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Sida 2 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

Uppsala 
(ommun 

§106 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppta en anmälan av ett inlämnat initiativärende från Vänsterpartiet, 

att uppta en anmälan om särskild aktivitet med partigrupper, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 107 

Kvalitetsmått 

Bo Engström utredare, presenterar ramverket för kvalitetsmått som ska prövas som 
modell några tertial. 

§108 

Kvalitet och effektivitet i korttidsvården - besök från 
verksamheten 

Lars Östlund områdeschef, Carita Öhma n och Taha Baroudi verksamhetschefer, 
presenterar korttidsvårdens verksamheter. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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kommun 

Sida 3 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 109 

Förvaltningsdirektören informerar 

Carina Juhlin förvaltningsdirektör, lämnar följande information: 

Äldreförvaltningen har gjort en Lex Sarah-anmälan på sig själv till inspektionen för 
vård och omsorg, IVO, gällande ett felsänt mall. 

Egen regis övertagande av omsorgsboende på Glimmervägen. 

Test av krisledningsplan för äldreförvaltningen. 

Samverkan med omsorgsförvaltningen. 

Upphandlad samverkanssystem. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4(34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 110 

Ekonomiskt bokslut per september 2019 
ALN-2019-0191 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt periodbokslut per september 2019. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-10-24 från förvaltningen. 

Nämndens resultat per september 2019 var en negativ avvikelse mot budget på 8 mnkr 
(per augusti en negativ avvikelse på 10 mnkr). Resultatutvecklingen är positiv och var 3 
mnkr bättre än den nya årsprognosen per september. 
Orsaken till den negativa avvikelsen mot budget återfinns som tidigare redovisats 
under året på kostnadssidan där högre personalkostnader inom egen regin står för den 
större delen av denna avvikelse. Det är både inom hemtjänsten och särskilt boende 
som de högre personalkostnaderna varit högre än budgeterat. 
Resultatet per september indikerar att flera av de resultatförstärkande åtgärder som 
vidtagits i stor omfattning inför 2019 fått avsedd eller till och med än större positiv 
effekt än väntat. Vidare indikerar resultatutfallet per september en mindre osäkerhet 
att nå den nya årsprognosen på - 11 mnkr eller bättre för 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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kommun 
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Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 111. 

Beslut avseende ersättning för lagen om valfrihet (LOV) inom 
vård- och omsorgsboende 2020 
ALN-2019-0566 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa 2020 års 

ersättning för LOV inom vård -och omsorgsboende till1894 kr per dygn. 

Reservationer 

Tobias Smedberg (V) lämnar en skriftlig reservation enligt bilaga 1. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-24 från förvaltningen. 

Nämnden beslutar att första att-satsen i skrivelsen utgår. 

Av gällande förf rågningsunderlag inom LOV för vård - och omsorgsboende framgår att 
ersättning för kommande år beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
fastslog i december 2018 att 2019 års ersättning skulle höjas till 1 866 vilket var en 
höjning om 2%. Äldreförvaltningens föreslår att ersättningen per vårddygn för år 2020 
höjs med 1,5% och fastställs till 1894 kr per vårddygn från och med 1 januari 2020. 

Yrkanden 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Tobias Smedberg (V) yrkar på följande: 

att fastställa ersättningsnivåerna till 1829 kr per dygn och justera ärendet i linje med 
detta. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall till eget yrkande om 
bifall till liggande förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Sida 6 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Samnianträdesdatum: 
2019-10-24 

§112 

Förslag på ersättning för hemtjänst och hemsjukvård från 2020- 
01-01 inom LOV 
ALN-2019-0571 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att tillstyrka förslaget på ny ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i lagen om 

valfrihetssystem (LOV) enligt ärendets bilaga 1 och skicka förslaget vidare till 

kommunfullmäktige för beslut. 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-10-24 från förvaltningen. 

Äldrenämnden fastställde i maj 2018 nytt reviderat förf rågningsunderlag för hemtjänst 
och hemsjukvård för utförare i Uppsala kommuns valfrihetssystem. Gällande 
ersättningen till utförare, som också är en del av förfrågningsunderlaget, tas beslut 
årligen av kommunfullmäktige. 
I samband med det nya reviderade förf rågningsunderlaget under 2018 genomfördes 
ett antal större ändringar kopplade till ersättningen till utförare, däribland en av 
äldreförvaltningen framtagen ersättningsmodell för hemsjukvård. I förslaget för 2020 
behålls ersättningsmodellen för hemsjukvård med ändring av timersättningen 
(uppräknas med preliminärt omsorgsprisindex, OPI). Den schablontid per patient och 
månad som tillämpats för 2019,5,8 timmar, föreslås behållas. 
För hemtjänst föreslås grunden för ersättning (utförd tid) behållas. Då insatserna 
service och omvårdnad framåt föreslås registreras på samma kod i det elektroniska 
systemet, för att underlätta administrationen för personalen, ändras timersättningen 
för detta för 2020. Ersättningen för service höjs (ca 27 procent) och ersättningen för 
omvårdnad sänks (c a 3 procent). Normalt utgör insatsen omvårdnad en betydlig 
merpart av utförd hemtjänst för utförare som handhar bägge dessa insatser. 
Föreslagna ersättningsförändringar förväntas vara kostnadsneutralt jämfört med om 
ersättningen per insats endast räknats upp med OPI -index. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
201940-24 

Uppsala 
kommun 

§ 113 

Angående justering av avgifter för seniorluncher 
ALN-2019-0570 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att från 2020-01-01 höja priset på Uppsala kommuns seniorrestauranger för personer 

65 år och äldre till 60 kr per lunch. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-10-24 från förvaltningen. 

För närvarande betalar personer som är 65 år eller äldre 50 kronor för en lunch på 
Uppsala kommuns seniorrestauranger inklusive smör, bröd, sallad, dryck och kaffe. En 
anledning till det relativt låga priset har varit en ambition att locka äldre personer att 
äta lunch i gemenskap med andra. Som jämförelse kan nämnas att dagens lunchpris 
på seniorrestaurangerna är markant lägre både än om en person får hemlevererad 
matlåda via hemtjänsten, där priset idag är 58 kronor, och även om en person äter på 
Uppsala kommuns dagverksamheter, där priset är 61 kr för måltid och fika (men där 
förslag för 2020 är en höjning till 73 kr). 
Senast en höjning gjordes av lunchpriserna var 2016 då priset höjdes från 42 kr till 50 kr 
per lunch. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§114 

Innovationsstrategi för Äldrenämnden 
ALN-2019-0292 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna innovationsstrategin, 

att inrätta en innovationsfond i syfte att stimulera ökad brukarkvalitet och utveckling 

för äldreförvaltningens medarbetare, och 

att avsätta 2 miljoner kronor för innovationsfonden. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-10-14 från förvaltningen. 

[Uppsala kommun kommer antalet äldre personer över 80 år att fördubblas inom 10 
år. Samtidigt ökar mängden kroniska sjukdomar i befolkningen. Behoven av vård, 
omsorg och socialtjänst kommer därför att öka kraftigt. Det kommer dessutom av 
demografiska skäl att bli svårare att rekrytera medarbetare. Kommunens hela framtida 
verksamhet är därför beroende av en ökad innovationstakt. Vi behöver arbeta både 
med dagliga förbättringar och radikal förnyelse. Ska vi lyckas i den strävan krävs olika, 
sammansatta och kombinerade insatser. Äldreförvaltningen har därför valt att utforma 
en strategi för arbetet. För att strategin ska bli levandegjord strävar vi efter att löpande 
bädda in delarna av strategin i vårt viktigaste styrdokument verksamhetsplanen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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kommun 
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Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 115 

Trygghetsbostäder för äldre utifrån särskilda behovskriterier 

ALN-2018-0225 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att tillsvidare inte tillhandahålla den föreslagna nya särskilda boendeformen; 

biståndsbedömt trygghetsboende, 

att föreslå kommunstyrelsen uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan 

med äldreförvaltningen definiera och utveckla ett koncept för moderna 

servicehus på ordinarie bostadsmarknad, 

att föreslå kommunstyrelsen att göra särskilda satsningar för att stimulera utveckling 

och utbud av tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre på den ordinarie 

bostadsmarknaden, och 

att föreslå kommunstyrelsen att reservera en mindre del av kommunens eget 

bestånd av trygghetsbostäder för äldre över 80 år utifrån särskilda 

behovskriterier. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-10-07 från förvaltningen 

Riksdagen har beslutat om lagändringar som fr.o.m. 2 april 2019 ger kommunerna 
möjlighet att erbjuda äldre personer med hemtjänst, som också upplever oönskad 
isolering, boende i en ny särskild boendeform benämnd bistå ndsbedömt trygghets-
boende. Målgruppen uppskattas till drygt hundratalet personer i Uppsala. Någon 
undersökning kring om ett sådant erbjudande matchar berörda äldres önskemål är 
inte gjord, ej heller i förarbeten till den ny lagstiftningen. Relativt omfattande reglering 
finns kring boendeformen, kring vilken även IVO inspektionen för vård och omsorg) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 10(34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

meddelar tillstånd. IVO kan även besluta om sanktioner vid ej verkställda beslut. 
Betalningsansvar gäller också mot landstinget för personer med beslut om 
biståndsbedömt trygghetsboende. 
Sammantaget bedöms boendeformen, i bredare bemärkelse, att svara dåligt mot 
behovet hos äldre att förändra sitt boende, där de bostadssociala skälen kan variera. 
Samtidigt finns ett konstaterat underskott på tillgänglighetsanpassade och 
ekonomiskt överkomliga bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden. Att 
utbyggnaden av sådana alternativ kommer igång och påskyndas framstår som lite av 
en ödesfråga för att möta behoven hos det ökande antalet äldre i kommunen. 
Uppgiften kräver ytterligare insatser på förvaltningsövergripande nivå inom 
kommunen. 1 en bristsituation föreslås samtidigt att en mindre del av kommunens 
trygghetsbostäder fördelas efter särskilda kriterier och behov. Även om grundprincipen 
om fördelning efter kötid kvarstår beträffande merparten av beståndet. 

Yrkande 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar med stöd av Tobias Smed berg (V), Camilla 
Westerborn (L), Rigmor Stenmark (C), och Margit Borgström (KD) på en ytterligare att-
sats lydande: 

att föreslå kommunstyrelsen uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan 

med äldreförvaltningen definiera och utveckla ett koncept för moderna 

servicehus på ordinarie bostadsmarknad. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner nämndens bifall. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

, 



Uppsala 
kommun 
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Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 116 

Delårsrapport, uppdragsuppföljningar - 2019 
ALN-2019-0563 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-10-01 från förvaltningen. 

Avtal och marknad har till och med juni genomfört 17 uppdragsuppföljningar, tio på 
vård och omsorgsboende och sju inom hemtjänst och hemsjukvård och avdelningen 
Avtal och marknad följer därmed sin årsplanering. 
Under en uppdragsuppföljning under våren uppdagades flera brister hos en utförare 
inom hemtjänst med vilken avtalet hävdes i september. 1 övrigt har 
uppdragsuppföljningarna, de flesta efter krav på rättelse, godkänts av förvaltningen. 
Förvaltningen har under första delen av 2019 sett att många ansökningar inom 
hemtjänst och hemsjukvård inte håller kvalitet nog att bli beviljade. 
Inom vård- och omsorgboende har det varit ett händelserikt första halvår med många 
övertaganden bland annat beroende på konkurs hos en utförare. Övertagandena har 
dock fungerat bra trots tidspress vid några av dem. 
Huvudsyftet med avtals - och uppdragsuppföljningar är att säkra att utförarna följer de 
avtal - och eller uppdrag som ligger till grund för den äldreomsorg som ska utföras. 
Brister som påvisas vid en uppföljning ska åtgärdas av utföraren. Om så inte sker kan 
ekonomiska sanktioner vidtas och som en sista sanktion kan avtal med en privat 
utförare hävas. En uppföljningsprocess pågår till dess förvaltningen bedömer att 
brister åtgärdats. Äldreförvaltningen ser också att de uppdragsuppföljningar som 
genomförs har en förebyggande och tärande effekt. De brister som konstaterats vid en 
enhet hos en utförare är ofta åtgärdade eller på väg att åtgärdas då uppföljning sker på 
andra enheter inom samma utförare. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Äldrenämnden 
Protokoll 

Sam manträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 117 

Motion av Rigmor Stenmark (C) om subventionerad lunch för 
seniorer 
ALN-2019-0531 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att återremittera ärendet då förutsättningarna har ändrats. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-06 

Rigmor Stenmark (C) föreslår i en motion väckt 25 mars 2019 att en översyn görs av 
samtliga restauranger som serverar av kommunen subventionerad måltid så att alla 
har lika förutsättningar gällande pris för måltider. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

 

§ 118 

Formalia, val, och sammanträdestider 2020 
ALN-2019-0559 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa sammanträdestider för 2020 enligt förslag. 

Sammanfattning 
Arbetsutskott Nämnd 
Torsdagar kl. 08.00 Torsdagar kl. 16.00 
9 januari 16 januari 
6 februari 13 februari 
12 mars 19 mars, kl. 15.00 
16 april 23 april 
7 maj 14 maj 
4 juni 11 juni 
20 augusti 27 augusti 
17 september 24 september 
15 oktober 22 oktober, kl. 15.00 
12 november 19 november 
10 december 17 december 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2019-09-25. 

Äldrenämnden har att fastställa sammanträdestider för 2020. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar att nämnden ska börja klockan 09.00. 

Camilla Westerborn (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för Camilla 
Westerborns yrkande om bifall till liggande förslag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 14(34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
201940-24 

§ 119 

Förlängning av offentligt ideburet partnerskap (10P) mellan 
äldrenämnden och Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
ALN-2019-0565 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap med 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet enligt upprättat förslag, och 

att delfinansiera verksamheten med 2 000 000 kr under perioden 2020-01-01 - 

2021-12-31. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-10-01 från förvaltningen. 

Den 27 april 2017 beslutade äldrenämnden att teckna en överenskommelse om 
ideburet offentligt partnerskap (10P) med Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
avseende verksamhet för äldre som upplever sig som ensamma/socialt isolerade. 
Överenskommelsen omfattar perioden 2017-05-01-2019-12-31. 
Ett förslag till förlängning av överenskommelsen har tagits fram i samverkan mellan 
äldreförvaltningen och Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Den förlängda 
överenskommelsen omfattar totalt 2 000 000 kr årligen under perioden 2020-01-01-
2021-12-31, där vardera parten bidrar med 1 000 000 kr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 120 

Subvention för trygghetsboende Rörgatan 9-15 
ALN-2018-0218 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att till Uppsalahems trygghetsboende Rörgatan 9-15 bevilja 232 500 kr i subvention 

för värd/värdinna samt 132 846 kr för gemensam hetslokal för år 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Uppsalahems trygghetsboende Rörgatan 9-15 har, i enlighet med äldrenämndens 
"Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun", ansökt om 
subvention för värd/ värdinna och subvention för gemensamhetslokaler för perioden 
2020-2021. 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att förlänga subventioneringen till och med 
sista december 2020. Att subventionen föreslås förlängas endast för 2020 har sin grund 
i det utredningsarbete gällande boendeformer för äldre, exempelvis revidering av 
kriterier för subventioner till trygghetsbostäder, som genomförs under 2019 och som 
kan komma att påverka förutsättningarna för subventioneringen framöver. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 121 

Svar på remiss av Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för 
vård av utskrivningsklara patienter 
ALN-2019-0583 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att anta reviderat remissvar 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-10-03 från förvaltningen. 

Socialstyrelsen har lämnat möjlighet för Uppsala kommun att inkomma med 
synpunkter på Socialstyrelsens förskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara 
patienter. Det är Socialstyrelsen som genom föreskrifter fastställer det belopp en 
kommun ska lämna i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient, 
i de fall landstinget och kommunen inte har träffat en överenskommelse om annat. 

Nämnden diskuterar yttrandet till Socialstyrelsen och uppdrar åt förvaltningen att i 
yttrandet beskriva att Uppsala idag har en bra nivå. Socialstyrelsens förslag kan bli 
kostnadsdrivande och innebära att Uppsala kommun i kommande förhandling med 
Regionen kan få betydligt svårare att behålla de lägre beloppsnivåerna som finns i 
gällande avtal. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Adrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 122 

Anhörigföreningen i Uppsala - ansökan om äldrenämndens 
bidrag till föreningar 2020 
ALN-2019-0365 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Anhörigföreningen 16 000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. 
Anhörigföreningen i Uppsala har ansökt om totalt 60 000 kr i bidrag för 
verksamhetsåret 2020. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Anhörigföreningen 
bidrag för en mindre del av ansökan, motsvarande 16 000 kr. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 18(34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Samnianträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 123 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2020- Uppsala Kristna 
Råd med Diakonicentrum 
ALN-2019-0337 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Kristna Råd/Diakoncentrum 240 000 kr i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. Uppsala Kristna 
Råd med Diakonicentrum har ansökt om totalt 265 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 
2020. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Diakonicentrum bidrag för största delen av 
ansökan, motsvarande 240 000 kr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 19 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 124 

Träffpunkten Storgatan 11- ansökan om äldrenämndens bidrag 
till föreningar 2020 
ALN-2019-0364 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bordlägga Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds ansökan om bidrag för 

träffpunkten Storgatan 11 till äldrenämndens decembersammanträde. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. För 
verksamhetsåret 2020 har Uppsala Pensionärsföreningars Sa marbetsråd (UPS) ansökt 
om 1 467 000 kr i bidrag från nämnden för driften av träffpunkten Storgatan 11. 
Äldrenämnden har beslutat att bordlägga ansökan om bidrag, i väntan på 
ställningstagande gällande formerna för den fortsatta driften av träffpunkten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 125 

Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) ansökan 
om äldrenämndens bidrag till föreningar 2020 
ALN-2019-0364 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) 220 000 kr i bidrag för 

Verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. UPS har ansökt 
om 235 000 kr i bidrag för detta verksamhetsår. Äldrenämnden har beslutat att bevilja 
UPS 220 000 kr i bidrag för 2020. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 21(34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§126 

Uppsala Demensförening - ansökan om äldrenämndens bidrag 
till föreningar 2020 
ALN-2019-0382 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avslå Uppsala Demensförenings ansökan för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. 
Uppsala Demensförening är medlem i det nationella Demensförbundet som arbetar för 
att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga. Uppsala 
Demensförening bedriver intressepolitiskt arbete och samverkansarbete, ger 
föreläsningar och seminarier, samt genomför sociala insatser för sina medlemmar 
såsom cafeträffar och an hörigträffar. För detta har Uppsala Demensförening ansökt 
om 13 500 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 
Äldrenämnden avslår Uppsala Demensförenings ansökan då ansökan inkommit för 
sent och begärda kompletteringar inte inkommit inom skälig tid. Föreningen bedöms 
trots detta kunna bedriva den verksamhet man beskrivit i ansökan med stöd av det 
betydande egna kapital som man uppvisat per sista december 2018-12-31. 
Den 1 oktober 2019 meddelade även föreningen att man drar tillbaka sin ansökan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 22(34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sam manträdesd atu m: 
2019-10-24 

§ 127 

Uppsala rödakorskrets - bidrag till föreningar 2020 
ALN-2019-0357 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Rödakorskrets 500 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. Uppsala 
Rödakorskrets har ansökt om 885 000 kr för 2020. Äldrenämnden har beslutat att 
bevilja Uppsala Rödakorskrets bidrag om 500 000 kr för detta år. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 23 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 128 

Afasiföreningen i Uppsala län - bidrag till föreningar 2020 
ALN-2019-0363 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja 44 500 kr i bidrag till Afasiföreningen för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. Afasiföreningen 
har ansökt om totalt 66 152 kr i bidrag 2020. Nämnden har beslutat att bevilja 
Afasiföreningen 44 500 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 24(34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 129 

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, 
(SJU) - bidrag till föreningar 2020 
ALN-2019-0381 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala SIU 200 000 kr 

i bidrag för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. 
Samarbetsorganisationen för invandrare i Uppsala (SI U) har ansökt om 276 000 kr i 
bidrag för verksamhetsåret 2020. Ansökan gäller verksamheten "För bättre liv på äldre 
dagar" 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 25 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
201940-24 

§130 

ULVIS (Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk) - bidrag till 
föreningar 2020 
ALN-2019-0366 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja ULVIS 67 500 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 

Reservationer 

David Perez (SD) reserverar sig mot beslutet i ett särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. Föreningen Unga 
Lär Vuxna Internet på sitt eget Språk (ULVIS) har ansökt om 337 500 kr i bidrag för 
verksamhetsåret 2020. Äldrenämnden har beslutat att bevilja föreningen 67 500 kr i 
bidrag för 2020. 

Yrkanden 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

David Perez (SD) yrkar avslag på ansökan. 

Bestutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande om 
bifall till liggande förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 26(34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§131 

Vänsam - bidrag till föreningar 2020 
ALN-2019-0344 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Vänsam 18 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. Föreningen 
Vänsam har ansökt om totalt 18 000 kr i bidrag för år 2020. Äldrenämnden har beslutat 
att bevilja Vänsams ansökan i sin helhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 27 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Samrnanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 132 

Äldrekontakt - bidrag till föreningar 2020 
ALN-2019-0369 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Äldrekontakt 30 000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 

2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. Föreningen 
Äldrekontakt har ansökt om 30 000 kr i bidrag för föreningens Uppsalaverksam het för 
verksamhetsåret 2020. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Äldrekontakts ansökan i 
sin helhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 28 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 133 

Knutby Röda korskrets - bidrag till föreningar 2020 
ALN-2019-0341 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Knutby Rödakorskrets 2 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. Knutby Röda 
korskrets har ansökt om totalt 5 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 
Äldrenämnden har beslutat att bevilja Knutby Röda korskrets bidrag för del av 
ansökan, motsvarande 2 000 kr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 29(34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 134 

Uppsala läns dövas pensionärsförening - ansökan om 
äldrenämndens bidrag till föreningar 2020 
ALN-2019-0350 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala läns dövas pensionärsförening 5 000 kr i bidrag för 

verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. Uppsala läns 
dövas pensionärsförening har ansökt om totalt 50 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 
2020. Äldrenämnden har beslutat att bevilja föreningen bidrag för en mindre del av 
ansökan, motsvarande 5 000 kr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 30 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
201940-24 

§135 

SPES Uppsala krets - ansökan om äldrenämndens bidrag till 
föreningar 2020 
ALN-2019-0367 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja SPES Uppsala krets 6 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. SPES Uppsala 
krets har ansökt om totalt 11 901 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. Äldrenämnden 
har beslutat att bevilja föreningen 6 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 31 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§136 

Cykling utan ålder - ansökan om äldrenämndens bidrag till 
föreningar 2020 
ALN-2019-0370 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja föreningen Cykling utan ålder 45 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020, 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. Föreningen 
Cykling utan ålder har ansökt om totalt 369 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 
Äldrenämnden har beslutat att bevilja Cykling utan ålder bidrag för en mindre del av 
ansökan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 32(34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sam manträd esd atu m: 
2019-10-24 

§ 137 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 2019-
09-19 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 138 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 2019-09-26 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 139 

Protokoll från avdelningssamverkan 18 oktober 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 33 (34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§140 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende september månad 2019. 

Beslut enligt delegationsnummer 7.1.16 L fattad 14 oktober 2019 av Carina Juhlin 
förvaltningsdirektör om yttrande gällande detaljplan förÅngkvarnen (Dnr: PBN 
2016.000384). 

§141 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm äldrenämnden 24 
oktober 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokoll, m.m. till handlingarna. 

1. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 22 augusti 2019 att anta detaljplaner 
för 

- Upphävande av tomtindelning Svartbäcken 47:8 och 47:9 (dnr: 2018-000703) 

- Detaljplan för del av kv Mörsaren och Kanonen (dnr: 2017-002124) 

Beslutet om antagande vann laga kraft 2019-09-18. 

2. Skrivelse från PRO Svartbäcken 24 september 2019. PRO Svartbäcken vill ha ett 

tryggt övergångsställe på Gamla Uppsalagatan. 

3. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 34(34) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Samnianträdesdatum: 
2019-10-24 

§ 142 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 143 

Initiativärende från Vänsterpartiet gällande Rastplats för 
hemtjänstpersonal i Tuna 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anmäla inkommen initiativärende från Vänsterpartiet gällande Rastplats för 
hemtjänstpersonal i Tuna. 

§ 144 

Anmälan av särskild aktivitet med partigrupperna 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) anmäler att Mittenstyret ska ha särskild aktivitet 
med partigrupperna 8 november klockan 13.00 - 17.00. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



(;f a i, // frwo d cn 20)1-  

Reservation ärende 8. Beslut avseende ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård - och 
omsorgsboende 2020 

"Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot beslutet att höja ersättningen för vård- och omsorgsboenden i 
privat LOV-drift. De privata LOV-boendena ges högre ersättning än vad den egna kommunala regin 
ges. Äldrenämnden prognostiserar ett underskott. Dessutom vill det politiska minoritetsstyret att 
nämnden ska effektivisera sin verksamhet med ytterligare 39 miljoner kronor nästa år. Att i ljuset av 
det höja ersättningen till privata LOV-boenden ytterligare, när ersättningen snarare bör sänkas, är ett 
häpnadsväckande beslut. Nämnden har dessutom själva genom lokalförsörjningsplanen för 
äldrenämndens område konstaterat att LOV-driften är kostnadsdrivande för kommunen. Sämre löner 
och arbetsvillkor och ingen rätt till heltid i kombination med krav på att skapa vinst åt ägaren går ut 
över personal och de boende." 

Tobias Smedberg (V) 

1 



Var fiz, 31dicoakt,144deo 2o/1-,/ 

SY ärende 9. Förslag på ersättning för hemtjänst och hemsjukvård från 2020-01-01 inom LOV 

"Vänsterpartiet menar att privat LOV-drift inom hemtjänst och hemsjukvård undergräver 
kommunens förmåga att erbjuda en välfärd som kommuninvånarna kan lita på. Privata 
äldreomsorgsbolag har i regel lägre löner och arbetsvillkor för sin personal, lägre bemanning och 
sämre löntagarrättigheter såsom meddelarfrihet eller rätt till heltidsanställning. Dessutom ska 
personalen generera ekonomiska vinster åt sin ägare. Pengar som skulle gått till äldreomsorg hamnar 
i stället på privata företags vinstkonton eller i värsta fall utanför landet genom skatteplanering. LOV-
drift är också ett område där ekonomisk brottslighet förkommer. Vi vill att kommunen snarast 
inleder ett arbete med att fasa ut privata företag inom äldreomsorgen. Mest akut är att göra sig av 
med LOV-driften vilken är den värsta av de tillgängliga privatiseringsformerna." 

Tobias Smedberg (V) 



Waro c`_ /  'ån, /d/c:-/744,foolen 20,9‘-'02. 

Särskilt yttrande SD 

ULVIS (Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk) — bidrag till föreningar 2020 

Äldrenämnden har på dagens sammanträde beviljat stöd till en rad olika föreningar. Då kommunen 
befinner sig i en svår ekonomisk situation kommer nämnden behöva spara in pengar på olika 
verksamheter. Vi tycker det är tråkigt att man väljer att bevilja ett stöd till en förening som enbart 
riktar in sig på att hjälpa äldre med datorkunskaper som har invandrarbakgrund. Det är många äldre 
som har svårt med datorer oavsett härkomst och bidraget hade kunnat satsas på en verksamhet som 
riktar in sig på åldersgrupp istället för härkomst. 

David Perez (SD) 
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