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Uppsala 
OMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

2(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 87 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppta beslut om konferens 29 - 30 september, 

att uppta anmälan om särskild aktivitet med partigrupper, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 88 

Kontraktstider särskilt boende inklusive hyresavtal fastigheter 

Förvaltningen informerar om att nämnden via e-post kommer att få material att ta del av. 

§ 89 

Hyresnivåer inklusive hyreskostnad för brukarna på särskilt boende 

Förvaltningen redovisar hyresnivåer enligt LOV och LOU. Hyrorna ligger mellan 3 500 kronor och 
8 700 kronor per månad. 

§ 90 

Framtidens rehabilitering och vårdplanering - gränsdragning 
kommun/landsting 

Förvaltningen redogör för det pågående arbetet med framtidens rehabilitering och vårdplanering. 
Gränsdragningen mellan kommun och landsting är svår då det inte finns tydliga regler. 
Konkreta förslag kommer att presenteras för äldrenämnden under hösten 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

i / 
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uppein ÄLDRENÄMNDEN 

3(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§91 

Beredningsunderlag hjälpmedel i Uppsala län (HUL), återremiss 

Nämnden beslöt den 31 mars 2016 att återremittera ärendet ALN-2016-0057, § 43, gällande en 
förändrad hantering av hjälpmedel som kräver särskilt beslut. Förslaget innebar en förändrad hantering 
av förskrivning av hjälpmedel genom att beslut som tidigare delegerats till individutskott och 
budgetansvarig inom förvaltningen istället skulle delegeras till hjälpmedelsansvarig inom Uppsala 
drift. 
Nämnden diskuterad lagligheten i detta och återremitterade ärendet för vidare utredning i frågan. 
Enligt kommunallagen 6 kap. 33-37 §§ finns det inget hinder att ändra delegat till tjänsteman inom 
kommunen men utanför den egna förvaltningen. Med anledning av detta beslöt nämnden den 26 maj 
2016, § 74, att ändra i delegationsordningen i enlighet med förslaget den 31 mars 2016. 
Med anledning av beslutet den 26 maj 2016 avslutas hanteringen av det återremitterade ärendet ALN-
2016-0057. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

4(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 92 

Ordförandebeslut, subvention trygghetsbostad Sa mariterhemmet 

Förvaltningen informerar om att Diakonistiftelsen Samariterhemmet ansökt om subvention för 
trygghetsboende Kungsängsgården. Då föreningen inte uppfyller kraven för subvention för 
trygghetsboende så avslogs deras ansökan i en skrivelse från äldrenämndens ordförande den 2 maj 
2016. Därefter har förvaltningen haft en dialog med föreningen. 

§ 93 

Kösituation särskilda boenden 

Förvaltningen redogör för den aktuella kösituationen till särskilda boenden. 

§ 94 

Övrig information från förvaltningen 

Förvaltningen redogör för det pågående arbetet med Uppsalas deltagande i Äldrevänlig stad. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
./ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 95 

Bidrag till Diakonistiftelsen Samariterhemmets verksamhet på 
Kungsängsgården under andra halvåret 2016 
ALN-2015-0137 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Diakonistiftelsen Samariterhemmet ytterligare 120 000 kr i föreningsbidrag för perioden 
juli-december 2016 för verksamheten på Kungsängsgården. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-27 från förvaltningen. 

På sitt sammanträde den 22 oktober 2015 fattade äldrenämnden beslutet att bevilja Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet 120 000 kr i bidrag för verksamheten på Kungängsgården under perioden januari-
juni 2016, medan inget beslut togs om bidrag för verksamheten för andra halvåret 2016. 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet har därefter inkommit med en ansökan om subventionering av 
verksamheten på Kungsängsgården enligt nämndens kriterier för subventionering av 
trygghetsbostäder. Ansökan har avslagits av nämnden. Förvaltningen rekommenderar nu nämnden att 
bevilja Diakonistiftelsen Kungsängsgården 120 000 kr i föreningsbidrag även för andra halvåret 2016. 

Utdragsbestyrkande 
<II 
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Uppsala ÄLDRENÄMNDEN 

6(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 96 

Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2016 
ALN-2015-0243 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna resultat perioden januari-maj 2016 samt prognosbedömning helår enligt föreliggande 
förslag. 

Särskilt Yttrande 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (KD) efterfrågar en bilaga i budgethandlingen varje månad, i form av en åtgärdslista på 
större effektiviseringsåtgärder som går att följa. Exempel på åtgärder som ska ingå med uppskattad 
besparingspotential är; 
- Ansvarsfördelning mellan äldrenämnden och andra relevanta nämnder. 
- Ansvarsfördelning/gränsdragning mellan äldrenämndens ansvar och Uppsala läns landsting. 
- Kompetensutveckling av biståndshandläggare i biståndsbedömningar. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-06-16 från förvaltningen. 

Nämndens bokslut per maj visar ett positivt resultat på 20 873 tkr, jämfört med periodiserad budget så 
har nämnden en positiv avvikelse per maj på 14 484 tkr. Mot bakgrund av månadsbokslut och den 
analys som gjorts bedömer förvaltningen att utfallet per maj följer budget 2016 väl. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 97 

Delksuppföljning per april 2016 
ALN-2015-0243 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna delårsuppföljning av mål, uppdrag, åtgärder, indikatorer, servicegarantier och riktade 
satsningar per april 2016 enligt föreliggande förslag, 

att godkänna nulägesrapporten för tertial 1 gällande nämndens arbete med jämställdhetsintegrering 
enligt CEMR handlingsplan, och 

att överlämna delårsuppföljning per april 2016 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-31 från förvaltningen. 

Förvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av mål, uppdrag, åtgärder, servicegarantier, 
indikatorer och riktade satsningar per april 2016. Uppföljningen görs utifrån den verksamhetsplan som 
nämnden upprättat för året och utgår från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats. En 
nulägesrapport ges även gällande nämndens arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR 
handlingsplan. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
OMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

8(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 98 

Svar på remiss om förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna 
statistiska uppgifter om äldre och personer med funktionshinder 
ALN-2016-0109 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till socialstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-23 från förvaltningen. 

Uppsala kommun har från Socialstyrelsen fått remiss gällande föreskrifter om 
socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med 
funktionshinder. Äldrenämnden svarar för den del som rör insatser för äldre, och omsorgsnämnden 
svarar för den del som avser personer med funktionshinder. 

Äldrenämnden i Uppsala kommun instämmer med Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om 
socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Det förslag på förändringar som Socialstyrelsens remiss avser bedöms ha en mycket liten påverkan på 
äldrenämndens rapporteringsverktyg. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 99 

Yttrande till kommunrevisionen över revisionsrapport Omtankens 
korttidsboende vid palliativt centrum 
ALN-2016-0096 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge föreliggande yttrande till kommunrevisionen. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (KD) lämnar ett särskilt yttrande i enlighet med bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-31 från förvaltningen. 

Äldrenämnden instämmer i flertalet av de slutsatser som framkommit i granskningen. 
Det saknades en kartläggning av behov av vårdplatser samt en tydlig ansvarsfördelning mellan 
kommunen och landstinget gällande den palliativa vården. Gränsdragningsproblematiken mellan de 
båda huvudmännen var ett problem redan vid Kronparksgården. 
Gällande hyresavtalet och den anpassning av lokalerna som gjordes inför ett palliativt centrum har 
äldrenämnden särskilt lyft ut kostnaderna för den syrgasanläggning som installerades. 
Anmärkningsvärt är att det först efteråt när anläggningen står klar för att driftsättas framkommer att en 
kommun inte kan vara huvudman för en medicinsk gasanläggning. 
Nämnden instämmer också i slutsatsen, att det finns mycket att göra för att förbättra kvaliteten i den 
allmänna palliativa vården. Äldreförvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med 
implementering av de länsövergripande riktlinjerna för palliativ vård, skapa lokal riktlinjer i Uppsala 
kommun, fortsatt kompetensutveckling genom webbutbildning och under hösten 2016 planerar 
äldreförvaltningen ytterligare satsning på kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal i 
kommunen. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 100 

Mobila äldreakuten 
ALN-2016-0108 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att säga upp samverkansavtalet mellan Landstinget i Uppsala län 
Mobila äldreakuten, och 

att ett tillfälligt samverkansavtal skapas som kan gälla tillsvidare 
framtida utvecklingen av hemsjukvården i länet. 

och Uppsala kommun gällande 

i väntan på beslut kring den 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-10 från förvaltningen. 

Mobila hembesöksteamet i Uppsala startade i september 2011 som ett samverkansprojekt mellan 
Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. Äldrenämnden och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
beslutade att permanenta verksamheten från och med 1 januari 2014. I och med permanentandet 
förändrades verksamhetens namn till Mobila äldreakuten. 

I december 2015 initierade Uppsala läns landsting en utredning angående hemsjukvård på 
primärvårdsnivå i Uppsala län. Utifrån utredningens förslag beslutade Uppsala läns landstings 
vårdstyrelse 2016-04-20 att uppdra till landstingsdirektören att i samverkan med länets kommuner 
utveckla förstärkt hemsjukvård med mobila team i hela länet. 

Det är sannolikt att arbetet i samverkan leder till att nya avtal upprättas som ska omfatta samtliga 
kommuner i länet. Därför föreslår äldreförvaltningen att nuvarande samverkansavtal mellan 
Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun gällande Mobila äldreakuten sägs upp 2016-06-30 
med avslut 2016-12-31 och att ett tillfälligt samverkansavtal skapas som kan gälla tillsvidare i väntan 
på beslut kring den framtida utvecklingen av hemsjukvården i länet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 101 

Motion av Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en palliativ enhet 
kallad Omtanken 
ALN-2016-0113 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragning i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-06. 

Stefan Hanna (C) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november 2015, 
föreslagit att; 
- 	sex till åtta palliativa vårdplatser upphandlas på marknaden som erbjuder särskilt boende för 

äldre, 
två till tre gästrum för anhöriga finns tillgängliga i anslutning till de palliativa vårdplatserna. 

Omtanken startade med 33 vårdplatser 2013 på Palliativt centrum. Successivt minskade efterfrågan på 
platserna. I maj 2015 var endast ca 10 platser belagda. Under denna period vårdades också personer på 
Omtanken som inte var i palliativt tillstånd. Behovet av platserna på Omtanken minskade alltså 
betydligt, och kan nu täckas av kommunens tillgång på övriga korttidsvårdsplatser. Den allmänna 
palliativa vården kommer även fortsättningsvis vara kommunens ansvar. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn 
(L) och Ulla Johansson (KB) bifall till motionen. 

Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

I 
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PRIfie ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 102 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 
ALN-2016-0118 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa patientsäkerhetsberättelsen för 2015, och 

att besluta om övergripande mål och strategier för 2016. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-23 från förvaltningen. 

Mål och strategier för 2016 
1. Tydliggöra hälso- och sjukvårdens kvalitetsområden i beställarförvaltningamas interna processer 
genom att 
- 	utveckla de interna samverkansprocesserna mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst 
- 	upprätta rutiner för implementering av riktlinjer som fastställts i samverkan mellan kommuner och 
landsting i Uppsala län (TKL). 

2. Verka för att jämlik och säker hälso- och sjukvård erbjuds oavsett förvaltningsområde, 
boendeform eller ålder genom att 
- granska den information som ges till medborgaren 
- utveckla användandet av de statistikrapporter som kvalitetsregistren erbjuder 
- 	utveckla närvårdsamverkan 

Utdragsbestyrkande 
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-411,93, ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 103 

Avtalsuppföljning Linne vård- och omsorgsboende 
ALN-2016-0045 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-19 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen har genomfört en avtalsuppföljning vid Linné vård-och omsorgsboende den 21 
mars 2016 som framgår av rapporten (se bilaga 1). Uppföljningen visade att verksamheten är 
välfungerande på många sätt. 
Förbättringsområden och enstaka brist har dock identifierats inom följande fem av nio fokusområden; 
• Verksamhet, organisation och bemanning 
• Kompetens och kompetensutveckling 
• Aktiv och meningsfull tillvaro 
• Hälso-och sjukvård 
• Avvikelser och klagomålshantering 

Avseende ovan nämnda brister begärde förvaltningen att utföraren i en handlingsplan beskrev de 
åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas. 
Svaren bedömdes som tillfredsställande. Äldreförvaltningen ser nu ärendet som avslutat. 

Utdragsbestyrkande 



14 (18) 

1-01?».19 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 104 

Avtalsuppföljning Västergården vård- och omsorgsboende 
ALN-2016-0044 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-19 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen genomförde den 7 mars 2016 en avtalsuppföljning vid Västergården vård- och 
omsorgsboende som framgår av bifogad rapport (bilagal). 
Äldreförvaltningens bedömning är att utföraren uppfyller flertalet krav inom granskade områden. 
Förvaltningen konstaterade dock brister och förbättringsområden inom; 
• Kompetens och kompetensutveckling 
• Mat och måltider 
• Aktiv och meningsfull tillvaro 
• Hälso-och sjukvård 
• Avvikelser och klagomålshantering 

Avseende ovan nämnda brister begärde förvaltningen att utföraren i en handlingsplan beskrev de 
åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas. 
Förvaltningen har godkänt svaren i handlingsplanen och bedömer att utföraren vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Förvaltningen avser att vid ny kontakt med 
utföraren följa upp de åtgärder som beskrivits i handlingsplan och ser härmed detta ärende som 
avslutat. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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IMMUN 	 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 105 

Avtalsuppföljning av Svartbäcksgårdens korttidsvård- och 
rehabiliteringsplatser, Vård & omsorg 
ALN-2016-0087 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna, 

att uppdra till förvaltningen att genomföra en övergripande översyn av de specifika kraven i 
åtagandet gällande Svartbäcksgårdens rehabiliteringsplatser, och 

att uppdra till förvaltningen att utifrån genomförd översyn tydliggöra verksamhetens grundläggande 
inriktning och uppdrag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-25 från förvaltningen. 

Förvaltningen har genomfört en avtalsuppföljning av korttidsvården vid Svartbäcksgården. Ett 
specifikt fokus låg på skillnaderna i inriktning mellan de olika platserna och hur detta hanteras i 
praktiken samt hur krav i åtagandet överensstämmer med kommunens ansvar för att tillhandahålla en 
jämlik och effektiv rehabilitering på en grundläggande medicinsk nivå. 
Förvaltningen kan efter genomförd uppföljning konstatera att krav inom området hälso- och sjukvård 
avseende insatser från arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut ej är helt uppfyllda på 
avdelningen för allmän korttidsvård. Vidare finns ett behov av att hitta en välfungerade organisatorisk 
lösning gällande fördelning av personalresurser mellan verksamhetens två avdelningar. Förvaltningen 
har begärt att utföraren i handlingsplan ska beskriva åtgärder för hur krav i åtagandet ska uppfyllas. 
Utifrån resultat av uppföljningen kan en gränsdragningsproblematik gentemot landstingets 
ansvarsområden konstateras. Resultatet indikerar också att det föreligger svårigheter i att på förhand 
kunna förutse och bedöma en enskild persons behov av och förutsättningar för rehabilitering. 
Förvaltningens uppfattning är att de specifika kraven ökar risken för en ojämlik och ineffektiv vård 
samt att de specifika kraven är svåra att förena med kommunens ansvar för att tillhandahålla 
rehabilitering på grundläggande nivå i hemmet till alla, oavsett boendeform. 

Utdragsbestyrkande 
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'3MMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 106 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm 16 juni 2016 
ALN-2016-0027 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

Ärendet 
Till nämnden anmäls skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm. 

1. Protokollsutdrag 2016-05-25, § 101, från kommunstyrelsen angående förslag till ny 
nämndorganisation för Uppsala kommun. 

2. Protokollsutdrag 2016-05-30, § 105, från kommunfullmäktige angående ändrad 
fördelning av kommunbidrag mellan nämnder 2016. 

3. Skrivelse 31 maj 2016 rörande vård- och omsorgsboende. 

4. Protokoll 2016-05-17 från äldrenämndens arbetsutskott. 

5. Dom från förvaltningsrätten 2016-06-10, i mål nr 2180-16 E avseende ansökan från 
Mellansvenska Vård AB om rättelse enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. 
Motpart Uppsala kommun. 
Förvaltningsrätten avslår ansökan. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 107 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 17 maj 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 108 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 26 maj 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 109 

Anmälan av protokoll från samverkan 7 juni 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 
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upPcleik, ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 110 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård maj 2016. 

§ 111 

Anmälningsärenden, sekretess 16 juni 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 112 

Konferens 29-30 september 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att hålla en konferens lunch till lunch 29 — 30 september 2016. 

§ 113 

Anmälan av särskild aktivitet med partigrupper 

Stefan Hanna (C) anmäler att oppositionen ska ha särskild aktivitet med partigrupper den 10 oktober 
2016. 

Utdragsbestyrkande 
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Särskilt yttrande ärende 14: 

Vi instämmer i flertalet av de slutsatser som framkommit i granskningen. 

Särskilt finns det anledning att lyfta fram revisorernas påpekande att mycket återstår att göra för att 
höja kvaliteten inom den palliativa vården och omsorgen. Gränsdragningsproblem mellan kommun 
och landsting får inte leda till att enskilda kommer i kläm och inte får den omsorg som de behöver. Att 
man avvecklade Omtanken innan man hade löst frågan kring hur den palliativa korttidsvården ska 
bedrivas i framtiden och innan man hade andra användningsområden klara för lokalerna har bidragit 
till såväl kostnader för tomma lokaler som att man tappat palliativ kompetens inom kommunen. 

Stefan Hanna (C) 
Johan Carlsson (M) 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (KD) 
Maria Petersson (M) 
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