ut 2015-08-31 och är i behov 
av förlängning. Äldreförvaltningen föreslår därför att äldrenämnden ger uppdrag om att förlänga 
gällande uppdrag till Uppsala kommun Vård & omsorg. 



13(23) 

ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 119 

Yttrande om handlingsprogram Uppsala brandförsvar 2016-2019 
ALN-2015-0166.54 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa förslag till yttrande som remissvar på räddningsnämndens remiss om 
handlingsprogram för Uppsala brandförsvar 2016-2019, och 

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att följa upp äldrenämndens handlingsprogram 
från 2012 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-07-08 från förvaltningen. 

Räddningsnämnden har uppdaterat sitt handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande 
verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Programmet innehåller nya 
målbeskrivningar och en utvecklad riskanalys. Här framgår bland annat att äldre är en särskilt utsatt 
grupp, något som motiverar särskild uppmärksamhet, inte minst på grund av den kraftiga ökningen 
av mycket gamla personer i Uppsala. Eftersom flertalet äldre befinner sig utanför nämndens 
verksamheter ser nämnden gärna bredare och kompletterande förebyggande initiativ i samarbete 
med brandförsvaret. Äldrenämnden antog ett eget handlingsprogram enligt LSO 2012-08-30. Sedan 
dess har flera initiativ tagits för att stärka det egna brandförebyggande arbetet; checklistor i 
hemvården, utvecklade krav kring brandförebyggande arbete i förfrågningsunderlag och avtal m.m. 
Det har dock inte gjorts någon särskild uppföljning av äldrenämndens handlingsprogram. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 120 

Yttrande avseende fördjupad översiktsplan för Södra staden i Uppsala 
ALN-2015-0156.60 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (FP) och 
Ulla Johansson (KD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-06-30 från förvaltningen. 

Södra staden har pekats ut som ett av de större och viktigare stadsutvecklingsområdena i staden. 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till yttrande i ärendet där betydelsen av att rörelsestråken 
och mötesplatserna inom planområdet anpassas, så de är tillgängliga för alla personer oavsett 
funktionsförmåga, understryks. Det handlar exempelvis om utformning och val av beläggning, 
trygghet i trafikmiljön och undvikande av barriärer. 

I planförslaget finns en beräkning av de framtida behoven av särskilda boenden inom området. I 
förslaget till yttrande framhålls vikten av att så tidigt som möjligt planera för och beakta behovet av 
särskilda boenden, samtidigt som osäkerheten i sådana behovsbedömningar på längre sikt måste 
beaktas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 121 

Yttrande avseende förslag till planprogram för Ulleråker 
ALN-2015-0157.60 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-06-30 från förvaltningen. 

Planprogrammet för Ulleråker är en del av Uppsalas planerade stadsutveckling i Södra staden. 
Äldreförvaltningen har upprättat förslag till yttrande till plan- och byggnadsnämnden där vikten av 
det sociala hållbarhetsperspektivet, i form av främst tillgänglighet, trafiksäkerhet, orienterbarhet och 
inkluderande miljöer, betonas. Rörelsestråk och mötesplatser inom planområdet behöver därför 
anpassas så de är tillgängliga för alla personer oavsett funktionsförmåga. För att äldre personer ska 
kunna leva ett fullgott liv krävs att bostäderna och boendemiljöerna inom planområdet är 
tillgänglighetsanpassade. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 122 

Avtalsuppföljning vid Ferlin, vård- och omsorgsboende 
ALN-2015-0103.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-07-07 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen genomförde en avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Kosmo Ferlin 
den 19 maj 2015, som framgår av rapporten. Uppföljningen visade att verksamheten är 
välfungerande på många sätt. 
Förbättringsområden har dock identifierats inom följande fokusområden, 
e Verksamhet och organisation- Bemanning 
• Kompetens och kompetensutveckling 
o Brukarråd/närståendesamverkan 
o Aktiv och meningsfylld tillvaro 
o Informationsöverföring och dokumentation 
o Avvikelser och klagomålshantering 

Verksamheten förväntas åtgärda dessa med omedelbar verkan. 

Inga stora brister i förhållande till krav i avtal påvisades. 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 123 

Avtalsuppföljning vid Bernadotte, vård- och omsorgsboende 
ALN-2014-0439.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-07-09 från förvaltningen. 

Under senare delen av 2014 inkom synpunkter på verksamheten till förvaltningen från 
biståndshandläggare, personalgruppen och från närstående. Den 9 december 2014 kallades 
ledningen för Kosmo AB till möte där beställare och utförare enades om att brister enligt ska-krav i 
avtal förelåg och att ersättningsreducering ska gälla från den 14 december 2014. Den 14 januari 
2015 inkom brev från Kosmo AB där ersättningsreduceringen bestreds. Svar från förvaltningen 
skickades samma dag. Den 23 januari 2015 genomfördes en avtalsuppföljning. Förvaltningen 
konstaterade att det fanns förbättringsområden. 

I mars 2015 tar äldreförvaltningen kontakt med kommunjuristen för en dialog kring sanktioner 
utifrån uppmärksammade förbättringsområden. Verksamhetens pågående utvecklingsarbete bedöms 
kunna leda till avtalsuppfyllelse. Ledningen för Kosmo meddelas att ersättningsreducering inte 
utkrävs. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 124 

Avtalsuppföljning vid Linné, vård- och omsorgsboende 
ALN-2014-0442.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-07-10 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen genomförde en avtalsuppföljning den 5 november 2014 (ALN-2014-0402). 
Synpunkter har inkommit från bland annat närstående, biståndshandläggare och medicinskt 
ansvariga. Den 9 december 2014 kallades ledningen för Kosmo AB till möte. Parterna enades om 
att brister enligt ska-krav förelåg och att ersättningsreducering ska gälla från den 14 december 2014 
(ALN-2014-0442). Den 14 januari 2015 inkom brev från Kosmo AB där ersättningsreduceringen 
bestreds. Den 11 februari 2015 genomfördes en riktad avtalsuppföljning. Förvaltningen 
konstaterade att det fortfarande fanns förbättringsområden. Svar på brev från den 14 januari 
skickades från äldreförvaltningen den 9 mars 2015. Verksamhetens pågående utvecklingsarbete 
bedömdes inte till fullo kunna leda till avtalsuppfyllelse. Ledningen meddelas att 
ersättningsreducering fortsätter. I mars 2015 kontaktas kommunjuristen för dialog kring 
sanktionerna. I början av februari övergick Kosmo AB 's aktieinnehav till Norlandia Care AB. 
Äldreförvaltningen och nya ägaren har vid ett flertal kontakter och möten stämt av det 
utvecklingsarbete som pågått i verksamheten under våren och finner att ersättningsreduceringen kan 
hävas från den 4 juni 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 125 

Avtalsuppföljning vid Västergården, vård- och omsorgsboende 
ALN-2014-0443.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-06-18 från förvaltningen. 

Under 2014 har en planerad och en oanmäld avtalsuppföljning genomförts (ALN-2014-0219). 
Parallellt har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR) gjort utredningar och tillsynsbesök i verksamheten. Den 9 december 2014 kallades 
ledningen för Kosmo AB till ett möte då ytterligare synpunkter och klagomål inkommit. Vid mötet 
enades beställare och utförare om att brister enligt ska-krav i avtal förelåg och att 
ersättningsreducering ska gälla från den 14 december. Den 18 december meddelade utföraren att 
bristerna åtgärdats. En oanmäld avtalsuppföljning genomfördes den 30 december 2014. 
Förvaltningen konstaterade att vissa förbättringar skett men att det fortfarande fanns många 
kvarstående förbättringsområden. Den 30 april 2015 meddelar utföraren åter igen att samtliga 
brister åtgärdats. Den 25 maj 2015 genomförs en ny oanmäld avtalsuppföljning. Förvaltningens 
bedömning är att ett systematiskt utvecklingsarbete skett under våren och att ställda krav i avtalet 
nu uppfylls. Ledningen för Kosmo meddelas att ersättningsreduceringen hävs. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 126 

Diverse anmälningsärenden äldrenämnden 27 augusti 2015 
ALN-2015-0037 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§ 127 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§ 128 

Anmälan av protokoll från individutskott 2 och 6 juni 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 129 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 2 juni 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

§ 130 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott upphandling 2 och 18 juni 2014 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

§ 131 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 11 juni 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 132 

Anmälan av delegationsbeslut samt redovisning av ett utvalt ärende från 
föreliggande delegationsbeslut i juni 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Monica Östman (S), ordförande: 
8.1.1 fattad 2015-06-18 avseende yttrande till Regeringsrätten. 

Beslut fattad av Maria Lindblom, uppdragsstrateg: 
1.34 fattad 2015-06-29 avseende el rullstol 15095. 
1.34 fattad 2015-06-16 avseende el rullstolar, 6 st. med följande nr: 
15057, 15069,15072, 15077,15078 och 15079. 
1.34 fattad 2015-06-17 avseende el rullstolar, 4 st. med följande nr: 
15081,15091,15096 och15098. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård juni och juli 2015. 

Förvaltningen redovisar ett delegationsbeslut som valdes ut ur delegationslistan på nämnden 11 juni 
2015. 

§ 133 

Anmälan av ordförandebeslut fattad 18 juni 2015 

Beslut anmäls som fattats 18 juni 2015 av ordförande Monica Östman (S) då nämndens beslut inte 
kunde inväntas. Beslutet avsåg ett yttrande till Regeringsrätten angående betänkande SOU 2015:20 
Utredning av betalningsansvarslagen, dnr 2015/1650/FS. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sanimanträdesdatum: 2015-08-27 

§ 134 

Inbjudningar 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att Monica Östman (S), Eva Adler (MP) och Karolina Wigenfeldt (C) tillåts att gå på 
"Hearing om funktionshinderpolitiskt program" tisdag 1 september 2015, kl. 16.00-
18.00. Plats: Stationsgatan 12, lokal Aspen, och 

att Monica Östman (S), Eva Adler (MP), Per-Olof Forsblom (V), Johan Carlsson (M) och 
Ulla Johansson (KD) deltar i verksamhetsbesök hos äldreförvaltningen Stockholm stad, 
fredag 18 september 2015, kl. 14.00. Syftet med besöket är att få information om hur 
staden arbetar med lagen om valfrihetssystem (LOV), lagen om offentlig upphandling (LOU) 
och egen regi. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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