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psala 
• K O M M U N A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

Plats och tid: 
Ledamöter: 

Övriga deltagare: 

Staffan Yngve (S) from § 26 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Monica Söderbaum (MP) tom § 27 
Javiera Cifuentes (V) 

Aspen, 16:00-18:30 
Monica Östman (S), Ordförande Ersättare: 
Eva Adler (MP), 1 :e vice 
ordförande 
Stefan Hanna (C), 2:e vice 
ordförande 
Claes Olsson (S) 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Araxi Tadaros (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Maria Petersson (M) 
Sten Daxberg (M) tom § 27 
Carolina Wigenfeldt (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Monica Söderbaum (MP) from § 
28 

Jari Heikkinen, direktör, Karin Udenius, äldreombudsman, Helena Thorén Lindqvist, 
kommunikationsstrateg, Per Hammarström, chefsekonom, avdelningscheferna Carina 
Kumlin, Liselotte Engqvist och Åsa Markström 

Utses att justera: Stefan Hanna (C) Paragrafer: 23-40 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

r 
Äldreförvaltningen 2015-03-06 

ti / 

iåÉfräm..famfaA' /.YGy^ 
Stefan^taä (£)7justerare Monica Östman (S), ordförande 

iMGG •JA/Wl 
y 

) 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 
Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Äldrenämnden 

2015-02-26 

2015-03-09 

Äldreförvaltningen 
At : , ; 

Annie Arkebäck Morén 

Sista dag för överklagande: 2015-03-30 
Datum för anslags nedtagande: 2015-03-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande ¥ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§23 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att 2.01 information om Irmobe utgår och att på dagens möte informera om korttidsboenden, 

att 3.10 kursinbj udningar utgår, 

att uppta anmälan om särskild aktivitet med partigrupp, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign 
k! 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§24 

Aldreombudsmannens årsrapport 2014 
ALN-2015-0042.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att överlämna årsrapport 2014 från Uppsala kommuns Äldreombudsman til l Kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Årsrapport föreligger 2015-01-16 från Äldreombudsmannen. 
Äldreombudsmannen redogör för rapporten och svarar på äldrenämndens frågor. 
Äldrenämnden har av Äldreombudsmannen fått årsrapport 2014 för vidarebefordran til l 
Kommunfullmäktige. 

Justerandes sign 
ty 

i / / 

Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Såmmanträdesdatum: 2015-02-26 

§25 

Korttidsvård 

Förvaltningen redogör för korttidsvården. I jämförelse med andra kommuner har Uppsala 
förhållandevis höga kostnader för äldreomsorg. Korttidsvården pekas särskilt ut där Uppsala har 
långt fler platser än andra kommuner. 
Ett korttidscenter planeras i Stenhagen som planeras vara klart någon gång vid årsskiftet 2017/2018. 
Genom att koncentrera korttidsvården så kan resurser, som ti l l exempel rehabiliterande personal, 
samutnyttjas. En mer resurseffektiv verksamhet gör att det totala antalet korttidsplatser kan minska. 
På center för korttidsvård i Stenhagen samlas den korttidsvård som idag finns på Björngården, 
Fortuna, Fyrklövern/Nora och ett antal enskilda platser som finns "insprängda" på vård- och 
omsorgsboenden. 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§26 

Ekonomiskt bokslut 2014 
ALN-2013-0244.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna bokslut 2014 enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingar 2014 ti l l kommunstyrelsen 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2015-02-26 från förvaltningen. 
Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta bokslut för perioden 2014-01-01 -
2014-12-31. Av bokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 1 859,7 mnkr en ökning 
med 4,6 % jämfört med bokslut 2013. Nettokostnaden är 24,4 mnkr lägre än kommunbidraget. 

Justerandes sign 

iäfr % 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§27 

Budget 2015, äldrenämnden 
ALN-2015-0063.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa budget för 2015 enligt föreliggande förslag, och 

att översända nämndens budget t i l l kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Maria Petersson (M), Sten Daxberg (M), Karolina Wigenfeldt (C) och Ulla 
Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet med ett särskilt yttrande i enlighet med bilaga 1, ärende 
3.03. 
Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2015-02-09 från förvaltningen. 
Förvaltningsdirektören föredrar ärendet. 

Nämnden har tilldelats 1 673 887 tkr i kommunbidrag för år 2015 

Förändring jämfört med tidigare år är att nämnden inte längre har ansvar för brukare som har beslut 
om LSS insatser, brukare inom socialpsykiatri samt inom individ och familjeomsorgen 
(beroendeproblematik samt våld i nära relationer). 

Kontoret har valt att lägga kostnadsbudget för 2015 efter förväntat utfall per verksamhetsområde. 
Detta innebär att några verksamheter visar ett positivt resultat och andra verksamheter visar ett 
negativt resultat, detta beroende på att kommunbidraget är ett beslut av kommunfullmäktige och får 
inte ändras. 

Justerandes sign 
u 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

I budgeten förutsätts att den ekonomiska effekten av att implementera metodstödet ÄBIC (äldres 
behov i centrum) för myndighetsutövning samt införandet av ett rehabiliteringsteam innebär en 
kostnadsminskning motsvarande 30 mnkr för hemtjänst/hemvård. I budgeten finns också ett 
antagande om en kostnadsanpassning motsvarande 17 mnkr lägre kostnader för korttidsvården 
vilket beräknas bli möjligt genom de rehabiliterande insatserna. 

I IVE fmns ett investeringsutrymme motsvarande 0,5 Mlcr. 

Yrkande 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall t i l l liggande förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Maria Petersson (M), Sten Daxberg (M), Karolina Wigenfeldt 
(C) och Ulla Johansson (KD) att Alliansens tidigare lagda budget för äldrenämnden ska gälla. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
liggande förslag. 

Justerandes sign 
ty <: 

Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§28 

Uppföljning intern kontrollplan 2014 
ALN-2013-0263.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande uppföljning av internkontrollplan 2014, och 

att överlämna uppföljningen t i l l kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2015-02-26 från förvaltningen. 
Internkontrollplanen för 2014 var fokuserad på att implementera ett kvalitetsledningssystem för att 
säkerställa god kontroll, kostnadsbesparingar och jämnare arbetsbelastning. 

Justerandes sign 

i 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§29 

Intern kontroll - förslag till plan 2015 
ALN-2015-0064.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande förslag t i l l plan för den interna kontrollen 2015, och 

att överlämna planen t i l l kommunstyrelsen. 
Reservationer 
Stefan Hanna (C), Maria Petersson (M), Karolina Wigenfeldt (C) och Ulla Johansson (KD) 
reserverar sig mot beslutet med ett särskilt yttrande enligt bilaga 1, 3.04. 

Ärendet 
Förslag t i l l skri velse föreligger 2015-02-05 från förvaltningen. 

Förslaget t i l l plan för den interna kontrollen 2015 fokuserar på ordning och reda, tydliggöra 
ansvarsområden samt kontroll på volymförändringar. 

Yrkande 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall t i l l liggande förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Maria Petersson (M), Karolina Wigenfeldt (C) och Ulla 
Johansson (KD) på återremiss av ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på om föreliggande skrivelse ska fastställas och finner att 
nämnden beslutar att fastställa föreliggande skrivelse. 

Justerandes sign 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§30 

Verksamhetsplan 2015 
ALN-2015-0059.01 

Beslut 
Äldrenätnnden beslutar 

att återremittera ärendet för vidare genomgång i de politiska partierna. 

Justerandes sign 
rf 

Utdragsbestyrkande 



Ä L D R E N Ä M N D E N 

1(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§31 

Bättre liv för sjuka äldre - Fördelning av medel från prestationsersättningar 
2014 

ALN-2012-0161.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att anta fördelningen av medel från prestationsersättningarna, totalt 15 795 779 kr. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2015-01-14 från förvaltningen. 
Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har satsat stort på utveckling av vård och 
omsorg för sjuka äldre. I hela landet visar resultaten att arbetet gör skillnad för sjuka äldre. 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§32 

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande beslut 2014 
ALN-2014-0204.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1§ SoL och 9 § LSS som 2014-12-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med 
nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, och 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten ti l l kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2015-01-30 från förvaltningen. 
En redaktionell ändring ska göras i bilaga la, tabell 1 (2013 Q l , ska vara 2014 Q1). 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis 
rapportera til l inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 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. 

Justerandes sign 

IM v 

Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§33 

Planerad avtalsuppföljning vid vård-och omsorgsboendet Björkgården 
ALN-2014-0346.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten til l handlingarna. 

Ärendet 
Skrivelse föreligger 2015-01-29 från förvaltningen. 
En planerad avtalsuppföljning genomfördes vid vård- och omsorgsboendet Björkgården 22 
september 2014. Förvaltningen bedömde att Björkgården var en väl fungerande verksamhet. Några 
fåtal brister och förbättringsområden fanns dock inom vissa delar och handlingsplan begärdes in, 
vilken inkom 24 november 2014. En genomgång av handlingsplanen skedde via telefonkontakt 12 
december 2014 mellan förvaltningen och verksamhetschef. Där förtydligades olika frågeställningar 
som förvaltningen framförde inom vissa områden. Förvaltningen begärde kompletterande svar inom 
områdena 3.6 aktiv och meningsfylld tillvaro samt 3.9 informationsöverföring och dokumentation. 
Den kompletterande handlingsplanen inkom 16 januari 2015 och svaren bedömdes 
tillfredsställande. Äldreförvaltningen ser nu ärendet som avslutat. 

Justerandes sign 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§34 

Planerad avtalsuppföljning vid Nyby hemvård, utförare Vård & omsorg 
ALN-2014-0354.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten til l handlingarna. 

Ärendet 
Skrivelse föreligger 2015-01-30 från förvaltningen. 
En planerad avtalsuppföljning genomfördes vid Nyby hemvård 6 och 8 oktober 2014. Brister 
påvisades inom flera områden varför en handlingsplan begärdes in. Denna inkom 8 december 2014. 
Behov av förtydligande förelåg inom vissa områden varvid ny kontakt togs med verksamheten. Den 
kompletterade handlingsplanen samt fyra bilagor inkom 9 januari. 

Kompletteringen visar på en utveckling i positiv riktning och äldreförvaltningens bedömning är att 
avtalsuppföljningen härmed kan avslutas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§35 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm äldrenämnden 
2015-02-26 
ALN-2015-0037.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden t i l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2015-01-22 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott upphandling 2015-01-22 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§36 

§37 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§38 

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2015-01-28 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§39 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende bostad december 2014. 

Beslutade bostadsanpassningsbidrag januari 2015. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård januari 2015. 

Beslut fattad av Yvonne Jonsson, avdelningschef: 
5.2 fattad 2015-01-02, vikariat biståndshandläggare. 
5.2 fattad 2015-01-15, vikariat biståndshandläggare. 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 

§40 

Anmälan av särskild aktivitet med partigrupp 

Ordföranden Monica Östman (S) anmäler särskild aktivitet med partigrupp för socialdemokraterna, 
miljöpartiet och vänsterpartiet 9 mars 2015. 

Justerandes sign 
M 

Utdragsbestyrkande 



Äldrenämnden 26/2 2015 

3.03 

Reservation med det särskilda yttrandet; 

Vi stödjer Alliansens tidigare lagda budget för Äldrenämnden. 

Vi anser det särskilt besvärande att MP, V och S minskat vår önskade budget med 30 miljoner kronor 
som vi avsatt för att löpande kunna möta Uppsalabornas behov av vårdboenden. 

På kort tid har det redan byggts upp en mycket oroande kö och väntetid till vårdboenden. 

Reservation med särskilt yttrandet; 

De allra flesta riskerna angivna i föreslagen Internkontrollplan är svåra eller omöjliga att mäta. Vi 
upplever även kontrollområdena för övergripande för att bli meningsfulla ur ett 
uppföljningsperspektiv. 

Vi vill se riskområden som t ex: Att tiden från beviljat vårdboende till inflyttning kraftigt ökar. Att 
antalet timmar för av brukare uppskattat stöd i hemtjänsten minskar pga administrativa krav. 

Att färdtjänstens nya system hämmar våra äldres välbefinnande etc. Dagens beskrivna risker har ett 
väldigt stort inifrån och ut perspektiv. 

3.04 


