
1(16) 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

Platsochtid: Aspen, 15:00-17:10 

Ledamöter: Ebba Busch Thor (KD), Ersättare: 

Ordförande Carl Johan Drott (M) ej § 151 
Mats Hansén (M), 1 :e vice 
ordförande 
Caroline Andersson (S), 2:e vice 
ordförande 
Gunnel Jägare (M) ej § 151 
Johan Carlsson (M) 
Carl Johan Drott (M) § 151 
AlfHanslöf(FP) 
Tommy Peterson (KD) 
Staffan Yngve (S) 
Kerstin Holmberg (S) 
Eva Adler (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 

Övriga deltagare: Tomas Odin, t.f. direktör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Carina Kumlin, 
avdelningschef, Ylva Opard, ekonomichef, Kjell Holm, planeringschef, Helena Thorén 
Lindqvist, informationsstrateg, Daniel Karlsson, utredningssekreterare, Christina 
Erlandsson, chef rehabteam Uppsala och Liselotte Engqvist, sektionschef 

Utses att justera: Staffan Yngve (S) Paragrafer: 145-165 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2014-10-06 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter 
Ebba Busch Thor (KD),W«5rande 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Äldrenämnden 

2014-09-24 

2014-10-07 Sista dag för överklagande: 2014-10-28 
Datum för anslags nedtagande: 2014-1 0-29 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

»m——-
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§145 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ärende 2.05 Rapporter från utbildningar och annat utgår denna nämnd och återkommer på 
nämnden 22 oktober, 

att ärende 3.09 Beslut om ordförandebeslut när äldrenämnden ska avge yttrande med anledning av 
nytt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun, utgår, 

att uppta information från ordförande gällande äldrenämndens sammanträde 10 december 2014, 

att uppta fråga från Caroline Andersson (S) gällande testbäddsverksamhet, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



3(16) 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§146 

Uppföljning internkontrollplan 

Ekonomichefen redogör för genomfört arbete med internkontrollplan. 

De fyra risker som kontoret skulle arbeta vidare med i internkontrollplan är: 

- Förbättra beslutsunderlag inkluderande kvalitetssäkrad statistik och genomarbetade analyser, få en 
mer långsiktig planering och uppföljning som innebär en mer kontrollerad ekonomisk utveckling. 

Genomfört arbete: Uppföljningsåret är kartlagd, säkrat arbete med god källdata, kopplat 
volymutveckling ti l l nettokostnadsutveckling i månads- och tertialrapport, skapat analysgrupper och 
kvalitetsrapport t i l l nämnd. 

- Kartlägga processen från avtal ti l l uppföljning, säkerställa tydlighet i ansvarsfördelningen för 
långsiktig planering. 

Genomfört arbete: Nuläge tas fram och uppföljningsprocessen är kartlagd 

- Genomlysning av organisationen, säkerställa att denna är tydlig, rätt bemannad, kostnadseffektiv 
och därmed säkerställa bra arbetsmiljö. 

Genomfört arbete: Genomlysning gjord, ny organisation beslutad, kommunledningskontorets staber 
implementeras från 1 ju l i och ny organisation implementeras från 1 september. 

- Vidta prioriterade åtgärder utifrån resultatet av kommunens genomförda mut- och 
korruptionsundersökning, säkerställa nolltolerans gällande mutor och korruption. 

Genomfört arbete: Chefer informerar alla medarbetare vid APT om vad som gäller kring mutor och 
korruption (information finns på insidan) i augusti-oktober och arbete pågår med att identifiera 
anställdas bisysslor (alla nya meddelar bisyssla). 

Justerandes sign C) \ . Utdragsbestyrkande 



4(16) 

Uppsala 
• " K O M M U N 

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§147 

Rehabiliteringsteam Uppsala 

Sektionschef Liselotte Engqvist och chef för rehabteam Uppsala, Christina Erlandsson redogör för 
den nya verksamheten som ska starta i november 2014. 

Nämnden fattade beslut om verksamheten 23 april 2014. Teamet kommer att bestå av 20 
medarbetare och chef. Lokalmässigt kommer de att finnas i gamla fängelset på Dag Hammarskjölds 
väg. 
Teamet kommer att arbeta intensivt under 3 - 6 veckor med utskrivningsklara från Akademiska 
sjukhuset och personer som kommer hem från korttidsvård på Svartbäcksgården. 
Samverkan ska ske med utförarna. 

§148 

Planering nämndärenden äldrenämnden för resten av 2014 

Föreligger planering av nämndärenden för resten av 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§149 

Vårdboenden på gång enligt L O V (lag om valfrihetssystem) och tidplan 

Carina Kumlin, avdelningschef, redogör för vårdboenden som är på gång. 

Frösunda är ny vårdgivare, och ansökan är beviljad. 72 lägenheter/platser blir färdiga kvartal 3, 
2015. 
Vardaga är ny vårdgivare, ingen ansökan inkommen. 72 lägenheter/platser blir färdiga december 
2015. 

Kosmo, Fivets Ord, och Diakonistiftelsen har fått sina ansökningar beviljade. 

Attendo, Förenade Care, Andreas And, och Svenska Vårdfastigheter förmodas komma in med 
ansökningar. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§150 

Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2014 
ALN-2013-0244.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut och årsprognos per augusti 2014 enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna delårsbokslutshandlingar per augusti 2014 ti l l kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-09-24 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Ekonomichefen redogör för en justering av siffrorna i bilaga 2, nyckeltal. 
Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 2014-01-01 -
2014-08-30. Av delårsbokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 1 2254 mnkr en 
ökning med 4.4% jämfört med tidigare år. Nettokostnaden är 30,7 mnkr lägre än kommunbidraget. 
Nämndens prognos för helåret är 1 861,3 mnkr vilket är 22,8 mnkr lägre än kommunbidraget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§151 

Bidrag till föreningar 2015 
ALN-2014-0244.15 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fördela bidrag til l föreningar för år 2015 enligt kontorets förslag, 

att ej fördela bidrag ti l l föreningar för år 2016 och 2017, och 

att avge skrivelser med motiveringar ti l l berörda föreningar enligt kontorets förslag. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Gunnel Jägare (M) i handläggningen av detta ärende. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-09-04 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Inför 2015 har 13 föreningar ansökt om äldrenämndens bidrag til l föreningar. Totalt omfattar 
ansökningarna för 2015 4 612 107 kr. Budgeterat för år 2015 för äldrenämndens bidrag till 
föreningar är 3 259 000 kr, vilket är samma summa som föregående år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§152 

Strategisk Kompetensförsörjningsplan 
ALN-2013-0149.01 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna strategisk kompetensförsörjningsplan, och 

att årligen revidera den strategiska kompetensförsörjningsplanens aktivitetsplan 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-09-05 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Välfardstjänster så som de inom vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar. 
Utmaningarna finns på flera nivåer och ställer krav på såväl kommuner som bransch-organisationer 
och näringsliv. För att säkra rekryteringsbehovet krävs ett kraftfullt och långsiktigt arbete. Det 
kräver insatser på strukturell nivå för att förändra villkor och förutsättningar i branschen. Dessa kan 
handla om både arbetsvillkor och ersättningssystem. De kan också vara inriktade för att främja en 
utveckling av bransch- och arbetsplatskultur som främjar engagemang, kontinuerligt 
förbättringsarbete och innovation i sektorn. Ytterligare en del rör sektorns image, som kan stärkas i 
flera avseenden. För att nå långsiktiga resultat är det värdefullt att arbeta med flera parallella 
angreppssätt. Delaktighet och informationsutbyte med brukarrepresentanter, 
funktionshinderrörelsen och övriga intresseorganisationer utgör ett viktigt inslag i arbetet med 
kompetensutveckling. 

Den framtagna strategiska kompetensförsörjningsplanen beskriver identifierade problemområden. 
Utifrån dessa har strategier formulerats för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal med 
rätt kompetens inom vård- och omsorgsområdet på både på kort och på lång sikt utifrån 
perspektiven; attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Till den strategiska planen hör en 
aktivitetsplan med beräknade kostnader. Aktivitetsplanen revideras årligen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



9(16) 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§153 

Yttrande till idrotts- och fritidsnämnden angående förslag till idrotts- och 
fritidspolitiskt program för Uppsala kommun 
ALN-2014-0278.41 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande ti l l idrotts- och fritidsnämnden enligt förslag. 

Reservationer 
Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S), Eva Adler (MP) och Per-Olof 
Forsblom (V) reserverar sig mot beslutet ti l l förmån för eget yrkande i enlighet med bilaga 1. 
Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-08-25 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. Handlingen 
utgör ett ännu inte färdigställt förslag t i l l idrotts- och fritidspolitiskt program för kommunen där 
IFN önskar synpunkter inför färdigställande av förslaget. 

I förslaget t i l l yttrande pekas bl.a. på att en annorlunda och tydligare disposition av dokumentet 
skulle kunna reducera dokumentet och göra det mer tillgängligt. 

I förslaget pekas även på fördelen med att tillämpa ett intersektionellt perspektiv när det gäller 
analysen av allas möjlighet att delta på lika villkor. 

Yrkande 
Ordföranden Ebba Busch Thor (KD) yrkar bifall t i l l liggande förslag. 

Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S), Eva Adler (MP) och Per-Olof 
Forsblom (V) yrkar på ett nytt yttrande i enlighet med bilaga 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar att avge liggande 
förslag t i l l idrotts- och fritidsnämnden. 

Justerandes sign j-) Utdragsbestyrkande 
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Uppsala K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§154 

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg angående begäran om uppgifter 
avseende verksamhetssystemet Siebel 
ALN-2014-0273.37 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande til l inspektionen för vård och omsorg enligt förslag. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2014-08-29 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär nämndens yttrande i rubricerat ärende utifrån en lex 
Maria-anmälan från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för 
rehabilitering. Anmälan gäller brister i verksamhetssystemet Siebel som används bl.a. för att föra 
patientjournal. Av anmälan framgår bl.a. att bristande användarvänlighet leder ti l l svårigheter att 
föra journal samt att patientsäkerhetsrisker har identifierats kopplat t i l l användningen av systemet. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§155 

Riktlinje för god vårdhygienisk standard 
ALN-2014-0364.37 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att anta Riktlinje för god vårdhygienisk standard. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-09-03 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra processer och ansvarsförhållanden så verksamheterna ska 
kunna upprätthålla god vårdhygienisk standard enligt gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer. 
A l l personal som arbetar i vårdtagarnära arbete och har avtal med Uppsala kommun är skyldig att 
följa angivna regler för basala hygienrutiner, arbetsklädsel och skyddsutrustning. 

Verksamhetschefen ansvarar för att 

- hygienombud utses 
- lokala rutiner upprättas enligt anvisning och efterlevs 
- resultatet av kvalitetsarbetet beskrivs i patientsäkerhetsberättelsen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§156 

Avtalsuppföljning Björngården korttidsplatser, Vård & bildning 
ALN-2013-0209.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2014-08-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret genomförde den 23 april 2014 en planerad avtalsuppföljning av Björngården 
korttidsplatser, vilket framgår av rapporten. Fokus och tyngdpunkt i den nu genomförda 
avtalsuppföljningen var att följa upp hur, och om, tidigare identifierade brister samt de åtgärder som 
beskrivits i handlingsplan under 2013 genomförts och implementerats. 
Kontorets uppfattning var att verksamheten gjort framsteg inom samtliga områden. Flera åtgärder 
som tidigare beskrivits i handlingsplan var genomförda och implementerade. Brister och 
förbättringsbehov kvarstod dock delvis inom några områden. För vissa av dessa hade verksamheten 
redan en konkret åtgärdsplan och för övriga begärde kontoret en beskrivning av åtgärder i 
handlingsplan. 
Handlingsplan inkom ti l l kontoret den 13 augusti. Svaren godkändes, under förutsättning av 
beaktade och följsamhet t i l l kontorets kommentarer i handlingsplanen. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§157 

Svar på skrivelse från socialdemokraterna i äldrenämnden om införandet av 
bemanningsrevision 
ALN-2014-0369.14 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att återremittera ärendet för komplettering av svar på de fem frågorna som fanns i skrivelsen till 
äldrenämnden. 

§158 

Kursinbjudningar äldrenämnden 2014-09-24 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att medge A l f Hanslöf (FP) och Kerstin Holmberg (S) delta i kommunala handikapprådets halvdag 
2014 med temat: Brukarinflytande - möjligheter och svårigheter. Fredag 17 oktober, 
kl . 08.30 - 12.00. Lokal KS-salen, plan 1, Stadshuset, och 

att medge Tommy Peterson (KD) och Per-Olof Forsblom (V) delta i Äldreomsorgsdagarna i 
Älvsjö 26 - 27 november 2014. Kostnad 4 490 kronor. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign r\ / w Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§159 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm äldrenämnden 
2014-09-24 
ALN-2014-0025.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden til l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§160 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll2014-08-19 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§161 

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2014-08-27 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§162 

Anmälan av individutskottets protokoll 2014-09-04 och 2014-09-15 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen ti l l handlingarna. 

§163 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslutade bostadsanpassningsbidrag 2014-07-01 ti l l 2014-08-29. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) augusti 2014. 
Beslut fattad av Yvonne Jonsson, sektionschef: 
5.2 fattad 2014-06-01 (7st) 
5,2 fattad 2014-08-01 (1 st) 
Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende bostad juni t i l l augusti 2014. 

Beslut fattade på sektionen för individ- och familjeomsorg vuxna jul i t i l l augusti 2014. 

Justerandes sign »M Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 

§164 

Aldrenämndens sammanträde i december 

Ordföranden föreslår att nämndens sista sammanträde på mandatperioden, onsdag 10 december, 
inleds med en gemensam lunch kl. 12.00, för att sedan övergå i ett nämndsammanträde. 

Nämnden bifaller detta förslag. 

§165 

Testbäddsverksamhet 

Caroline Andersson (S) undrar hur innovationsutvecklingen ska drivas inom äldrenämnden. 
ESfNOBE (innovationer i ordinärt boende) pågår och syftar bland annat ti l l att bejaka och uppmuntra 
innovationer, samt skapa ett konstruktivt samarbete mellan kommun och lokala företag för 
innovationer inom kommunal service. 

Hur gå t i l l väga för att starta en kommunal testbäddsverksamhet för att kunna introducera olika 
produkter och tjänster i konkurrens. Det kommer en motion som nämnden ska besvara i oktober och 
som rör detta. 

Parallellt med INNOBE-projektet har Uppsala kommun ingått en avsiktsförklaring om att i 
samverkan med bland annat Uppsala universitet medverka i InnoLIFE, ett europeiskt konsortium 
som ansökt om medel från EIT (Europeiska institutet för innovation och teknik). Medlen är tänkta 
att omfatta utveckling av nya innovativa lösningar för att klara framtidens utmaningar och behov 
inom vård- och omsorgssektorn. 

Kontoret föreslår att det kommer en redovisning av hur arbetet fortlöper i INNOBE-projektet och 
medverkan i InnoLIFE, på nämnden i oktober. 

Justerandes sign 772 Utdragsbestyrkande 



FÖRSLAG T I L L BESLUT 1 ( 2 ) 

Äldrenämnden 
Ärende 3.04 2014-09-24 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet 

Remissvar angående förslag till idrotts- oeh fritidspolitiskt 
program för Uppsala kommun, d nr IFN-2013-0106 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår 
äldrenämnden besluta 

att avge yttrande ti l l idrotts- och fritidsnämnden enligt nedanstående 
förslag 

Äldrenämnden tillstyrker förslaget med följande tillägg 
Äldrenämnden har tagit del av förslag till idrotts- och fritidspolitiskt program för 
Uppsala kommun och ser med stor tillfredsställelse på att förslaget på olika sätt 
fångar upp äldres behov av fritids- och fysiska aktiviteter. Sammanfattningsvis 
anser ÄLN att förslaget till idrotts- och fritidspolitiskt program lägger en god 
grand för att tillgodose de äldres behov av idrotts- och fritidsaktiviteter inför 
framtiden. Angeläget är att programmet blir ett styrande och vägledande dokument 
för kommunens alla nämnder och i förekommande fall även anknyter till andra 
gällande dokument t ex parkplan för Uppsala stad. Nämnden föreslår dock att 
följande aspekter beaktas i den fortsatta revideringen av programmet: 

• Ett viktigt perspektiv som lyfts fram i förslaget är föratsättningar för 
spontan fysisk aktivitet i bostadsnära miljöer. Detta kan bidra till lokalt 
engagemang, kreativitet och god hälsa långt upp i åldrarna. Dessa 
ambitioner bör utvecklas i nära samverkan med frivilligorganisationer och 
fastighetsägare. Som det framförs i förslaget behöver mark för fritid, idrott 
och hälsofrämjande aktiviteter reserveras i samband med kommunens 
fysiska markplanering. Exempel på angelägna åtgärder för nämndens 
målgrupper är översyn av tillgängligheten i kommunens strövområden. 
Den offentliga miljön bör vara väl försedd med sittmöjligheter i form av t 
ex parkbänkar, gärna i anslutning till platser där olika aktiviteter pågår. 
Fysiska aktiviteter för äldre bör även uppmuntras i form av t ex 
anläggande av boulebanor på lämpliga platser. 

• Inför en tydligare disposition där utgångspunkter och föratsättningar 
redovisas i inledningen tillsammans med en beskrivning av de utmaningar 
som kommunen står inför inom idrotts- och fritidsområdet. En stramare 
disposition och klarspråk bör bidra till att dokumentet kan reduceras i 
omfattning och därmed göras mer lättillgängligt. 
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• Begreppet "en berikande och jämställd fritid" bör definieras tydligare. 
Hänvisningen till IVE 2014-17 angående ett jämställt och tillgängligt 
kultur- och fritidsutbud för både kvinnor och män oavsett fysisk och 
psykisk förmåga (fotnot 3) bör utgöra en central utgångspunkt för 
programmet och inte döljas i en fotnot. 

• I inledningen beskrivs att särskilda ansträngningar behöver göras för att nå 
"de grupper där hälsan mest behöver förbättras". Detta är ett mycket 
angeläget socioekonomiskt perspektiv som gärna kan utvecklas ytterligare 
i programmet utifrån gällande nationella folkhälsomål. 

• Synliggör behovet av ett varierat utbud även på landsbygden och 
kransorter utanför Uppsala stad. 

• Nämnden ser positivt på en fritidsvaneundersökning och ser gäma att 
programmet närmare beskriver ett tänkt tillvägagångssätt med särskilt 
avseende på olika behovsgrupper, exempelvis äldre. 

• En uppföljning av programmet är enligt förslaget planerad till 2018. 
Nämnden vill dock poängtera behovet av en kontinuerlig uppdatering av 
programmet med avseende på t.ex. ny teknisk utveckling och nya trender 
inom fritids- och motionsvanor. 


