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kOMMU2N1 ÄLDRENÄMNDEN 

Justerandes sigK 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 151 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 152 

Förenklat beslutsfattande 

Förvaltningen redogör för aktuellt läge avseende förenklat beslutsfattande om hemtjänst. 

§ 153 

Trygg utskrivning och hemgång från slutenvården 

Förvaltningen redogör för nuläge utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 154 

Arbetsmodell Trygg hemgång - status 

Förvaltningen redogör för aktuell status avseende arbetsmodell Trygg hemgång. 

§ 155 

Inhyrd personal - plan 2019 

Förvaltningen redogör för pågående arbete med inhyrd personal. 

Justerandes s Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

ÄLDRENÄMNDEN 

4(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 156 

Ekonomiskt bokslut per oktober 
ALN-2018-0120 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per oktober 2018 enligt föreliggande förslag. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna, Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Helene Brodin Rheindorf (M), och Ulla 
Johansson (KD) anser att nämnden är fortsatt i behov av bättre löpande uppföljning av äldrenämndens 
verksamheter. Vi har länge efterfrågat en bilaga till ekonomiska bokslut som på rubriksnivå anger 
aktiviteter som vidtas för att säkerställa bättre kvalitet och en ekonomi i balans. Kopplat till 
aktiviteterna bör också anges uppföljningstidpunkter och vilka resultat som aktiviteterna siktar mot. 
Vår övertygelse är att nämnden bättre kan säkerställa att berörda verksamheter verkställer åtgärder 
som kan säkerställa måluppfyllelse med en liknande styrning och uppföljning. Nämnden måste i sin 
helhet få ta del av den nedbrutna ekonomin per verksamhetsområden och verksamhetsenheter. Särskilt 
i ljuset av nämndens ansträngda ekonomi är det viktigt för att nämnden betydligt bättre ska klara av att 
aktivt bidra till nödvändigt förbättringsarbete. 
Äntligen kan vi konstatera ett första steg mot ett professionellt sätt att rapportera de större åtgärds/ 
förbättringsarbetena inom äldreförvaltningen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-12-06 från förvaltningen. 

Nämndens totala nettokostnader uppgick ackumulerat per oktober till — 1 497 tkr mot budgeterade — 
1 492 tkr, d.v.s, en negativ avvikelse om drygt 5 mnkr mot budget. 
Resultatet för nämnden ackumulerat per oktober 2018 var — 3,1 mnkr (-1,4 mnkr per september) vilket 
avvek positivt mot årsprognosen med 0,2 mnkr. Mot budget föreligger en negativ avvikelse på drygt 5 
mnkr totalt vilket är likvärdigt med avvikelsen som var i september. Avvikelsen mot budget går främst 
att härleda till den planerade och budgeterade besparing på 6 mnkr för 2018 avseende lokalöverlåtelse 
som ej kunnat göras under 2018 och som poängterats även i tidigare bokslut i år. 
Nämnden arbetar fortlöpande med åtgärder för att minska befintlig negativ budgetavvikelse som finns. 
Bedömningen, givet resultatet per oktober, är att utfallet för nämnden på helår väntas bli inom det 
prognosintervall som gavs i delårsbokslutet per augusti, d.v.s. — 9 mnkr (+/- 4 mnkr). 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 157 

Förslag att avveckla vård- och omsorgsboendet Tavastehus 
ALN-2018-0662 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avveckla vård- och omsorgsboendet Tavastehus i samband med att avtalet med Ansvar 8z, Omsorg 
löper ut i oktober 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-11-19 från förvaltningen. 

Äldrenämnden föreslås avveckla verksamheten vid vård- och omsorgsboendet Tavastehus dels på 
grund av att verksamhetens lokaler inte är ändamålsenliga för målgruppen äldre med demenssjukdom, 
dels på grund av att verksamheten är för liten för ekonomisk bärighet och att Uppsala kommun för 
närvarande sedan drygt ett halvår har ett överskott av demensvårds-platser. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 158 

Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre 2019-2021 
med utblick mot 2030 
ALN-2018-0612 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa reviderad bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre, såsom 
nämndens behov av vård- och omsorgsbostäder och lokaler, 

att överlämna planen till kommunstyrelsen för tillstyrkande och såsom beställning av angivna 
lokalåtgärder, 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen, 

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen genomföra lokalåtgärder 
enligt planen, 

att utreda moderna boendelösningar för äldre, exempelvis moderna servicehus, med 
äldreförvaltningen som sammankallande, och 

att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i samband med 
genomförandet av åtgärder enligt planen. 

Reservationer 
Per-Olof Forsblom (V), Ingrid Nordlander (V), och Jonas Larsson (S) reserverar sig mot beslutet 
enligt bilaga 1. 

Stefan Hanna, Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), I-M16ne Brodin Rheindorf (M), och Ulla 
Johansson (I(D) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Hannas yrkande, 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-10-31 från förvaltningen. 

Strategisk bostads- och lokalförsörjningsplan tas för första gången fram i ett förvaltningsöverskridande 
arbete med äldreförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 
Motsvarande arbete sker numera för alla fackförvaltningar med samma struktur och organisation. 
Arbetet sker löpande och planen kommer att revideras årligen. Planen ersätter tidigare fastställda 
bostadsförsörjningsplan 2016-2020 och försörjningsplan för sociala bostäder för perioden 2016-2020. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si‘11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

Bostads- och lokalförsörjningsplan utgår från verksamhetens behov av bostäder och lokaler. Behovet 
beräknas i grunden statistiskt utifrån nuvarande behov och kommunens befolkningsprognos — därefter 
sker analys och justering utifrån kända förändringar. 

Planen föreslår åtgärder av två slag: 
• Direkta lokalåtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt 
verksamhetsförändringar kopplade till detta. 
• Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för framtagande av direkta åtgärder 

De direkta åtgärderna i planen under planperioden innebär framför allt en kapacitetsökning som har 
effekt efter 2021. Under planperioden sker en mindre minskning av platser i fastigheter som 
kommunen hyr. 

Bostadsförsörjningsplanen bygger på förutsättningarna i förslaget till mål och budget från KS i juni 
2018. Om avgörande förändringar sker utifrån den förändrade majoriteten kommer planen att 
revideras. 

Yrkande 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till föreliggande skrivelse med tillägg i planen att det ska 
utredas moderna boendelösningar för äldre, exempelvis moderna servicehus. 

Per-Olof Forsblom (V) yrkar att det ska utvecklas en strategi för att avveckla LOV i syfte att 
åstadkomma bättre styrning och kostnadskontroll över äldreomsorgen samt för att säkerställa att 
kommunbidrag avsedda för äldreomsorg verldigen används för äldreomsorg och inte till att generera 
vinst i privata företag. 

Stefan Hanna yrkar att den nya trygghetsboendeformen som ska införas under 2019, som enligt lag ska 
kunna erhållas genom biståndsbeslut, ska vara tillgänglig för alla 65+. 
Att äldreförvaltningen med fördel redan nu kan inleda förhandlingar med Uppsala bostadsförmedling 
om att de ska hantera kön till den nya formen av trygghetsboenden som efterfrågas av många av våra 
65+. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer var och en av yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med eget yrkande om bifall till föreliggande skrivelse med tillägg i planen att det ska utredas 
moderna boendelösningar för äldre, exempelvis moderna servicehus. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 

/t/ 
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KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 159 

Ersättnings- och uppföljningsmodell för samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Uppsala län 
ALN-2018-0075 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslaget om regional ersättnings- och uppföljningsmodell av samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård i Uppsala län. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-11-09 från förvaltningen 

Den 26 april 2018 fattade äldrenämnden beslut om att godkänna ett avtal om ersättning för vård av 
utskrivningsklara patienter (ÄLN 2018-0075). 

Avtalet om ekonomisk ersättning kvarstår men tjänstemannaledningen hälsa, stöd, vård och omsorg 
(HSVO) har nu tagit fram ett förtydligande avseende regional ersättnings- och uppföljningsmodell 
som tydliggör att uppföljning ska ske två år efter beslut. Vidare föreslås att en strategisk 
länsövergripande analysgrupp på uppdrag av HSVO ska ansvara för kontinuerlig uppföljning av 
processmått och effektmål över tid. Samverkan ska ske med de lokala analysgrupper som är kopplade 
till närvårdssamverkan i respektive kommun. 

Slutligen föreslås att utvärdering ska ske årligen med målbild att ingen ska vara kvar inom sluten 
hälso- och sjukvård efter att personen är utskrivningsklar. Vid omorganisation, permanent eller 
tillfällig, ska risk- och konsekvensanalys göras utifrån ett samverkans-perspektiv. 

Justerandes s on  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 160 

Riktlinje för samverkan inom Uppsala kommun vid hemgång efter 
sjuldmsvistelse 
ALN-2018-0660 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslag till riktlinje för samverkan inom Uppsala kommun vid hemgång efter 
sjukhusvistelse. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-11-09 från förvaltningen. 

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 
2018 och ersatte tidigare betalningsansvarslagen. Lagens intention är att minska antalet dagar som 
patienter vårdas som utskrivningsklara på sjukhus och bygger på ömsesidig tillit mellan de berörda 
parterna. 

I varje kommun skall det finnas en lokal riktlinje/rutin som beskriver ansvar, roller och 
informationsflöde i utskrivningsprocessen. Äldreförvaltningen har i samverkan med 
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen tagit fram ett förslag till en sådan riktlinje för 
samverkan vid hemgång efter sjukhusvistelse. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
J  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 161 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala 
kommun och Region Uppsala 
ALN-2018-0674 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga den till 
handlingarna, 

att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade områden för 
verksamhetsplan 2020 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
närvårdssamverkan, och 

att nämnden ser fram mot att få fler indikatorer på om arbetet går framåt. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-11-13 från förvaltningen. 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget omfattar samverkan mellan 
huvudmännen men också internt inom kommunen och i Region Uppsala. 
Politiska styrgruppen samt ledningsgruppen ansvarar för planering och genomförande. 
Ledningsgruppens deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant 
verksamhetsområde. 

Den 16 oktober 2018 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2019 med 
syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks i 
antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och 
regionens vårduppdrag. Berörda politiska närrmder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMIN), 
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN) 
samt vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala. 
Politisk styrgrupp NSU möts tre gånger per år (januari, maj och oktober). Under majmötet sker 
uppföljning samt gemensamma prioriteringar inför kommande verksamhetsår. 

Ordföranden föreslår en ytterligare att-sats lydande: 
att nämnden ser fram mot att få fler indikatorer på om arbetet går framåt. 
Övriga ledamöter bifaller detta. 

Utdragsbestyrkande 



ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 162 

Plan för avtals- och uppdragsuppföljningar äldrenämnden 2019 
ALN-2017-0746 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta föreliggande uppföljningsplan avseende avtals — och uppdragsuppföljningar för 
äldrenämnden 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-11-20 från förvaltningen. 

Uppföljningsplanen beskriver den avtals — och uppdragsuppföljning som nämnden utför, oavsett om 
verksamheten bedrivs i egenregin eller av externa aktörer. Utöver de planerade uppföljningar som 
berörs av ärendet utförs så kallade händelsestyrda uppföljningar när behov av detta föreligger. Dessa 
uppföljningar sker som regel oanmält. 

Uppföljningsplanen syftar till att skapa en transparent och förutsägbar uppföljning av utförares 
verksamheter. Uppföljningen i sig ska ligga till grund för kontroll, kvalitetsförbättringar, lärande och 
utveckling både i verksamheterna och i avtalsstyrningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRII.9 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 163 

Beskrivning av allmänna handlingar för äldrenämnden 
ALN-2018-0157 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta Beskrivning av allmänna handlingar för äldrenämnden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-10-10 från förvaltningen. 

Enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet ha en beskrivning av sina 
allmänna handlingar. Den ska underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar och vara ett 
hjälpmedel i det interna arbetet. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 164 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 23 oktober och 1 
november 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 165 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 1 november 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 166 

Anmälan av protokoll från avdelningssamverkan/samverkan 19 september, 
16 (2 st) och 31 oktober, 20, 21, och 28 november 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 167 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm, äldrenämnden 6 december 
2018 
ALN-2018-0053 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Avtalsuppföljning vid stiftelsen Andreas Ands minne 27 juni 2018. 

2. Uppdragsuppföljning vid Hasselparken vård- och omsorgsboende Uppsala kommun 
egen regi 1 oktober 2018. 

3. Uppdragsuppföljning vid Sävjahus vård- och omsorgsboende Uppsala kommun egen 
regi 30 oktober 2018. 

4. Skrivelse från SPF Seniorerna Vaksala — Almtuna 6 november 2018 gällande 
synpunkter kring äldreomsorgen i Uppsala kommun. 

5. Uppdragsuppföljning vid Lillsj ögården vård- och omsorgsboende Uppsala kommun 
egen regi 7 november 2018. 

6. Plan- och byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Årsta torg, dnr 2015-003611, har 
vunnit laga kraft 8 oktober 2018. 

7. Plan- och byggnadsnämndens förslag till detaljplan för kvarteret Luthagsstranden 
50:1 m.fl. har vunnit laga kraft 5 oktober 2018. 

8. Namninsamling från anhöriga till boende på Linné "Låt inte aktivitetsinspiratör och 
aktivitetshandledare försvinna!" 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-06 

§ 168 

Anmälningsärenden med sekretess äldrenämnden 6 december 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 169 

Anmälan av fattade delegationsbeslut äldrenämnden 6 december 2018 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende oktober och november 2018. 



fl lic/fe_.#1040  å ole(6.~,bef 20/2) 

Reservation till ärendet Bostads och lokalförsörjningsplanen för vård och omsorg av äldre 2019-
2022 med utblick mot 2030. Äldrenämnden 2018 12 06. 

Vänsterpartiet avvisar förslaget om att all expansion när det gäller bostad och lokalförsörjning för 
äldre ska ske inom ramen för LOV (Lag om valfrihetssystem). Behovet kan täckas av nya boenden 
inom egen regin alternativ LOU upphandlade boenden. 

LOV är dyr för kommunen och ett slöseri med skattemedel 

LOV platser är nu efter en sänkning av ersättningen på 10% ändå 2001<r dyrare per plats och dygn än 
egen regin. Det ger en totalkostnadsökning på ca 40 miljoner, räknat på helår och 546 LOV platser 
november 2018, jämfört med kostnaderna för motsvarande antal platser i egen regin. 

Det behövs ingen ökning av kommunens låneskuld och pengar till investeringar för att ta över LOV 
boenden i egen regi 

Platser i egen regin kan ordnas, genom att nuvarande lokaler som privata vårdgivare nu byggt i 
spekulationssyfte, tas över annan huvudman som exempelvis Rikshem eller annan och hyrs sedan 
tillbaka av kommunen för vårdboenden. 

Politiken och kommunen tappar styrningen av utvecklingen inom äldreomsorgen 

Politiken och kommunen tappar styrningen av utvecklingen av äldreomsorgen genom LOV. Det är 
marknaden som inom ramen för LOV avgör var nya boenden ska etableras. Inte de enskildas och 
kommunens behov. 

Behovet av särskilda boenden bör minskas för att klara att lämna LOV och för att bättre kunna 
möta de enskilda äldres behov. 

Nya mellanboendeformer kan och bör utvecklas och nu kommer också nya statsbidrag till 
serviceboenden/ biståndsbedömda trygghetsboenden eller liknande som underlättar kommunens 
finansiering. Utökat och förbättrat anhörigstöd är också en viktigt för att äldre längre ska klara att bo 
i eget boende. 

För Vänsterpartiet 2018 12 03 

Per-Olof Forsblom ledamot, Ingrid Nordlander ledamot, Carl Åborg ersättare, äldrenämnden 

Jonas Larsson (S) ledamot äldrenämnden 
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