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Uppsala 
• • K O M M U N A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Plats och tid: Aspen, 15:00-19:00 
Ledamöter: Ebba Busch (KD), Ordförande 

Mats Hansén (M), 1 :e vice 
ordförande 
Caroline Andersson (S), 2:e vice 
ordförande 
Gunnel Jägare (M) 
Erica Närlinge (FP) 
Cecilia Bernsten (C) 
Johan Carlsson tom § 21 och § 31 
Torkel Kjösnes (KD) from § 22, 
ej § 31 på grund av jäv 
Staffan Yngve (S) 
Kerstin Holmberg (S) 
Eva Adler (MP) 
Jeannette Escanilla (V) 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

Ersättare: Johan Carlsson (M) from § 22, ej § 3 
Carl Johan Drott (M) 
AlfHanslöf(FP) 
Claes Olsson (S) 
Jonas Larsson (S) 
Susanna Tuvemo Johnson (MP) 

Övriga deltagare: Inga-Lill Björklund, direktör, och tjänstgörande tjänstemän 

Utses att justera: Caroline Andersson (S) Paragrafer: 19-46 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret Jör_hälsåa_y4rd och omsorg 2013-03-05 

Caroline Andersson (S), justerare 

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: 

Äldrenämnden 

2013-02-27 

2013-03-07 Sista dag för överklagande: 2013-03-28 
Datum för anslags nedtagande: 2013-04-02 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Annie Arkebäck Morén 
Underskrift: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§19 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att ärende 3.11, Rapportering av ej verkställda gynnande beslut utgår, 

att uppta Tilldelningsbeslut kontorsmöbler Palliativt centrum, 

att uppta information från ordföranden om studiedag 11 april 2013, 

att uppta fråga från Caroline Andersson (S) gällande politisk styrgrupp LOV (lagen om 
valfrihetssystem), 

att uppta yrkande gällande material vid Palliativt centrum och två frågor från Eva Adler (MP), 
och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• l i r O M M U N 

A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§20 

Evidensbaserad utvärdering på vård- och omsorgsboenden inom Uppsala 
kommun "Kan vårdhund minska användandet av vissa läkemedel inom 
äldreomsorgen?" 

Erika Wågstrand från Apoteket AB redogör för utvärderingen med hjälp av overheadbilder och 
svarar på nämndens frågor. 
Nämnden har haft möjlighet att läsa utvärderingen före dagens sammanträde. 

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: 2013-02-27 

§21 

Äldreombudsmannens årsrapport 2012 
ALN-2013-0046.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att överlämna årsrapport 2012 från Uppsala kommuns Äldreombudsman ti l l Kommunfullmäktige, 
och 

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med kommentarer om vilket arbete som pågår i de 
frågor som Äldreombudsmannen poängterar i sin rapport. Alternativt föreslå arbete som borde 
initieras med anledning av huvudsynpunkterna i rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-01-29 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Äldrenämnden har av Äldreombudsmannen fått årsrapport 2012 för vidarebefordran ti l l 
Kommunfullmäktige. 

Yrkande 
Ordföranden Ebba Busch (KD) yrkar tillägg med följande att-sats, 
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med kommentarer om vilket arbete som pågår i de 

frågor som Äldreombudsmannen poängterar i sin rapport. Alternativt föreslå arbete som borde 
initieras med anledning av huvudsynpunkterna i rapporten. 

Övriga ledamöter yrkar bifall t i l l ordförandens tilläggsyrkande. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§22 

Prestationsersättning till insatser för äldre, "Kvalitetsregistren" 

Kontoret redogör för prestationsersättning ti l l insatser för äldre, kvalitetsregistren 
Senior Alert och svenska palliativregistret. 

Nämnden har tagit del av informationsmaterial inför nämndens sammanträde. 

§23 

Genomlysning av hörselskadades situation inom hemvården och vårdboenden 

Kontoret meddelar att arbetet har påbörjats. Diskussion har skett med de hörselskadades förening 
kring en enkätundersökning som de genomfört om hörselskadades situation. 
I det kommande arbetet ska en enkät skickas ut och intervjuer genomföras. 
De hörselskadades förening kommer att vara med under arbetets gång. Till sommaren kommer en 
rapport t i l l nämnden då enkätundersökningen är genomförd. 

Nämnden påtalar att det är av största vikt att även döva, anhöriga och de med teckenspråk 
inkluderas i genomlysningen. 

§24 

Nämndprocessen 

Kontoret presenterar den nämndprocess som arbetats fram för att nämnden ska få bra handlingar på 
utsatt tid. Magnus Johannesson, avdelningschef, är processägare av nämndprocessen. 
I processen ingår fem delar: förarbete handläggare, godkännande av handling, arbetsutskott, nämnd 
och efterarbete nämnd. Varje del presenteras med hjälp av overheadbilder. 
Kontoret ska återkomma ti l l nämnden med en sammanställning av alla uppdrag kontoret har. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§25 

Anmälan av ordförandebeslut i fråga om upphandling av kompletterande 
möbler till Palliativt centrum 

Ordföranden anmäler att hon 2013-02-12 fattat ett ordförandebeslut gällande upphandling av 
kompletterande möbler t i l l Palliativt centrum. Beslutet ligger inom budgetram antagen av 
arbetsutskottet hösten 2012. 

§26 

Information om studiedag 

Ordföranden informerar om att nämnden ska ha en studiedag 11 april 2013. 
Det blir en heldag, ca 08.30-17.00. Dagen ska ägnas åt 
- Utveckling och styrning för att nå målen 
- Teambildning 

Inbjudan kommer senare. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§27 

Tilldelningsbeslut kontorsmöbler Palliativt centrum 
ALN-2011-0266.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta anbud från Kinnarps i Uppsala AB gällande kontorsmöbler t i l l Palliativt Centrum, 
Uppsala. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-02-25 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Äldrenämnden har tillsammans med landstinget i Uppsala län upphandlat kontorsmöbler ti l l 
Palliativt Centrum. Upphandlingen har skett med stöd av upphandlingsfunktionen inom 
kommunledningskontoret i Uppsala kommun. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§28 

MAS-organisationen i Uppsala kommun, översyn och ekonomisk analys 
ALN-2012-0117.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ska tillhöra uppdragsnämnden, 

att inrätta sex heltidstjänster, fyra MAS och två MAR, finansiering sker genom förändringar av 
avtal och omställning i den egna organisationen, 

att ersättningsnivåerna ti l l utförarna justeras i enlighet med rapporten, 

att t i l l övriga uppdragsnämnder med hälso- och sjukvårdsansvar redovisa äldrenämndens 
ställningstagande, 

att uppdra t i l l kontoret att t i l l nämnden senast halvårsskiftet 2013 ta fram och redovisa en 
handlings- och tidplan, för att organisera funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska ti l l 
uppdragssidan från och med 2014-01-01, och 

att uppdra t i l l kontoret att i januari 2015 återkomma ti l l äldrenämnden med redovisning av en 
uppföljning av den nya organisationen. 

Reservationer 
Eva Adler (MP) och Susanna Tuvemo Johnson (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet enligt 
bilaga 1. 

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: 2013-02-27 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-01-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Äldrenämnden beslutade i maj 2012 att uppdra åt kontoret att utreda MAS-organisationen i Uppsala 
kommun. Sedan organisationsförändringen 2003 har uppdragsnämnderna med hälso- och 
sjukvårdsansvar uppdragit åt egen regi eller entreprenör att utföra uppdraget. Mot bakgrund av 
författningsändringar har en översyn gjorts om nuvarande organisation är lämplig. Kontoret har 
utrett MAS-funktionens organisering i Uppsala kommun och föreslår att MAS-funktionen ska 
tillhöra uppdragsnämnderna. 

Erica Närlinge (FP) lyfter frågan om det inte bör förtydligas att ersättningsnivåerna till utförarna ska 
sänkas. 

Yrkande 
Med anledning av Erica Närlinges fråga yrkar ordföranden på en kompletterande att-sats lydande, 
att ersättningsnivåerna t i l l utförarna justeras i enlighet med rapporten. 

Övriga nämndledamöter bifaller yrkandet. 

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

A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§29 

Bokslut äldrenämnden 2012 
ALN-2011-0258.10 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förslag t i l l bokslut för 2012, och 

att översända bokslutshandlingar t i l l kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-02-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska den löpande bokföringen för varje räkenskapsår 
avslutas med ett årsbokslut. Kommunledningskontoret har även upprättat anvisningar vilket 
material som ska ingå i bokslutet. Kontoret för hälsa vård och omsorg har sammanställt förslag ti l l 
bokslut. Förutom nämndens årsberättelse ingår som bilagor de dokument som enligt anvisningarna 
ska redovisas i bokslutet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§30 

Uppföljning av internkontroll 2012 
ALN-2011-0251.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande uppföljning av internkontrollplan 2012. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-02-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
InternkontroUplanen 2012 fokuserar dels på verksamhetssystemsinförande dels på interna 
processer för att säkerställa god kontroll och kostnadsbesparingar. 

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

A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§31 

Vård & bildnings åtagande avseende drift 2013 av Kommunövergripande 
verksamhet, Öppna insatser samt Restaurangverksamhet 
ALN-2012-0149.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande åtagande år 2013 från produktionsstyrelsen Vård & bildning avseende 
drift av kommunövergripande Öppna verksamheter och seniorrestauranger samt 
kommunövergripande verksamheter Dagverksamhet, Korttidsvård, Rehabteam, Sjukvårdsteam 
och Trygghetsjour, och 

att ge kontoret för hälsa, vård och omsorg i uppdrag att teckna internavtal i enlighet med uppdrag 
och åtagande. 

Ärendet 
Förslag t i l l slaivelse föreligger 2013-01-18 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

I augusti 2012 antog äldrenämnden förfrågningsunderlaget avseende drift av kommunövergripande 
verksamheter, öppna insatser samt restaurangverksamhet år 2013. Åtagandet från Vård & bildning 
uppfyller samtliga ställda krav i förfrågningsunderlaget. Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
föreslår att äldrenämnden godtar det inkomna åtagandet och tecknar avtal i enlighet med detta. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Torkel Kjösnes (KD) i handläggningen i detta ärende och lämnar 
rummet. 

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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§32 

Delegationsordning 2013 
ALN-2012-0239.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa reviderad delegationsordning enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-02-05 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Ändringar i nämndens delegationsordning har tagits fram mot bakgrund av förändringar i 
lagstiftning samt beslut om förändringar av ersättningsmodell inom boendestödet. 

Caroline Andersson (S) yrkar ändring på sidan 16, nr 4.19, beslut om subvention i trygghets-
boende avseende värdskap och gemensamhetslokal ska fattas i arbetsutskottet. 

Övriga nämndledamöter bifaller Caroline Anderssons yrkande. 

Yrkande 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IkOMMUN 

' K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§33 

Tertialuppföljningar 2012, tertial 3 
ALN-2012-0216.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga rapporten til l handlingarna. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-02-06 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Tertialredovisning från utförarna är ett av de arbetssätt som kontoret för hälsa, vård och omsorg, 
(HVK) använder sig av i den systematiska uppföljningen. 

Under tertial 3, jämfört med samma period föregående år, har fler personer fått anhörigstöd och 
demensvårdsstöd. Avseende avlösning i ordinärt boende har en minskning skett. Antalet besökare 
vid träffpunkterna fortsätter att öka. 

Under tertial 1 och 2 2012 har antalet personer med hemtjänst minskat något i förhållande t i l l 2011, 
men har ökat med ett trettiotal personer tertial 3. 

Korttidsplatserna har något lägre nyttj andegrad än föregående år, 75 % jämfört med 77 % under 
tertial 3 2011. 

Antal personer som väntar på verkställighet ti l l vård- och omsorgsboende har ökat och var per den 
sista december 91 personer varav 17 personer har väntat mer än tre månader. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§34 

Yttrande över Motion av Caroline Andersson mfl (alla S) om att säkerställa 
äldres tillgång till böcker och folkbildning 
ALN-2012-0222.40 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge reviderat yttrande ti l l kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Reservationer 

Caroline Andersson (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-01-29 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Äldrenämnden har ombetts yttra sig över en motion om att säkerställa äldres tillgång til l böcker och 
folkbildning. I motionen föreslås att kulturnämnden ges i uppdrag att teckna avtal om 
biblioteksservice t i l l äldreomsorgens verksamheter med syfte att göra böcker lättillgängliga för 
äldre och att främja folkbildningen för alla kommuninvånare. Kulturnämnden har, i och med sitt 
avtal om folkbiblioteksverksamhet 2013 med Vård och bildning, säkerställt att bosatta på 
äldreboenden åter kan ta del av uppsökande biblioteksverksamhet i samma omfattning som tidigare, 
då uppdraget gavs via äldrenämnden. 

Yrkande 

Ordföranden Ebba Busch (KD) yrkar på ett nytt yttrande i enlighet med bilaga 3. 

Övriga nämndledamöter bifaller yrkandet. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§35 

Yttrande över Ekologiskt ramverk och Miljö- och klimatprogram 
ALN-2012-0234.50 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge reviderat yttrande til l kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-01-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande angående Ekologiskt ramverk för program och 
planer samt Miljö- och klimatprogram. Syftet med ramverket för ekologisk hållbarhet är att skapen 
en sammanhållen och övergripande plattform för det strategiska arbetet med ekologisk hållbarhet. 
Syftet med miljö- och klimatprogrammet är dels att skapa en sammanhållen och övergripande 
plattform för det strategiska arbetet med miljö och klimat. Dels finns ett externt syfte att visa på 
kommunens riktning, spets och bredd i miljö- och klimatarbetet. 

I upprättat förslag t i l l yttrande föreslås nämnden ställa sig bakom förslagen. Nämndens svar ska ha 
inkommit t i l l kommunstyrelsen senast 2 mars 2013. 

Yrkande 
Ordföranden Ebba Busch (KD) yrkar att tredje stycket i yttrandet ersätts med nedanstående. 

Nämnden önskar dock skicka med följande kommentarer med efterfrågan om att kommunstyrelsen 
tar dessa i beaktande. Nämnden efterlyser en ekonomisk analys av de nya förslagen i förslaget ti l l 
Ekologiskt ramverk och Miljö- och klimatprogram. För att arbeta för att nå målen behöver nämnden 
i upphandlingar och uppdrag ställa krav på utförare av vård- och omsorg. Då vissa ingångna avtal 
gäller t o m 2017-2018 finns stora svårigheter att nå målen ti l l 2020, i de delar nämndens 
verksamhet är bidragande. Högre krav så som att tillhandahålla en högre andel ekologiska livsmedel 
eller helt övergå ti l l fossilbränslefria transporter riskerar att medföra behov av högre ekonomisk 
ersättning t i l l nämnden. Detta ska ställas i relation ti l l att nämndens ansvarsområde i stort kommer 
att kräva mer resurser för att säkra en värdig omsorg. 

Övriga nämndledamöter bifaller yrkandet. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§36 

Likabehandlingsplan 2013-2015 för kontoret för hälsa, vård och omsorg 
ALN-2013-0034.14 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att anta förslag t i l l likabehandlingsplan 2013-2015 för kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-01-18 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Föreslagen likabehandlingsplan har framarbetats av en arbetsgrupp med representation av 
medarbetare från kontorets olika enheter. I sitt arbete med framtagande av planen har gruppen som 
stöd haft två HR-konsulter från kommunens HR Center. Förslaget t i l l plan har även behandlats i 
samverkansgruppen med de fackliga organisationerna. Planen innehåller sex olika inriktningsmål 
samt konkreta aktiviteter för att nå målen. Planen är treårig i enlighet med diskrimineringslagens 
krav. När det däremot gäller lönekartläggningen föreslås att denna revideras årligen för att på så vis 
ingå som ett underlag i den årliga löneöversynen. 
När likabehandlingsplanen är antagen kommer denna att på lämpligt sätt implementeras 
i verksamheten så att den görs känd hos samtliga medarbetare. 

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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§37 

Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Lundgården 
ALN-2012-0179.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-01-28 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK), genomförde en planerad avtalsuppföljning vid 
Lundgården vård- och omsorgsboende den 19 november 2012, som framgår av rapporten. 
I samband med avtalsuppföljningen genomfördes en dokumentationsgranskning den 30 oktober 
2012, vilken ingår i rapporten. Uppföljningen visade att det förelåg ett antal förbättringsområden 
och enstaka brister. Handlingsplan inkom den 10 januari 2013. Denna bedömdes som 
tillfredsställande och godkändes av kontoret. Dock kommer ytterligare en 
dokumentationsgranskning att ske inom sex månader, för att säkerställa att dokumentationen håller 
kvalitet enligt lagar och styrdokument. Framkommer det att brister kvarstår, kommer ny 
uppföljning att ske. HVK ser nu ärendet som avslutat. 

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

A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§38 

Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Lillsjögården 
ALN-2013-0052.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-02-05 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK), genomförde en planerad avtalsuppföljning vid 
Lillsjögårdens vård- och omsorgsboende den 27 februari 2012 som framgår av rapporten. 
I samband med avtalsuppföljningen genomfördes en dokumentationsgranskning den 17 februari, 
vilken ingår i rapporten. Uppföljningen visade att det förelåg ett flertal förbättringsområden. 

Handlingsplan inkom den 5 juni. Denna bedömdes inte som tillfredsställande och ytterligare 
redogörelser/förtydligande krävdes in. Främst var det svaren kring bemanningen av arbetsterapeut 
och sjukgymnast som bedömdes otillfredsställande. 
Kompletteringar t i l l handlingsplanen inkom 1 oktober. I samband med detta kallade kontoret in ti l l 
möte med ledningen för muntlig redogörelse av inkomna kompletteringar. Mötet ägde rum 8 
november. Kontoret önskade dock ytterligare förtydliganden och en djupare analys/utredning 
gällande arbetsterapeut och sjukgymnasts roller och tid i verksamheten. 
Detta inkom 2 januari 2013 och kompletteringarna accepterades av kontoret. HVK ser nu ärendet 
som avslutat. 

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: 2013-02-27 

§39 

Kursinbjudningar 

Inga anmälningar t i l l dagens kursinbjudningar. 

§40 

Fråga från Caroline Andersson (S) om styrgrupp L O V (lov att välja) 

Caroline Andersson (S) frågar om styrgruppens arbete är avslutad och hur många träffar har det 
varit. 
Ordföranden svarar att styrgruppen har träffats fyra gånger och att ett möte återstår 15 mars 2013, 
kl . 08.15. Frågan kommer upp på nämnden i april. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§41 

Frågor och yrkande från Eva Adler (MP) 

Eva Adler (MP) ställer följande frågor: 
1 Är det förenligt med gällande avtal om någon boende på vårdboende är uppe och vandrar på 

natten och personalen är upptagen med att tvätta. 

2 Finns framförhållning om någon privat utförare går i konkurs. 

Kontoret besvarar frågorna på arbetsutskottet i mars. 

Yrkande från Eva Adler 

att en utredning/sammanställning görs över använda material vid Palliativt centrum, med 
tyngdpunkt på giftiga och/eller farliga ingående ämnen i material. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på yrkandet och finner att nämnden 
avslår yrkandet. 

Reservationer 
Eva Adler (MP) och Jeannette Escanilla (V) reserverar sig mot beslutet ti l l förmån för Eva Adlers 
yrkande. 

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

A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§42 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2013-01-15 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2013-01-23 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§44 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm 
ALN-2013-0031 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen til l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§43 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§45 

Anmälan av individutskottets protokoll 2013-02-11 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§46 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Gunvor Nordström Liiv, uppdragsstrateg: 

7.1 fattad 2012-08-17, 2012-09-14 (6 st), 2012-09-25 (3 st), 2012-10-11, 2012-11-02 (3 st), 
2012-12-13 (4 st), 2013-01-25 (5 st) och 2013-02-05. 

Beslut fattad av Liselotte Engqvist, sektionschef: 
5.1 fattad 2012-11-15 gällande hälso- och sjukvårdskoordinator vid palliativt bedömningsteam. 
5.2 fattad 2013-01-31 gällande uppföljningshandläggare (2 st). 
5.2 fattad 2013-01-31 gällande kvalitetsansvarig IT-stöd. 
5.1 fattad 2013-02-07 gällande controller/kvalitetsutvecklare. 
5.1 fattad 2013-02-15 gällande uppföljningshandläggare (2 st). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



miljöpartiet de gröna (ÉS) 

Yttrande / 3.02 

Miljöpartiet är positivt över ett enigt beslut i Äldrenämnden angående Medicinskt 
ansvarig för rehabilitering, MAR. Den modell vi beslutat om kommer att ge goda 
fömtsättningar för en bra rehabilitering och stämmer väl med Miljöpartiets 
ursprungliga förslag när vi väckte frågan om MAR. 

Eva Adler Susanna Tuvemo-Johnsson 
Ledamot Ersättare 

Äldrenämnden 
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SÄRSKILT UTTALANDE i (i) 

Äldrenämnden 
Ärende 3.08 2013-02-27 
Socialdemokraterna 

Yttrande över motion av Caroline Andersson mfl (s) om att 
säkerställa äldres tillgång till böcker och folkbildning 

Socialdemokraterna är mycket glada över att ha bidragit t i l l att 
kulturnämnden återigen åtagit sig uppdraget att teckna avtal angående 
biblioteksservice t i l l äldreomsorgens verksamheter. Medan äldrenämndens 
och kulturnämndens borgerliga majoriteter initialt dividerade om att frågan 
om biblioteksservice och folkbildning skulle skrivas in ett avtal gentemot 
respektive utförare hade Socialdemokraterna förnuftet att driva på en 
lösning som innebär att nämnderna de facto följer sin arbetsordning, dvs. 
att kulturnämnden faktiskt tar ansvar för det som ligger inom deras 
ansvarsområde - kultur, bibliotek och allmän folkbildning. 

Det tog i och för sig ett tag innan polletten ramlade ner hos den borgerliga 
majoriteten, men nu har de glädjande tagit sitt förnuft t i l l fånga och fullföljt 
Socialdemokraternas förslag t i l l fullmäktige. 



Förslag t i l l ändringar och tillägg från Alliansen: 

3.08 

att avge följande yttrande t i l l kommunstyrelsen 

Äldrenämnden anser att frågan om tillgång t i l l litteratur för äldre innehåller flera 
dimensioner. Den första handlar om alla medborgares lagstadgade rätt t i l l 
tillgång t i l l böcker. Detta säkras i Uppsala kommun genom konceptet "Boken 
kommer" som genomförs på uppdrag av Kulturnämnden. Denna tjänst kan 
användas även av personer som bor på vårdboenden eller inte kan beställa 
böcker själv utan behöver hjälp av anhörig, god man eller personal på 
vårdboendet. 

Den andra delen handlar om varje äldres rätt t i l l adekvat stimulerande och 
meningsfull vardag på vårdboendena. Denna rätt ska säkras genom flertalet 
uppdrag som finns formulerade i nämndens avtal t i l l utförarna. Det ligger i 
utförarnas uppdrag och kompetens att för t i l l exempel en person med demens 
avgöra vilken typ av insatser som ska användas för att den enskildes förmåga 
antingen ska rehabiliteras, habiliteras eller ge en meningsfull tillvaro. Taktil 
massage, promenader, musik, målning, djur i vården eller bokläsning är alla 
exempel på denna typ aktiviteter. 

Den tredje dimensionen handlar om den extra kultursatsning som 
Kulturnämnden tidigare hållit med t i l l vårdboenden med namnet "bibliotekens 
uppsökande verksamhet". Denna extra satsning tog Äldrenämnden över från 
Kulturnämnden för några år sedan. Äldrenämnden gjorde under 2012 
bedömningen att den enskildes lagstadgade rätt t i l l böcker säkras genom den 
första delen beskriven ovan och den enskildes rätt t i l l en värdig och kvalitativ 
äldreomsorg säkras genom den andra delen beskriven ovan. Äldrenämnden 
ansåg därför att boktillgången för äldre vara säkrad och att vi givet det 
ekonomiska utrymmet kunde avsluta detta uppdrag. 

Kulturnämnden har nu givit besked om att de funnit det möjligt att fortsätta med 
"bibliotekens uppsökande verksamhet" som en särskild kultursatsning. 
Äldrenämnden finner detta glädjande. Med anledning av detta förslår vi 
kommunstyrelsen finna motionen besvarad. 


