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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-24 

§ 135 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ärende 3.06 Ersättning till Vård 84 omsorg gällande särskilt boende utgår, 

att uppta ett informationsärende avseende beslut i upphandlingsutskottet 22 januari 2015 
gällande drift av vård- och omsorgsboenden, 

att ärende 3.07 Kursinbjudningar utgår, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-24 

§ 136 

Information från förvaltningen 

Förvaltningsdirektören lämnar följande information: 

Den nya organisationen som består av 3 avdelningar och 1 stab ska ge mer kraft i 
organisationen. 

En ny stabschef är anställd från 28 september 2015. 

Under 2016 kommer omsorgsförvaltningen att flytta från Svartbäcksgatan och då kommer 
all personal som tillhör äldreförvaltningen och som nu befinner sig på Stationsgatan flytta in 
istället. 

• •• 

§ 137 

Bostadsförsörjningsplan 

Förvaltningen redogör för det pågående arbetet med bostadsförsörjningsplanen som 
äldrenämnden ska fatta beslut om i november 2015. 

• 0 • 

§ 138 

Lägesrapport psykisk hälsa 

Ur prestationsmedel "Bättre liv för sjuka äldre" 2014-2015 har förvaltningen tilldelats 
5 000 000 kronor för arbete med psykisk (o)hälsa äldre. 
Förvaltningen redogör för pågående arbete. 

• • • 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-24 

§ 139 

Fallpreventionskampanj 2015 

Under vecka 40, 28 september till 4 oktober kommer utbildning med fokus på fallprevention att ske 
utifrån befintliga verksamheter. 
- Senior guide 
- Rehabiliteringsteam & vårdplaneringsteam 
- Personal bär knappen "STÅ UPPsala" 
- Broschyr "8 tips för att hålla dig på benen" samt hälsocoachen delas ut 
- Broddar med instruktion kommer att delas ut på ställen där de äldre rör sig. 

§ 140 

Myndighetsutövning - arbetssätt 

Personal från avdelningen för hemvård redogör för arbetssättet för myndighetsutövning. 
Ett behov av hjälp kan aktualiseras via vårdplaneringsteamet, seniorguiden eller mottagnings-
enheten. Det görs alltid en individuell bedömning av hjälpbehovet. De olika stegen är ansökan, 
utredning, beslut, beställning och uppföljning av behov. 

• • • 

§ 141 

Uppföljning av beslut i upphandlingsutskottet 22 januari 2015 avseende drift av 
vård- och omsorgsboenden 

Äldrenämndens upphandlingsutskott beslöt 22 januari 2015 att uppdra till Vård & omsorg att driva 
vård- och omsorgsboendena Linné, Bernadotte, Karl-Johansgården och Västergården. Övertagande 
kommer att ske i november. Parterna är nu överens om priset. Avtalsperioden blir 2 + 1 år. 
Vård & omsorg tillhandahåller 20 extra platser. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-24 

§ 142 

Delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2015 
ALN-2015-0063.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2015, 

att överlämna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2015 till kommunstyrelsen, 

att uppdra till direktören att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, och 

att uppdra till direktören att löpande följa upp och till nämnden återrapportera uppnådda effekter 
av åtgärderna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-09-18 från förvaltningen. 

Nämndens bokslut per augusti visar ett positivt resultat på 8 726 tkr, jämnfört med periodiserad 
budget så har nämnden ett negativt periodbokslut per april på -1 206 tkr. Med bakgrund av 
periodbokslut och den analys som gjorts bedömer nämnden en negativ resultatprognos för helår på 
minus 2 925 tkr och med ett bedömt riskintervall om -10 mnkr. Det negativa resultat för år 2015 
beror framförallt på att nämnden har svårt att uppnå önskad effekt av de kostnadsanpassningar för 
hemtjänst och korttidsvård som ligger i nämndens budget för 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-24 

§ 143 

Yttrande över mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 
ALN-2015-0224.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslaget till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 avseende de delar som 
omfattar nämndens ansvarsområde, 

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för 
2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde, 

att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 
2016 med plan för 2017-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens 
verksamhetsplan 2016, och 

att nämndens verksamhetsplan 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 
2015. 

Reservationer 
Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (FP), Karolina Wigenfeldt (C), och 
Ulla Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2015-09-16. 

En ny budgetprocess och budgetstruktur, Mål och budget, beslutades av kommunstyrelsen i 
december 2014. I mål och budgetprocessen finns beskrivet att respektive nämnd ska fatta beslut om 
nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om Mål och budget 2016 
med plan för 2017-2018 fattas i kommunfullmäktige den 2-3 november. Nämnden ska upprätta en 
verksamhetsplan för 2016 utifrån de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska 
förutsättningar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller. Nämndens 
verksamhetsplan för 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015. 

Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande skrivelse. 

Johan Carlsson (M) yrkar med stöd av Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (FP), Karolina 
Wigenfeldt (C), och Ulla Johansson (KD) att nämnden beslutar i enlighet med bilaga 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

ÄLDRENÄMNDEN 

7(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-24 

§ 144 

Remiss avseende Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag man. 
(Boverkets rapport 2014:38) 
ALN-2015-0140.31 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet avseende Boverkets rapport 2014:38, Översyn av lagen 
om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

Ärendet 
Förslag till yttrande föreligger 2015-08-24 från förvaltningen. 

Nämnden yttrar sig å Uppsala kommuns vägnar och ställer sig positiva till en översyn av lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. Förslaget i rapporten innehåller flera förändringar som såväl förenklar 
handläggningen som stärker den enskildes rättigheter och möjligheter. Förslaget innehåller dock 
även förändringar som innebär ökade kostnader för kommunerna. I yttrandet framhålls särskilt att 
vissa delar av förslaget bör ses över utifrån ansvarsfördelning och kostnadssynpunkt, samt att det är 
viktigt att vissa begrepp tydliggörs genom att definieras i lagen. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-24 

§ 145 

Avgifter för hemsjukvård 
ALN-2015-0185.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta om uttag av hemsjukvårdsavgift från och med 2016-07-01 i 
enlighet med förvaltningens förslag till skrivelse från nämnden till kommunfullmäktige, och 

att överlämna nämndens skrivelse till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-07-24 från äldreförvaltningen. 
Förvaltningen påtalar en revidering i andra meningen i fjärde stycket i skrivelsen till 
kommunfullmäktige, närstående ersätts med anhörig. 

Äldreförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för 
äldrenämnden. Kommunens äldreomsorgsavgifter har jämförts med andra kommuners. 
Utgångspunkten för jämförelser har varit en av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen 2014 
genomförd kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem inom äldreomsorgen. 

Förvaltningen föreslår att avgiften för hemsjukvård ska fastställas till 100 kronor per hembesök av 
sjuksköterska eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (arbetsterapeut, sjukgymnast), 
dock högst 300 kronor per månad. Hemsjukvårdsavgift ska även tas ut av personer som bor på 
särskilt boende utan boendebeslut. Personer med beslut om särskilt boende betalar redan avgift 
enligt maxtaxan och behöver därför inte betala någon ytterligare avgift för hemsjukvårdsinsatser. 
Avgift ska inte utgå för den intensiva rehabilitering som ges av rehabiliteringsteamet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-24 

§ 146 

Utredning av träffpunktsverksamhet, samt uppdrag till Vård & omsorg av drift 
avseende träffpunktsverksamhet 
ALN-2015-0085.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att utreda driftform och innehåll av träffpunkter i Uppsala kommun, 
och 

att uppdra till Vård & omsorg att under utredningstiden driva träffpunktsverksamheten, i 
nuvarande form och ersättning till och med 2016-02-29. 

Reservationer 
Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerbom (FP), Karolina Wigenfeldt (C), och 
Ulla Johansson (KD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet enligt bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-09-03 från äldreförvaltningen. 

Vård & omsorg har idag uppdraget att driva 15 träffpunkter, 7 av dem är aktuella för förnyat 
uppdrag. 

Träffpunkternas verksamhet utgör idag en viktig och strategisk del i äldrenämndens öppna och 
förebyggande verksamhet. Det hälsofrämjande perspektivet genomsyrar verksamheten men 
samtidigt har verksamheten idag svårt att möta nya behov. 
För att möta den demografiska utvecklingen med ökande antal medborgare inom målgruppen, 
behöver en fördjupad utredning göras. 

Äldreförvaltningen föreslås få uppdrag att utreda framtida behov av träffpunkter och i vilken form 
träffpunktsverksamheten ska bedrivas, samt att Vård & omsorg under denna tid får uppdrag att 
driva de 7 aktuella träffpunkterna 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-24 

§ 147 

Diverse anmälningsärenden äldrenämnden 24 september 2015 
ALN-2015-0037.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

• • • 

§ 148 

Anmälan av protokoll från individutskott 18 augusti 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

• • • 

§ 149 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 27 augusti 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

• • • 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-24 

§ 150 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 18 augusti 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

••• 

§ 151 

Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Maria Lindblom, uppdragsstrateg: 
1.34 fattad 15 september 2015 avseende 15114 elektrisk rullstol, 15118 drivaggregat till transport-
rullstol, 15124 elektrisk rullstol, 15138 drivaggregat till transportrullstol, 15140 sittenhet Otto Bock 
KIT, underrede Invacare Azalea base, 15144 elektrisk rullstol och 15146 elektrisk rullstol. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård augusti 2015. 

•• • 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Ärende 3.02 

Alliansen i Äldrenämnden avvisar det förslag till kommunal skattehöjning som är en förutsättning för 
kommunstyrelsen förslag. Att försöka hantera Uppsala kommuns kostnadsökningar genom en 
skattehöjning är inte långsiktigt hållbart. Istället vill vi uppdra åt Äldreförvaltningen att återkomma 
med förslag om hur Äldrenämndens nettokostnadsökning kan begränsas till 2,8 %. Vi vill också att 
Äldreförvaltningen genomför en översyn av de olika avgifter som Äldrenämnden beslutar över. 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

Att yrka avslag på skattehöjningen 

Att uppdra till Äldreförvaltningen att ta fram ett förslag där nettokostnaderna endast ökar med 2,8 % 

Att uppdra till Äldreförvaltningen att komma med förslag motsvarande 2 % ökning avseende 
nämndens olika avgifter 

Att uppdra till Äldreförvaltningen att presentera ett förslag på hur nämnden under planperioden kan nå 
den genomsnittliga kostnadsnivån i riket. 

Alliansen i Äldrenämnden Uppsala kommun 
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Ärende 3.05 

Särskilt yttrande 

Alliansen är positiv till att utreda driftsform och innehåll för träffpunktsverksamheten. Träffpunkterna 
är en viktig del av det förebyggande arbete som riktar till Uppsala äldre. Idag drivs en stor majoritet av 
alla träffpunkter av Vård och Omsorg. Det är viktigt med mångfald och valfrihet inom denna 
verksamhet. Den ideella sektorn, bland annat Röda Korset, Frälsningsarmén och Stadsmissionen, tar 
idag ett ansvar och driver träffpunkter. Denna mångfald av utförare kan öka ytterligare. Därför bör 
Äldreförvaltningen i sin utredning särskilt undersöka om man kan öka bredden av utförare när det 
gäller träffpunktsverksamheten. 

Alliansen i Äldrenämnden Uppsala kommun 
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