
 ÄLDRENÄMNDEN  
 

Datum 
2011-11-30  

 

 KALLELSE  
 
 
 

Nämnd/Organ: Äldrenämnden  

Sammanträdesdatum: 2011-12-15, kl 14:00 

Sammanträdeslokal: Stilla Oceanen 

  

Ordförande:  

Ebba Busch (KD) Tel. 076-798 34 30, e-post ebba.busch@kristdemokraterna.se 

Sekreterare:   

Annie Arkebäck Morén    Tel. 018-727 56 02, e-post annie.arkeback-moren@uppsala.se 
 
 

 

Föredragningslista 

Nr  Ärenderubrik Övriga uppgifter Diarienummer  

1 Formalia   

1.01 Val av justerare, tid och plats   

1.02 Fastställande av föredragningslistan   

    

2 Information   

    

3 Beslutsärenden   

3.01 Månadsuppföljning per oktober inklusive 
prognos 2011 

Handling tidigare ALN-2011-0036.10 

3.02 Månadsuppföljning per november inklusive 
prognos 2011 

Handling på bordet ALN-2011-0036.10 

3.03 Äldrenämndens budget 2012 Handling tidigare + 
komplettering 

ALN-2011-0258.10 

3.04 Intern kontroll - förslag till plan 2012 Handling tidigare ALN-2011-0251.00 

3.05 Rapport från händelsestyrd uppföljning, Aleris 
äldreomsorg, Tavastehus vårdboende 

Handling tidigare ALN-2011-0114.30 
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3.06 

 
Kartläggning av bemanning på särskilt boende 
med inriktning omvårdnad 

 
Handling tidigare + 
handling  

 
ALN-2011-0256.30 

3.07 Vård & bildnings åtagande avseende drift 
2012 av Öppna insatser, restaurangverksamhet 
och kommunövergripande verksamheter 

Handling tidigare + 
komplettering 

ALN-2011-0179.30 

3.08 Ansökan om subventionering av 
trygghetsbostäder – Riksbyggens Brf 
Uppsalahus nr 23 och 29 

Handling tidigare ALN-2010-0134.62 

3.09 Bidragsansökan till volontärverksamhet 2012-
2014 från Forum för frivilligt socialt arbete 
Volontärbyrån   

Utgår (ingår nu i 
ärende 3.10) 

ALN-2011-0238.15 

3.10 Ansökan om bidrag för fortsatt drift av  
Centrum för Ideellt Arbete, volontär-
verksamhet inom Uppsala kommun 

Ny handling ALN-2011-0239.15 

3.11 Uppföljning av bidrag för utbildning och 
kvalitetssäkring av volontäruppdrag inom  
kommunalt finansierad verksamhet i Uppsala 

Handling tidigare ALN-2010-0027.15 

3.12 Revidering av tillämpningsregler för avgifter 
inom omsorgerna om äldre och 
funktionshindrade i Uppsala kommun 

Handling tidigare ALN-2011-0240.11 

3.13 Boendeplan för äldre i Uppsala kommun  Handling tidigare + 
komplettering 

ALN-2011-0233.30 

3.14 Förändring av förfrågningsunderlag för 
hemvård samt förändring av rutiner för 
förenklad handläggning 

Handling tidigare + 
rev. handling och 
handling på bordet 

ALN-2011-0255.30 

3.15 Yttrande angående motion av Ulrik Wärnsberg 
(s) om Klyftorna ökar i Uppsala 

Handling tidigare ALN-2011-0222.30 

3.16 Yttrande till kommunstyrelsen angående 
motion av Ilona Waldau (V) m fl om att 
erbjuda boendealternativ på dövas villkor i 
teckenspråkig miljö 

Handling tidigare ALN-2011-0218.30 

3.17 Yttrande till kommunstyrelsen angående 
motion av Jeanette Escanilla (V) om att 
förbättra bemötandet av äldre Hbt-personer 
genom att - minst ett äldreboende i Uppsala 
kommun HBT-certifieras 

Handling tidigare ALN-2011-0224.30 

3.18 Yttrande till Socialdepartementet angående 
regeringskansliet, Ds 2011:33 Rätten att få 
åldras tillsammans - en fråga om skälighet, 
värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen 

Handling tidigare ALN-2011-0213.30 

3.19 Yttrande över remiss ”Motion av Ulrik 
Wärnsberg (s) om Kostpolitiskt program” 

Handling tidigare ALN-2011-0214.30 

3.20 Yttrande angående motion av Edip Akay (V) 
om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala 
kommun 

Handling tidigare ALN-2011-0223.30 
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3.21 Ansökan om ekonomiskt stöd från 
Studieförbundet Vuxenskolan för år 2012 
gällande aktiviteter för äldre 

Handling tidigare + 
ny handling 

ALN-2011-0250.15 

 
3.22 

 
Svar på fråga om vård i livets slutskede vid 
vård- och omsorgsboenden 

 
Handling tidigare 

 
ALN-2011-0110.30 

3.23 Rapportering till kommunfullmäktige av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Handling tidigare ALN-2011-0100.30 

3.24 Sammanträdestider för nämnd och presidium 
2012 

Handling tidigare ALN-2011-0248.00 

3.25 Enkät för att undersöka äldres möjligheter som 
bor på vårdboende att få stöd och hjälp av 
teckenspråkskunnig personal 

Handling tidigare 
(presidiehandling) 

ALN-2011-0050.30 

3.26 Svar på skrivelse till äldrenämnden, från 
socialdemokraterna i äldrenämnden, angående 
redovisning av bemanning m.m. 

Handling +  
handling tidigare 
(presidiet 3.08) 

 

    

4 Anmälningsärenden   

4.01 Anmälan av presidiets protokoll 2011-10-11 
och 2011-11-07 (2 st) 

Handling tidigare  

4.02 Anmälan av äldrenämndens protokoll  
2011-10-20 

Handling tidigare  

4.03 Anmälan av individutskottets protokoll  
2011-10-20 och 2011-11-07 

Handling på bordet  

4.04 Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, 
skrivelser mm 

Handling  

4.05 Anmälan av delegationsbeslut Handling på bordet  
 
 


