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ÄLDRENÄMNDEN IETed ,'JL,-,J1r11 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, onsdag 15 maj 2019 

K`• 

www.0 psala.se  och äldreförvaltningen 
vt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Aspen, klockan 16.00 — 18.30 

Beslutande: Caroline Hoffstedt (S), ordförande 
Johan Edstav (lVfP), 1:e vice 
ordförande 
Tobias Smedberg (V), 3:e vice 
ordförande, tom § 41 
Jakob Stone (S) 
Soraja Nadimpour (S) 
Staffan Yngve (S) 
Camilla Westerbom (L) 
Cecilia Forss (M) 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Carolina Wigenfeldt (C) 
Margit Borgström (Kl)) 
Ingrid Nordlander (V) 
Carl Äborg (V) from § 42 
Victor Landing (KD) 

Ersättare: Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Claes Olsson (S) 
Gunnel Borgegård (L) 
Ulf Stjemfeldt (M) 
Carl Aborg (V) tom § 41 
Stina Jansson (Fl) 

Övriga 
deltagare: Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Jesper Kyrk, Christina Gustafsson och Yvonne 

Johnsson avdelningschefer, Magnus Bergman Kyllönen ekonomichef och Madeleine 
Jontell HR-chef 

Utses att justera: Margit Borgström (Kl)) Paragrafer: 39 - 57 

Caroline Hoffstedt (§ ordförande Margit Bogströ (IM), justerare 

Annie Arkebäek Mor&i, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2019-05-02 Sista dag att överklaga: 2019-06-07 
2019-05-16 Anslaget tas ner: 2019-06-07 

Annie Arkebäck Moren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§39 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att som extra ärende uppta kursinbjudningar, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 40 

Lokalförsörjningsplan 

Tjänstepersoner från förvaltningen redogör för de ändringar som har skett i planerna efter senast 
antagen mål och budget. Ärendet kommer upp för beslut i nämnden den 28 november 2019, för att 
därefter antas i kommunfullmäktige den 9 december 2019. 

§41 

Presentation rådgivning och bistånd 

Förvaltningen presenterar avdelning rådgivning och bistånd som har 4 enheter och ca 80 medarbetare. 

§ 42 

Förvaltningsdirektören informerar 

Förvaltningsdirektören informerar om: 
Personer med hörselnedsättning 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§ 43 

Ekonomiskt delårsbokslut per mars 
ALN-2019-0191 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut per mars 2019 inldusive årsprognos enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingarna till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2019-05-02. 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Resultatet per mars 2019 var en negativ avvikelse mot budgetramen på -6,8 mnkr. Intäkterna följer på 
totalnivå budgeten. Den negativa avvikelsen första kvartalet i år mot budgetramen beror främst på 
högre kostnader än budgeterat och specifikt högre personalkostnader inom den egna regin 
än budgeterat. 
Årsprognosen för 2019 indikerar en negativ avvikelse mot budgetramen på 22 mnkr, Flera 
resultatförstärkande åtgärder har vidtagits men fler behöver vidtas för att nå en budget i balans. 
Äldreförvaltningen har fått i uppdrag att senast till äldrenämndens möte i juni i år presentera förslag på 
åtgärder för att nå en budget i balans. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§ 44 

Delårsuppföljning per april 2019 (tertial 1) 
ALN-2019-0010 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna delårsuppföljning av mål, uppdrag och åtgärder per april 2019 enligt föreliggande 
förslag, och 

att överlämna delårsuppföljning per april 2019 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2019-04-25. 

Nämndens delårsuppföljning per april 2019 görs utifrån den verksamhetsplan som nämnden upprättat 
för året och utgår från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats. Av de nio 
inriktningsmålen bedöms äldrenämnden kunna bidra till måluppfyllelse enligt plan för samtliga mål 
som berör nämndens verksamhet. 

Huvuddelen av nämndens uppdrag och åtgärder har påbörjats, medan återstoden antingen bedöms vara 
i vänteläge eller ej påbörjade/försenade. Få uppdrag/åtgärder bedöms i april ha status som färdiga. De 
uppdrag/åtgärder som inte påbörjats uppmärksammas särskilt, för att säkerställa att måluppfyllelse ska 
kunna uppnås. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN CART 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§ 45 

Kommunrevisionen - granskning av intern kontroll 
ALN-2019-0152 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2019-04-10. 

Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsens, utbildningsnämndens, gatu- och 
samhällsmiljönämndens, arbetsmarknadsnämndens, omsorgsnämndens samt äldrenämndens arbete 
med intern kontroll. Revisionen har begärt svar på hur de olika nämnderna avser att åtgärda de brister 
som beskrivs i granskningsrapporten. 
I yttrandet ges en redogörelse av hur nämnden arbetar med den interna kontrollen relaterat till några 
generella utvecklingsområden/bristområden som ingår i granskningen. Dessa områden innefattar 
förtroendevaldas deltagande, kontrollmoment och kontrollområden i internkontrollplanen, 
avrapportering av den interna kontrollen samt behov av samordning och samverkan mellan 
kommunens nämnder och kommunstyrelsen i arbetet med intern kontroll. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§ 46 

Rapport gällande Sverigefinska äldre och äldreomsorgen i Uppsala 
kommun 
ALN-2019-0160 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet lägga rapporten till handlingarna, 

att uppdra åt äldreförvaltningen att under 2019 tillgodose kompetenshöj ande samt 
kompetenssäkrande insatser för biståndshandläggare gällande minoritetsrättigheter, och 

att uppdra åt äldreförvaltningen att under 2019 se över information och informationsspridning riktad 
till den sverigefinska minoriteten. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2019-04-10. 

Förvaltningen har genomfört en studie av hur biståndshandläggare upplever kontakten med 
kommuninvånare 65 år och äldre ur den sverigefinska minoriteten, samt hur den sverigefinska 
minoriteten upplever kontakten med Uppsala kommun i förhållande till äldreomsorgen. Syftet med 
kartläggningen är att ge en nulägesbeskrivning och att belysa situationen gällande den sverigefinska 
minoriteten och biståndshandläggningsprocessen. 
Studien baseras på intervjuer med biståndshandläggare och kommuninvånare ur den sverigefinska 
minoriteten samt på ett litet underlag av enkäter utdelade till sverigefinska kommuninvånare som är 
över 65 år. 
Studien visar bland annat på att kunskapsläget hos biståndshandläggarna gällande den sverigefinska 
minoriteten och minoritetslagstiftningen är bristfällig. Den visar också på att kommuninvånare ur den 
sverigefinska minoriteten inte kräver sina rättigheter i kontakt med kommunen. Resultatet blir att 
sverigefinska minoritetens rättigheter inte säkerställs. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§ 47 

Kartläggning öppna förebyggande insatser i Uppsala kommun — 2018 
ALN-2019-0159 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet lägga rapporten till handlingarna, 

att utreda hinder och möjligheter för grupper som idag inte deltar i öppna förebyggande insatser samt 
att utveckla och utforma information om äldrenämndens öppna förebyggande insatser så att de 
når hela målgruppen, 

att utreda och återkomma med förslag på hur utbudet av träffpunktemas hälsofrämj ande verksamhet 
kan göras mer likvärdig mellan olika träffpunkter samt utreda om de fasta träffpunktema kan 
kompletteras med mobil verksamhet, 

att utreda hur samverkan mellan träffpunkter kan förstärkas, 

att utreda hur samverkan mellan träffpunkter och relevanta interna och externa aktörer kan 
förstärkas, 

att i samverkan med kommungemensam service utreda investeringsbehov och lokalisering av 
befintliga seniorrestauranger, 

att utreda hur seniorrestauranger kan kompletteras med subventionerade luncher för seniorer på 
kommunens skolor, 

att utreda möjligheterna för äldrenämnden att marknadsföra privata restauranger som vill rabattera 
sina luncher riktat mot seniorer, och 

att genomlysa riktlinjer för avgiftsfri avlösning inom anhörig-, närstående- och demensvård. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-04-10 från förvaltningen. 

Mot bakgrund av att den samlade kunskapen om öppna förebyggande insatser varit bristfällig, samt att 
uppföljning av öppna förebyggande insatser inte har genomförts på senare tid, har förvaltningen 
identifierat ett behov av en genomgripande kartläggning av öppna förebyggande insatser. Genom 
kartläggningen vill förvaltningen ge en kunskapsbas och grund för framtida strategier inom området. 
Kartläggningen innefattar träffpunkter, seniorrestauranger och Anhörigcentrum. Den bygger på 
intervjuer med personal ute i verksamheterna, sammanlagt femton stycken, och på 854 enkätsvar från 
deltagare. 
Kartläggningen ger en bild av bland annat hur öppna förebyggande insatser är organiserat, vilka 
deltagarna är samt olika problem som finns inom verksamhetsområdet. Vidare ges i kartläggningen 
även förslag på områden som behöver undersökas noggrannare men också potentiella lösningar som 
även de behöver utredas vidare. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§ 48 

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) första 
kvartalet 2019 
ALN-2019-0214 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL som 2019-03-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens 
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL, och 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2019-04-08. 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f — h §§ SoL skyldighet att kvartalsvis rapportera till Inspektionen 
för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporten 
ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§ 49 

Ökad valfrihet av matlådor distribuerade inom hemtjänsten 
ALN-2019-0259 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att utreda hur valfriheten kan ökas för den enskilde avseende matlådor 
distribuerade av hemtjänsten. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2019-04-15. 

Äldrenämnden vill uppdra till äldreförvaltningen att utreda hur valfriheten och den enskildes 
påverkansmöjligheter kan öka när det gäller matlådor distribuerade av hemtjänsten. Genom ökad 
möjlighet att välja leverantör kan äldre som beviljats matlåda enligt biståndsprövning i större 
utsträckning påverka kvaliteten och välja matlåda utifrån egen smak och önskemål. 
Matlådor inom egenregins hemtjänst är idag upphandlat enligt lagen om offentligupphandling (LOU). 
Idag är det företaget Sodexo som levererar matlådorna. De privata utförama har egna lösningar på 
leveransen av matlådor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



_ cyår 
tz:(711L1LII1 

10 (13) 

ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§ 50 

Kursinbjudningar 

Inbjudan föreligger från Sveriges Kommuner och Landsting till en heldag 5 september för 
politiker och ledande tjänstemän gällande "Hemsjukvård i utveckling" 

Datum: 5 september 2019, kl. 10.00 — 16.00 
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal stora hörsalen, plan 12 
Kostnad: 2 495 kronor exkl. moms för deltagande på plats, 1 500 kronor exkl. moms för deltagande 
via webbsändning. 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att medge deltagande i heldagen den 5 september för Caroline Hoffstedt (S), Ingrid Nordlander (V) 
och Margit Borgström (KD). 

§51 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 18 mars 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§ 52 

Protokoll från äldrenämnden 28 mars 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 53 

Protokoll från avdelningssamverkan 21 mars och 25 april 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollen till handlingarna. 

§ 54 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende mars 2019. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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instreP ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§ 55 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm, äldrenämnden 2 maj 2019 
ALN-2019-0061 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Beslut om antagande har efter överklagande vunnit laga kraft 2019-04-02 för del av Kvarteret Oden 
Ygg (dnr 2014-000019). 

2. Beslut om antagande har efter överklagande vunnit laga kraft 2019-03-14 för del av Starbo (dnr 
2016-002967). 

3. Meddelandeblad nr 7/2018, 12 december 2018, Nationella minoriteter och Minoritetsspråk. 

4. Avtalsuppföljning 18 mars 2019 vid Attendo Sandelska huset Attendo Sverige AB. 

5. Kommunrevisionens granskning 2019-04-12 av IT-relaterade kontroller. 

6. Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala 
Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) 17 april 2019. 

7. Svar på skrivelse angående seniorrestauranger. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 

§ 56 

Anmälningsärenden med sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 57 

Anmälan av inkomna skrivelser och av eventuella frågor från nämndens 
ledamöter 

Anmäles för beredning inkommen skrivelse 24 april 2019 från Cecilia Forss (M), angående 
momsersättning. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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