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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

Plats och tid: Bergius, 16:00-18:30 

Ledamöter: Monica Östman (S), Ordförande 
Eva Adler (MP), 1 :e vice 
ordförande 
Stefan Hanna (C), 2:e vice 
ordförande 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Araxi Tadaros (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Johan Carlsson (M) 
Sten Daxberg (M) 
Camilla Westerborn (FP) 
Ulla Johansson (KD) 

Ersättare: Staffan Yngve (S) 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Monica Söderhamn (MP) 
Javiera Cifuentes (V) 
Maria Petersson (M) 

Övriga deltagare: Jari Heikkinen, direktör, avdelningscheferna Carina Kumlin, Åsa Markström, Liselotte 
Engqvist, Karina Bodin och Yvonne Jonsson, Jenny Söderlund, verksamhetsutveeklare, 
Johanna Wallin, nämndcontroller, Helena Thorén Lindqvist, kommunikationsstrateg, 
arbetsterapeuterna Ann Hellgren och Heléne Stenlund, Mads Jakobsson, tf. chef, och 
Daniel Karlsson, utredningssekreterare 

Utses att justera: Stefan Hanna (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Paragrafer: 60 - 72 

A/TN. 
Äldreförvaltningen tisdag 28 april fiT5 

Underskrifter: 
Monica Östman (S), ordförande 

•mE/ 
f/j J 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

A N S L A G / B E V I S Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Äldrenämnden 
2015-04-23 
2015-04-29 

Äldreförvaltningen 

Sista dag för överklagande: 2015-05-20 
Datum för anslags nedtagande: 2015-05-21 

Annie Arkebäck Morén 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

Dagens möte är öppet för allmänheten och ordföranden hälsar samtliga välkomna. 

§60 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§61 

Rehabiliteringsteam 

Chefen för rehabiliteringsteamet redogör för att syftet med inrättandet av rehabiliteringsteamet är att 
återta styrningen av den tidiga rehabiliteringen direkt från sjukhuset och skapa en tydlig överföring 
av den fortsatta rehabiliteringen til l mottagande utförare. 
Syftet är också att öka den enskildes trygghet och oberoende, minska hemtjänstkostnader och att 
minska behovet av korttidsvård. 
Rehabiliteringsteamet är samlokaliserat med vårdplaneringsteamet inom förvaltningen och 
gemensamt genomförs vårdplaneringar. 
Genom denna organisering skapas konkurrensneutralitet i förhållande t i l l de utförare som kunden 
kan välja efter avslutad insats från rehabiliteringsteamet. 
Teamet består av 10 arbetsterapeuter, 10 fysioterapeuter och en chef. 
Träning kan ske upp t i l l 6 veckor med en patient. 
Medarbetare i rehabiliteringsteamet redogör för sitt arbete och ger några fallexempel. 

Justerandes sign 
/fy. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§62 

Psykisk (o)hälsa äldre 

Förvaltningen redogör för det förebyggande arbetet med psykisk hälsa äldre. 

Det har länge funnits första hjälpen t i l l fysisk hälsa, men inte t i l l psykisk. 

Socialdepartementet har beslutat att en satsning ska ske på kompetenshöjning kring psykisk hälsa 
och på suicidprevention (SOU 2010-31). Uppdrag gavs ti l l Nationellt centrum för suicidforskning 
och prevention av psykisk ohälsa (NASP) att ta fram en utbildning. 
Utbildningen utformades sedan tillsammans med Sveriges Kommuner och Fandsting (SKF) som 
ansåg att utbildningen även skulle inriktas mot äldre. 
Fem medarbetare inom förvaltningen utbildades ti l l instruktörer i första hjälpen psykisk hälsa under 
hösten 2013. 

Under 2014 har nyckelpersoner inom berörda verksamheter utbildats i första hjälpen psykisk hälsa. 
Utbildningen syftar t i l l att öka medvetenheten kring äldres psykiska hälsa. Den sätter fokus på 
bemötande och hur man som medmänniska kan närma sig och ge råd och stöd t i l l en person med 
psykisk ohälsa. Ett annat mål med utbildningen är att via kompetenshöjning minska de fördomar 
och tabun som finns inom området. 

Ett kortsiktigt mål är att kompetenshöja medarbetare inom Uppsala kommun, och att långsiktigt 
främja attitydförändringar där psykisk ohälsa likställs med fysisk ohälsa. 
Genom nätverksarbete kommer cirka 600 personer per år att utbildas. 

§63 

Återrapportering från kommunala pensionärsrådet KPR 

Förvaltningsdirektören ger en kort rapport från det senaste mötet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§64 

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

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna resultat perioden j anuari-mars 2015 samt prognosbedömning enligt föreliggande 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2015-04-23 från förvaltningen. 
Nämndcontrollern föredrar ärendet. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars 2015 visar på en ekonomi i balans. Det måste 
dock påpekas at det fortfarande, liksom vid uppföljningen per februari, råder viss osäkerhet kring 
resultatet. Det kvarstår några oreglerade intäkter och kostnader i bokföringen per mars vilket 
påverkar resultatet. 

förslag. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantiädesdatum: 2015-04-23 

§65 

Bostadsförsörjningsplan 2015-2018 
ALN-2015-0096.01 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa bostadsförsörjningsplan 2015-2018 enligt upprättat förslag, 

att uppdra t i l l förvaltningen att överlämna planen til l kommunstyrelsen som 
behovsunderlag för kommunens bostadsförsörjning 2015-2018, och 

att uppdra t i l l förvaltningen att undersöka den geografiska fördelningen av kommunens äldre 
i stad och på landsbygd, och att fånga in önskemål om var framtida äldreboenden bör byggas. 

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

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2015-03-30 från äldreförvaltningen. 

En bostadsförsörjningsplan utgör en strategi för bostadsförsörjningen i kommunen. Den syftar t i l l 
att visa på behovet av bostäder, i äldrenämndens fall bostäder för äldre, i framtiden och därigenom 
ge kommunen ett underlag för planeringen av nya bostäder. Bostadsförsörjningsplanen och 
kommunens översiktsplan ska gemensamt utgöra underlaget för kommunens planering. Detta 
innebär att nämnden behöver en väl fungerande strategi för att säkra behovet av särskilda boenden 
för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov, men även medverka ti l l att stimulera att 
alternativa former, som senior- och trygghetsbostäder utvecklas, för att tillgodose behovet av en 
trygg och säker boendesituation för äldre. Åtgärder som möjliggör för äldre att bo kvar längre i sitt 
eget boende behöver också särskilt prioriteras. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar ändring i andra att-satsen med att stadsbyggnadsförvaltningen utgår och ersätts 
med kommunstyrelsen. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Ordföranden föreslår att uppdrag ges t i l l förvaltningen att undersöka den geografiska fördelningen 
av kommunens äldre i stad och på landsbygd, och att fånga in önskemål om var framtida 
äldreboenden bör byggas. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§66 

Svar på kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av avtal 
ALN-2015-0045.01 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lämna föreliggande svar t i l l kommunrevisionen. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2015-04-07 från äldreförvaltningen. 
Kommunrevisionen granskade under 2014 kommunens hantering av avtal. Rapport med begäran 
om yttrande från nämnder och styrelser översändes under januari 2015 för de stickprov som 
genomfördes på kontoret för hälsa, vård och omsorg avtal. 

Justerandes sign y, 
•' / fl I 

/ / / / / 
bl/ (X 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§67 

Avtalsuppföljning träffpunkt Gudrun, Vård & bildning 
ALN-2014-0463.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna rapporten, 
att med beaktande av resultatet i rapporten uppdra til l äldreförvaltningen att genomföra en 

övergripande översyn av träffpunkt Gudruns uppdrag, och 

att uppdra t i l l äldreförvaltningen att återkomma med ett tydliggörande kring verksamhetens 
grundläggande inriktning och uppdrag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2015-03-31 från förvaltningen. 

Uppsala kommun har en strävan att genom olika åtgärder stimulera til l hälsofrämjande 
livsstilsförändringar, ett meningsfullt liv och möjlighet t i l l meningsfulla aktiviteter för alla 
medborgare. Träffpunkt Gudruns målgrupp är personer över 67 år som tidigare haft sysselsättning 
inom daglig verksamhet. Träffpunkten startades år 2005 i samband med att en övre åldersgräns på 
67 år infördes för insatsen daglig verksamhet enligt LSS och kommunens bostäder med särskild 
service för vuxna enligt LSS under en omställningsperiod behövde tid att anpassa bemanningen 
dagtid utifrån detta beslut. 
I nu gällande avtal för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS har utföraren ansvar för att 
vara den enskilde behjälplig i hela livssituationen, så att den enskilde ges möjlighet att leva som 
andra och uppnå goda levnadsvillkor. 

Äldreförvaltningens slutsats efter genomförd och avslutad avtalsuppföljning är att vissa krav i avtal 
är uppfyllda på träffpunkt Gudrun, men att det finns ett förbättringsbehov och/eller brister inom 
samtliga områden. Äldreförvaltningen konstaterar att det föreligger ett omfattande behov av 
åtgärder för att samtliga krav ska kunna anses uppfyllda. Det finns även ett behov av översyn av 
verksamhetens lokaler, för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga. 

Justerandes sign Uw 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§68 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm äldrenämnden 
2015-04-23 
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 protokoll från individutskott 2015-03-17 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§69 

Justeran< ides sig: t Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§70 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott upphandling 2015-03-26 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet ti l l handlingarna. 

§71 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 2015-03-26 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 
att med godkännande lägga protokollet ti l l handlingarna. 

k Utdragsbestyrkande 
Justcrancjjps sign ////t Justcrancjjps sign 

i/ux u 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§72 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Jari Heikkinen, direktör: 
A 10 fattad 2015-04-01 att utse registrator på äldreförvaltningen som personuppgiftsombud. 

Beslut fattad av Gunvor Nordström Liiv, uppdragsstrateg: 
1.34 fattad 2015-01-30 avseende byte av el rullstol 15006. 
1.34 fattad 2015-03-09 avseende el rullstol 15027. 
1.34 fattad 2015-03-09 avseende el rullstol 15017. 
1.34 fattad 2015-03-09 avseende el rullstol 15021. 
1.34 fattad 2015-03-25 avseende el rullstol 15020. 
1.34 fattad 2015-03-25 avseende el rullstol 14114. 

Beslut fattad av Maria Lindblom, uppdragsstrateg: 
1.34 fattad 2015-03-09 avseende elektrisk rollstol 15036 
1.34 fattad 2015-03-25 avseende påskjutsmotor/drivaggregat t i l l manuell rullstol 15041. 
1.34 fattad 2015-04-13 avseende elektrisk rullstol 15013. 
1.34 fattad 2015-04-13 avseende hygienstol Sving 15030. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård mars 2015. 

Beslutade bostadsanpassningsbidrag mars 2015. 

Nämnden önskar t i l l sammanträdet 7 maj 2015 en redovisning av några typfall avseende 
bostadsanpassningsbidrag. Detta för att förstå delegationslistan när den anmäls för nämnden. 

Justerandes sign k Utdragsbestyrkande 



C, M, FP och KD reserverar sig och lämnar följande särskilda yttrande till ärendet om 
Bostadsförsörjningsplan, äldrenämnden 23 april 2015; 

I linje med Alliansens tidigare planer och IVE reserverar vi oss mot beslutet. Vi anser att planen inte 
säkrar vårdboenden i den utsträckning som vi bedömer nödvändigt. Vi anser att gjorda antaganden 
om förbättringar kopplade till förebyggande insatser är för optimistiska. Vi t ror inte att de positiva 
effekterna så fort blir så stora som planen indikerar. Vi anser också att bostadsförsörjningsplanen 
även ska innehålla delar som särskilt beskriver landsbygdsbornas perspektiv och efterfrågan av 
liknande bostadslösningar på landsbygden. 


