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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-23 

Stationsgatan 12, lokal Aspen, klockan 16.00 — 17.10 Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare:  

Monica Östman (S), Ordförande 
Stefan Hanna (C), 2:e vice 
ordförande 
Eva Adler (MP), 1:e vice 
ordförande 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Staffan Yngve (S) 
Monica Söderbaum (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Johan Carlsson (M) 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Maria Petersson (M) 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (KD) 

Ersättare: Helena Vallström (S) 
Sara Nilsson (M) 
Kjell Aleklett (L) from § 82 
Carolina Wigenfeldt (C) 

Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör, avdelningschefer Cecilia Wadestig, Marja 
Hedin och Lisa Rydberg, Bo Engström planeringschef, uppdragsstrateger Mia 
Gustafsson och Niklas Ericson Forslund, och Magnus Bergman Kyllönen 
ekonomichef 

Utses att justera: Stefan Hanna (C) Paragrafer: 79 - 91 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2017-05-23 Sista dag att överldaga: 2017-06-23 
2017-06-02 Anslaget tas ner: 2017-06-26 

Annie Arkebäck Moren 
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Otitit4UN ÄLDRENÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-23 

§ 79 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att kursinbjudan äldreomsorgsdagama utgår, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 80 

Övrig information från förvaltningen 

Förvaltningsdirektören informerar om genomförd medarbetarundersökning och förändringar i 
förvaltningens organisation. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-23 

§ 81 

Ekonomiskt bokslut och prognos per april 2017 
ALN-2017-0201 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per april 2017 enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-05-23 från förvaltningen. 

Resultatet ackumulerat per april var — 6 821 tkr. Utfallet var en positiv markant avvikelse mot 
periodiserad årsprognos (+ 11 404 tkr) men ändå med en markant negativ avvikelse mot tilldelad 
periodiserad budgetram för 2017 (- 13 239 tkr). 
Verksamhetens intäkter var bättre än budgeterat ackumulerat per april bland annat som en följd av att 
utfallet från taxor och avgifter är högre än budget. Däremot föreligger fortfarande en markant negativ 
avvikelse avseende nettokostnader mot tilldelad budgetram för 2017. 
Givet hänsyn taget till ackumulerat resultatutfall per april är tendensen och 
bedömningen att resultatutfallet för helåret 2017 väntas bli bättre än vad som beräknades i tidigare 
prognos per mars månad. Arbete pågår fortsatt med kostnadsanpassningar för att nå tilldelad 
budgetram men fortfarande återstår en hel del för att nå budgetramen för 2017. 

Stefan Hanna (C) och övriga alliansföreträdare upprepar önskemål om att en bilaga finns till den 
ekonomiska löpande rapporteringen som anger åtgärdsprogram för att nå ekonomi i balans. 

Ordföranden hänvisar till att det sker muntlig redovisning fortlöpande vid nämnd. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-23 

§ 82 

Revidering av förfrågningsunderlag för LOV i vård- och omsorgsboende 
ALN-2017-0368 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna reviderat förfrågningsunderlag för LOV i vård- och omsorgboende, 

att tillstyrka förslag till ny ersättning och skicka förslaget vidare till kommunfullmäktige för beslut, 

att det reviderade förfrågningsunderlaget ska gälla fr.o.m. det datum kommunfullmäktige fattar 
beslut om ny ersättning, och 

att uppdra till äldreförvaltningen att erbjuda nya kontrakt, i enlighet med det reviderade 
förfrågningsunderlaget, till nu kontrakterade leverantörer av vård- omsorgsboende inom LOV, 
fr.o.m. det datum kommunfullmäktige fattar beslut om ny ersättning. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-05-16 från förvaltningen. 

I januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, i kraft. Äldrenämnden i Uppsala 
kommun beslutade den 2 oktober 2013 att införa LOV inom vård- och omsorgsboende. Syftet med 
valfrihetssystemet har varit att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande samt att skapa 
incitament för ökad mångfald och att ge utförarna utökad möjlighet till kvalitetsprofilering. I Uppsala 
kommun finns idag sex vård- och omsorgboenden som drivs enligt LOV, ytterligare ett boende öppnar 
i september/oktober 2017 med 72 platser. 

Förftågningsunderlaget för LOV inom vård- och omsorgsboende har inte blivit föremål för översyn 
sedan det utformades 2013-2014. En genomlysning har nu färdigställts, vilken aktualiserar en rad 
justeringar vilka beskrivs i underlag till ärendet. 

I förslaget till justeringar vill nämnden ändra texten på sidan sex. Under rubriken "Politisk 
genomslagskraft i utförarens verksamhet" ska endast stå att Fullmäktiges riktlinjer ska gälla. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-23 

§ 83 

Uppdrag att utreda färdtjänstkostnad till dagverksamhet 
ALN-2017-0152 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra till äldreförvaltningen att utreda kostnaden för färdtjänst till dagverksamhet för personer 
med låg inkomst. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-27 från förvaltningen. 

Dagverksamheten finns idag på 10 olika platser i Uppsala kommun och är en strategisk verksamhet 
med syfte att ge deltagarna en meningsfull dag med god livskvalitet, samt att möjliggöra för personer 
att kunna bo kvar i den egna bostaden en längre tid. 

Det har framkommit att personer med låg inkomst avböjt beslut om dagverksamhet på grund av att 
kostnaden för färdtjänst till och från dagverksamheten blir för hög för dem. För att komma tillrätta 
med detta problem har länets olika kommuner olika lösningar i form av subventioner eller att resorna 
ingår i maxtaxan. 

Äldreförvaltningen föreslår därför äldrenämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
kostaderna för färdtjänst till och från dagverksamhet för målgruppen med låg inkomst i Uppsala 
kommun. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-23 

§ 84 

Utredning av budget- och ansvarsstruktur för fastigheter 
ALN-2017-0337 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att äldreförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur budget- och ansvarsstruktur för äldrenämndens 
fastigheter ska se ut i Uppsala kommun. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-05-04 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har i dag ett ansvar för försörjning av fastigheter där delar av äldrenämndens 
verksamheter bedrivs i, såsom upphandlade vård- och omsorgsboenden, träffpunktsverksamheter, 
seniorrestauranger och korttidsvård. Äldrenämndens budget för fastighetsförsödningen uppgår till ca 
135 miljoner kronor per år. Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att hantera, tillhandahålla, drifta 
och underhålla äldrenämndens fastigheter. Budget, förvaltning och administration är fördelat både på 
äldrenämnden och stadsbyggnadsnämnden, detta leder ibland till gränsdragningsproblematik och en 
otydlig ansvarsfördelning. Äldrenämnden föreslår därför att ge äldreförvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreda hur framtida budget och ansvarsstruktur ska se ut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-23 

§ 85 

Nytt uppdrag för rehabteamet 
ALN-2017-0338 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att utifrån utvecklad hemtagnings- och rehabiliteringsprocess omstrukturera rehabteamet för att 
tillgodose behov av rehabiliteringsinsatser. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-05-05 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 23 mars 2017 beslutat om att utveckla ett utvärderat och 
beprövat konceptet för trygg och säker hemtagning av äldre personer från sjukhus. Konceptet har visat 
sig ha mycket positiva effekter på möjligheterna för äldre, med oro för hemgång efter sjukhusvistelse, 
att direkt återvända till hemmet. Återinskrivningar har minskat och likaså behovet av korttidsboende. 
Hemvården behöver därutöver och parallellt rustas för en ökad utskrivning till hemmet med kortare 
tidsfrister, som en följd av ändringar i lagstiftning fr.o.m. årsskiftet 2017/2018. 

I arbetet med att utveckla trygg hemgång och som en följd av ökad utskrivning, sker lite av ett 
paradigmskifte i synen på hur specialistkompetenser (som fysioterapeuter och arbetsterapeuter), 
används på ett optimalt sätt inom förvaltningen. Istället för att som nu, i huvudsak som specialistteam 
söka upp enskilda med punktinsatser, är nödvändigt med en förstärkt närvaro av fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter i baspersonalens närhet och vardag. Målsättningen är att säkerställa att 
specialistkompetens kontinuerligt finnas på plats ute i verksamheten och att utveckla lärande bland 
baspersonalen kring habilitering och rehabilitering. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-23 

§ 86 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokollsutdrag m äldrenämnden 23 maj 
2017 
ALN-2017-0045 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm till handlingarna. 

1. Cirkulär 17:14 från Sveriges Kommuner och Landsting 2017-04-19 rörande 
vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017. 

2. Protokollsutdrag 2017-04-23, § 115, från kommunfullmäktige gällande avsägelser. 

3. Protokollsutdrag 2017-04-24, § 116, från kommunfullmäktige gällande valärenden. 

4. Munnen är allas ansvar! Ett handlingsprogram för sköra äldres munhälsa från Sveriges 
Tandläkarförbund. 

5. Anmälan av arbetsgivarintyg om löneavdrag för äldrenämndens ordförande 25 april 
2017. 

6. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 19 april 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-23 

§ 87 

Anmälan av protokoll frånäldrenämndens arbetsutskott 18 april 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 88 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 27 april 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 89 

Anmälan av protokoll från samverkan 17 maj 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-23 

§ 90 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende april 2017. 

§91 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att på nämnden i juni redovisa en dom från förvaltningsrätten i Uppsala 
2017-05-11avseende särskilt boende enlig socialtjänstlagen, och 

att därefter lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
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