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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-10-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande 

Johan Edstav (MP) 

Rigmor Stenmark (C), §§ 123–138 och del av § 139 
Tobias Smedberg (V), §§ 129–141 
Staffan Yngve (S), §§ 126–141 

Mohammed Mekrami (S), närvarar på distans 
Camilla Westerborn (L) 

Cecilia Forss (M). §§ 123–128, 130–141 
Anna-Karin Westerlund (M) 
Margit Borgström (KD), §§ 123–138 och del av § 139 

Anders Sehlin (SD) 
Carl Åborg (V), §§ 123–128 

Eileen Rönnlund Holmgren (S) 
Gunnel Borgegård (L), §§ 123–125, del av § 139, §§ 140, 141 

Claes Olsson (S), närvarar på distans 
Ulf Stjernefeldt (M), §§ 129, del av § 139, §§ 140, 141, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Gunnel Borgegård (L); §§ 126–138 

Fylgia Flohr (MP), §§ 133–141 

Ulf Stjernefeldt (M), §§ 123–128, 130–138 
Karolina Wigenfeldt (C), §§ 123–138 

Carl Åborg (V), §§ 129–141 

Josef Safady Åhslund (FI), §§ 128–141, närvarar delvis på distans 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 

Carina Juhlin, bitr. förvaltningsdirektör, närvarar på distans 
Åsa Markström, Karin Brolin, Christina Gustafsson, Yvonne Jonsson, Heikki Syrjäpalo, 

Rasmus Sundström, avdelningschefer 
Magnus Bergman-Kyllönen, ekonomichef 

Rikard Sörell, ekonomistrateg 

Åsa Holmstrand, HR-chef 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsansvarig 
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Närvarar vid föredragning 

Thomas Karlsson och Ida Sverkersson-Skogman 

Daniel Karlsson, Carina Ahlstedt, Jonas Nord och Kenny Jansson, närvarar på distans 
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§ 123 

Val av justerare samt justeringsdag 
Äldrenämnden utser Rigmor Stenmark (C) respektive Tobias Smedberg (V) att justera 

dagens protokoll tillsammans med ordföranden måndagen den 25 oktober 2021. 

 

§ 124 

Fastställande av föredragningslista 
Äldrenämnden fastställer utsänd föredragningslista med följande justeringar. 

Nytt beslutsärende, Gemensam inriktning om vaccination mot Covid-19 och andra 

aktiva åtgärder för medarbetare, läggs till som första beslutsärende. 

Motsvarande informationsärende, Icke-vaccinerade medarbetare och åtgärder, 

utgår därmed. 

Initiativärende från Rigmor Stenmark (C), Översyn för bedömningen och kriterierna 

för hur personer får tillgång till äldreboenden, läggs till som nytt anmälningsärende 

under punkt 15. 
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§ 125  

Gemensam inriktning om vaccination mot 
covid-19 och andra aktiva åtgärder för 
medarbetare 

ALN-2021-00594 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att följa det av kommunstyrelsen antagna kommungemensamma 
ställningstagandet som innebär att kommunen som arbetsgivare förväntar sig att 

alla medarbetare som kan är vaccinerade mot Covid-19, 

2. att följa kommunstyrelsens beslut att medarbetare som arbetar brukarnära 

inom våra vård- och omsorgsverksamheter ska vara vaccinerade mot Covid-19, 
samt 

3. att följa av kommunstyrelsen antagna principer och inriktning för att, inom 

ramen för grundlagsskyddet, underlätta och möjliggöra för den som är 

ovaccinerad eller icke fullvaccinerad att hålla avstånd till andra medarbetare och 

brukare. 

Sammanfattning 

Som arbetsgivare har Uppsala kommun ett ansvar för en trygg och säker arbetsmiljö 
för sina medarbetare. Uppsala kommun har också ett ansvar för att brukare inom 

kommunens vård- och omsorgsverksamheter inte utsätts för smittrisk. 

Som arbetsgivare bör kommunen anta att det i varje sammanhang finns ovaccinerade 
eller icke fullvaccinerade medarbetare. Att inte vaccinera sig medför ett individuellt 
ansvar att på andra sätt bidra till att skydda sig själv och sin omgivning, något 

kommunen som arbetsgivare ska underlätta. 

Generellt och i alla sammanhang gäller att den som är ovaccinerad ska hålla avstånd 
till alla andra. I brukarnära verksamheter inom vård- och omsorg har Uppsala kommun 
ett ansvar gentemot brukaren att tillhandahålla en säker miljö. Därför åligger det 

Uppsala kommun som arbetsgivare att säkerställa att ovaccinerade eller icke 
fullvaccinerade medarbetare inte kommer i nära kontakt med brukare. 
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Som arbetsgivare behöver kommunen därför vidta en rad åtgärder. Syftet är att värna 
säkerheten för våra brukare och smittskyddet men också att säkra en god och säker 
arbetsmiljö för alla anställda. Intresseavvägningar som behöver göras av varje ansvarig 

chef omfattar smittskyddsåtgärder, medarbetarens integritet och ansvarig chefs 
möjlighet att bemanna verksamheten. 

Kommunstyrelsen har därför vid sitt sammanträde den 20 oktober 2021 fattat beslut 

om följande: 

1. att anta det kommungemensamma ställningstagandet som innebär att vi som 
arbetsgivare förväntar oss att alla medarbetare som kan är vaccinerade mot Covid-19, 

2. att medarbetare som arbetar brukarnära inom våra vård- och omsorgsverksamheter 
ska vara vaccinerade mot Covid-19, 

3. att anta principer och inriktning för att, inom ramen för grundlagsskyddet, 
underlätta och möjliggöra för den som är ovaccinerad eller icke fullvaccinerad att hålla 

avstånd till andra medarbetare och brukare. 

Äldrenämnden föreslås aktivt ställa sig bakom och följa kommunstyrelsens beslut i sin 
helhet. Det är även nämndens viljeinriktning att detta innefattar externa utförare inom 

nämndens ansvarsområde, men att beslut i dessa fall ligger på respektive utförare i 
rollen som arbetsgivare för sina medarbetare. 

Åsa Holmstrand, HR-chef, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 oktober 2021 



Sida 7 (30) 

 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-10-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 126  

Månadsbokslut per september 2021 

ALN-2021-00063 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomiskt periodbokslut per september 2021. 

Sammanfattning 

Resultatet för äldrenämnden per september visar en positiv avvikelse mot 
budgetramen på 35 mnkr (+ 41 mnkr per augusti 2020).  

Nämnden har inför 2021 och även åren innan dess budgeterat och vidtagit 
resultatförstärkande åtgärder av relativt omfattande karaktär. Detta för att nå en 

budget i balans. Dessa vidtagna åtgärder tillsammans med nedan beskrivna faktorer 
har bidragit i allt väsentligt till den positiva avvikelsen mot budget per september: 

• högre externa intäkter än budget (däribland avgiftsintäkter från brukare), 

• lägre volym inom hemtjänst än budget, 

• lägre kostnader än budgeterat gällande aktiviteter för statsbidraget 
”Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer”. 

Under året har nämnden erhållit ersättning från staten avseende merkostnader för 
Covid-19 som egentligen avser föregående års merkostnader som inte kompenserades 

fullt ut 2020. Dessa statliga medel har bidragit till att täcka årets omfattande 
merkostnader från Covid-19 i sin helhet. 

Ida Sverkersson-Skogman, ekonom, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2021 

  



Sida 8 (30) 

 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-10-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 127  

Fördelning av statsbidrag Säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre personer 2022 

ALN-2021-00555 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att föreslå kommunstyrelsen besluta om fördelning av statsbidraget Säkerställa 

en god vård och omsorg av äldre personer enligt äldrenämndens och 
omsorgsnämndens förslag, där 90 % tillfaller äldrenämnden och 10 % tillfaller 

omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

I regeringens budgetproposition för 2021 ingick ett nytt statsbidrag till landets 

kommuner för att stärka äldreomsorgen om totalt 4 miljarder kronor årligen med 
start 2021. Socialstyrelsen fick i uppdrag att fördela dessa medel som syftar till att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Under 2021 har detta 

statsbidrag ingått i äldrenämndens och omsorgsnämndens kommunbidrag. 

Under förutsättning att riksdagen beviljar dessa medel även 2022 behövs en fördelning 

mellan äldrenämnden och omsorgsnämnden.  Beslut om fördelning av riktade 
statsbidrag som berör fler än en nämnd ska fattas av kommunstyrelsen eller den 

delegat som kommunstyrelsen utsett enligt gällande delegationsordning.  

Fördelningen föreslås utgå från storleken på kommunbidraget som avser verksamhet 

för personer över 65 år för respektive nämnd. Det skulle innebära att äldrenämnden 

erhåller 90 % och omsorgsnämnden erhåller 10 % av statsbidraget 2022. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2021 
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§ 128  

Ökad nöjdhet av mat- och måltidssituationen 
inom särskilt boende 

ALN-2021-00027 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna utredningen enligt ärendets bilaga 1 och lägga den till 

handlingarna, samt 

2. att uppdra till förvaltningen att genomföra utredningens förslag på åtgärder för 

hur den av brukarna upplevda nöjdheten med mat serverad på kommunens 

särskilda boenden för äldre kan ökas och återrapportera till nämnden under första 
halvåret 2022. 

Sammanfattning 

Utifrån ärendet och dess beslutssatser genomfördes en utredning av nöjdheten av 
mat- och måltider på egen regis vård- och omsorgsboenden. Utredningen grundar sig i 
en enkätundersökning riktad till brukare på boendena. Utredningen visar att det finns 

en övergripande nöjdhet med maten och måltider men att det finns aktiviteter att 

genomföra för att öka nöjdheten. 

Förslag till åtgärder är att följa de pågående processer som just nu är igång beträffande 

mat och måltidssituationen på vård- och omsorgboenden, nya riktlinjer, centralisering 
av tillagning till Bolandsköket samt utbildningsinsatser. Ytterligare förslag är att dels 

genomföra satsningar på övriga måltider på de enheter som uppvisat låga resultat i 

undersökningen, dels utreda möjligheten till ökad variation och valfrihet på luncher 
och middagar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterat 18 oktober 2021 

• Bilaga 1, Utredning mat och måltider 

• Bilaga 2, Enkät mat och måltider 
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§ 129  

Subvention för seniorbostad med 
gemensamhetslokal år 2022, Uppsalahem AB 

ALN-2020-00730 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att till Uppsalahems seniorbostäder med gemensamhetslokal Rörgatan 9–15 

bevilja 233 975 kronor i subvention för värd samt 135 655 kronor för 
gemensamhetslokal för år 2022. 

Jäv 

Cecilia Forss (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslutet. 

Sammanfattning 

Uppsalahems seniorbostäder med gemensamhetslokal Rörgatan 9–15 uppbär, i 

enlighet med äldrenämndens "Kriterier för subventionering av seniorbostäder med 

gemensamhetslokal i Uppsala kommun," subvention för värd och för 
gemensamhetslokal. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår äldrenämnden att förlänga Uppsalahems 

subventionering till och med 31 december 2022, motsvarande 369 630 kr för år 2022. 
Denna summa inkluderar även en uppräkning med prisbasbeloppet för under år 2022, i 

enlighet med nämndens kriterier för subventionering. 

Daniel Karlsson, utredare strategiskt stöd, deltar under föredragningen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2021. 
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§ 130  

Förlängning av överenskommelse om idéburet 
offentligt partnerskap (IOP): Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet Äldrecenter 

ALN-2021-00533 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet enligt upprättat förslag, samt 

2. att delfinansiera verksamheten med 2 000 000 kronor under perioden 

1 januari 2022 till 31 december 2023. 

Sammanfattning 

Den 27 april 2017 beslutade äldrenämnden att teckna en överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
avseende verksamhet för äldre som upplever sig som ensamma/socialt isolerade. 

Överenskommelsen omfattade perioden 1 maj 2017 till 31 december 2019 och 

förlängdes sedan för ytterligare en tvåårsperiod till och med 31 december 2021. 

Ett förslag till en ytterligare förlängning av överenskommelsen har tagits fram i 

samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet. Den förlängda överenskommelsen omfattar totalt 2 000 000 kronor 

årligen under perioden 1 januari 2022 till 31 december 2023, där vardera parten bidrar 
med 1 000 000 kronor. 

Daniel Karlsson, utredare strategiskt stöd, deltar under föredragningen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2021 

• Bilaga 1, Förlängning av överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) mellan äldrenämnden och Diakonistiftelsen 

Samariterhemmet Äldrecenter 2022-01-01–2023-12-31. 

• Bilaga 2, Äldrecenters redovisning av verksamheten 2020–2021. 
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§ 131  

Ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) kvartal tre 2021 

ALN-2021-00215 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 

1 § SoL som 30 september 2021 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med 
nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f–h §§ SoL, samt 

2. att tillsammans med ärendets bilaga 2 a och b från nämnden avge rapporten till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

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.  

Det senaste kvartalet har totalt 42 beslut rapporterats som ej verkställt inom tre 

månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (13 ärenden)  

• Avsagt sig insatsen (1 ärende)  

• Annat skäl (1 ärende där personen har flyttat till särskilt boende och 
16 ärenden där verksamheterna är delvis öppna på grund av restriktionerna 

gällande covid-19) 

• 11 ärenden som tidigare rapporterats som ej verkställda har verkställts. 

Med anledning av detta har förvaltningen upprättat en rapport enligt ovan och 

utformat ett förslag till skrivelse från nämnden till kommunfullmäktige (bilaga 2) att 
bifogas rapporten (bilaga 1). Nämnden föreslås godkänna upprättad rapport och 
skrivelse till kommunfullmäktige samt låta expediera dessa till kommunstyrelsen för 

beredning till kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2021 

• Bilaga 1 a, Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 3 2021 

• Bilaga 1 b, Tid för verkställighet kvartal Q3 2021 

• Bilaga 2, Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande 

beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) tredje kvartalet 2021 
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§ 132  

Pilotverksamhet äldreambassadörer 

ALN-2021-00548 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att genomföra en pilotverksamhet med äldreambassadörer enligt 
föredragningen, 

2. att ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för genomförandet närmare 

konkretisera äldreambassadörernas anställningsförhållanden och uppdrag samt 
prioriterade målgrupper för deras uppdrag, samt 

3. att förvaltningen ska återrapportera till nämnden hur pilotverksamheten går. 

Sammanfattning 

Inom ramen för arbetet med äldrevänlig kommun har återkopplats att kommunens 

äldre upplever sig sakna information om hur arbetet fortlöper. Kommunen behöver 

därför fortsatt arbeta för att bli bättre på att nå ut till och involvera Uppsalabor i 
åldern 60+, inte minst med hänsyn till gruppens bredd och variation. Detta är ett 
pågående arbete som omfattar olika strategier och insatser för representativitet och 

delaktighet. 

I samtal med Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) har en idé om 

”äldreambassadörer” kommit upp. Konceptet ”äldreambassadörer” bedöms ha 
potentialen att bland annat kunna bidra till att möta utmaningarna kring att nå ut med 

aktuell information om arbetet för en äldrevänlig kommun till Uppsala kommuns 
äldre. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2021 
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Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar att den andra beslutsmeningen ändras och ges följande 
lydelse:  

”att ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för genomförandet närmare 

konkretisera äldreambassadörernas anställningsförhållanden och uppdrag samt 

prioriterade målgrupper för deras uppdrag.” 

Beslutet ska även kompletteras med att förvaltningen ska återrapportera till nämnden 

hur pilotverksamheten går. 

Ordförande Eva Christiernin (S) yrkar bifall till Tobias Smedbergs (V) yrkande om tillägg 
och till förslaget i övrigt. 

Rigmor Stenmark (C) yrkar avslag på förslaget. 

Cecilia Forss (M) yrkar avslag på förslaget. 

Margit Borgström (KD) yrkar avslag på förslaget. 

Johan Edstav (MP yrkar bifall till förslaget. 

Anders Sehlin (SD) yrkar avslag på förslaget. 

Camilla Westerborn (L) yrkar bifall till förslaget. 

Anna-Karin Westerlund (M) yrkar avslag på förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ser att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag med revidering 

enligt Tobias Smedbergs (V) yrkande, dels avslag av arbetsutskottets förslag enligt 

Rigmor Stenmarks (C) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets reviderade förslag. 
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Reservation 

Rigmor Stenmark (C), Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M) och 
Margit Borgström (KD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Det är bra att man vill informera om äldrenämndens verksamhet, men att 

anställa s.k. ambassadörer för den verksamheten finner vi onödigt. Det 

finns redan idag ett stort antal kommunikatörer anställda i kommunen 

och vi har även äldreombudsman. Dessa tjänster bör utnyttjas bättre. De 

kan och samarbetar med pensionärsföreningar som finns i hela 

kommunen. 

Vad som behöver avsättas mer resurser inom äldreomsorgen det är att se 

till så att t.ex. hemtjänsten fungerar bättre! Personalen måste få mer 

utbildning i språk och hur man bemöter personer som har 

demenssjukdomar. Alltför ofta möter vi klagomål hur omsorgen om de 

äldre som har hemtjänst fungerar. 

Vi reserverar oss därför mot att inrätta denna pilotverksamhet. 

Anders Sehlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 



Sida 17 (30) 

 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-10-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 133  

Arbetsskor till vård och omsorgspersonalen 

ALN-2021-00575 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att tillhandahålla arbetsskor till 
vård- och omsorgspersonalen, samt 

2. att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att inom ramen för 

genomförandet samråda med berörda personalorganisationer, samt 

3. att förvaltningen ska återrapportera till nämnden hur det går med ärendet. 

Sammanfattning 

I samband med samtal om utveckling av personalens arbetsvillkor inom 

äldreomsorgen, har frågan väckts om arbetsskor till vård- och omsorgspersonalen. 

Argumentationen för att tillhandahålla arbetsskor har inte sällan handlat om att bra 

skor behövs för att förhindra fallolyckor och minska förslitnings- och 
belastningsskador. 

Utöver dessa arbetsmiljöskäl framförs även att tillgången till adekvata arbetsskor är en 
jämställdhetsfråga och att oskäliga skillnader finns mellan kommunens egna 
verksamheter. 

Samma fråga har således, inte minst påskyndad från personalorganisationer, föranlett 

utredningsarbeten på olika håll i landet, dock med olika slutresultat. 

I Stockholms stad utreddes frågan bland annat inom Östermalms stadsdelsnämnd 

under hösten 2020. I utredningen konstateras bland annat att det i Socialstyrelsens 
föreskrift om basal hygien i vård och omsorg inte finns några krav på arbetsskor ur ett 
hygieniskt perspektiv. 

Vidare konstaterar utredningen att det inom äldreomsorgen inte finns behov av 

regelrätta skyddsskor, som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla när arbetsmiljön 
innebär risk för att den anställde ska skada sina fötter i arbetet, till exempel vid 

byggnadsarbeten. 
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Att tillhandahålla arbetsskor kompliceras ytterligare av de villkor som Skatteverket 
ställer för att arbetsgivare ska kunna tillhandahålla dem som en skattefri förmån. 
Skatteverket begär nämligen att arbetskläder (och skor) bland annat ska vara försedda 

med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg. 
Vidare säger Skatteverket att logotypen således bör ha en sådan placering och vara av 
en sådan storlek och färgsättning som gör att en besökare tydligt uppfattar 

märkningen. Detta innebär att vissa klädesplagg normalt inte kan komma i fråga för 

skattefrihet, till exempel underkläder och skor. 

Östermalms stadsdelsnämnd gjorde bedömningen att arbetsskor till medarbetare 
inom äldreomsorgen skulle komma att omfattas av skatteplikt. Med det gjordes även 
bedömningen att de juridiska, ekonomiska och praktiska förutsättningarna för det 
alternativet behövde utredas vidare för att såväl arbetsgivare som medarbetare skulle 

kunna ta ställning till det. 

Mindre komplicerat tycks det ha varit i andra kommuner som exempelvis i Piteå 

kommun, där kommunfullmäktige har beslutat att all vård- och omsorgspersonal inom 
äldreomsorgen ska få arbetsskor och därtill, utöver de arbetskläder de redan har, även 

vinterfodrad ytterjacka. På samtliga arbetsskor och plagg finns kommunens logotyp 
och de tillhandahålls och användes endast på arbetsplatsen. Därigenom menar man 

även att skor och kläder inte heller utgör någon skattepliktig förmån för de anställda.  

Det finns exempel på fler kommuner, bland annat Örebro och Karlskrona, som valt 

andra lösningar och erbjuder skobidrag (skattepliktigt) till vissa yrkeskategorier 

exempelvis till personal inom hemtjänsten. 

Thomas Karlsson, tf. enhetschef Strategiskt stöd, deltar under föredragningen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2021 

Yrkande 

Ordförande Eva Christiernin (S) yrkar bifall till förslaget. 

Rigmor Stenmark (C) yrkar avslag på förslaget. 

Cecilia Forss (M) yrkar avslag på förslaget. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till förslaget. 

Margit Borgström (KD) yrkar avslag på förslaget. 
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Johan Edstav (MP yrkar bifall till förslaget med tillägget att förvaltningen ska 
återrapportera till nämnden hur det går med ärendet. 

Anders Sehlin (SD) yrkar avslag på förslaget. 

Camilla Westerborn (L) yrkar bifall till förslaget. 

Anna-Karin Westerlund (M) yrkar avslag på förslaget. 

Ordförande Eva Christiernin (S) yrkar bifall till revidering av förslaget enligt 
Johan Edstavs (MP) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ser att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag med revidering 

enligt Johan Edstavs (MP) yrkande, dels avslag av arbetsutskottets förslag enligt 

Rigmor Stenmarks (C) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 

arbetsutskottets reviderade förslag. 

Reservation 

Rigmor Stenmark (C), Cecilia Forss (M) och Anna-Karin Westerlund (M) och Margit 
Borgström (KD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga § 133. 

Anders Sehlin (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) anmäler ett särskilt yttrande: 

Vänsterpartiet är stolta över att kunna hörsamma personalens och de 

fackliga organisationernas önskan om att arbetsgivaren ska bekosta 

arbetsskor. För oss är det en självklarhet och borde ha skett för länge sen. 

Denna typ av reformer är precis vad man kan genomföra när man väljer 

höjda statsbidrag till kommunerna och slopade effektiviseringskrav på 

nämnder. Vi hoppas att vi kan bygga majoriteter som säkerställer fler 

liknande satsningar framöver. 
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§ 134  

Svar på motion om matleveranser till äldre 
invånare med anledning av coronaviruset från 
Stina Jansson (FI) med flera 

ALN-2021-00553 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en 

motion väckt 25 maj 

• att kommunens invånare som har fyllt 70 år får fri tillgång till hemtjänstens 

beställningssystem för matvaruleveranser eller hemkörning av matlådor utan 
biståndsbeslut, 

• att kommunen utökar personalstyrkan för att klara det utökade behovet, samt 

• att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast 
i samband med bokslutet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2021 

• Bilaga, Motion om matleveranser till äldre invånare med anledning av 

coronaviruset från Stina Jansson (FI) med flera 
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§ 135  

Sammanträdestider 2022 för äldrenämnden 

ALN-2021-00539 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att fastställa sammanträdestider för äldrenämnden och dess utskott för år 2022 
enligt ärendets förslag. 

2. att nämndens beredande sammanträden ska vara digitala och nämndens 

beslutande sammanträden ska genomföras med fysiskt deltagande med möjlighet 
för enskild förtroendevald att närvara på distans när särskilda skäl finns. 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet sammanträder klockan 9.00 på torsdagar. Nämnden sammanträder 
normalt klockan 16.00 på torsdagar där inte annat anges. Datum och avvikande 
veckodagar och tider framgår av tabellen nedan. 

Arbetsutskottet Nämnd 

20 januari 27 januari 

10 februari 16 februari, onsdag 

24 mars 31 mars, kl. 15.00 

21 april 28 april 

12 maj 19 maj 

16 juni 22 juni, onsdag 

18 augusti 25 augusti, kl. 15.00 

22 september 29 september 

20 oktober 26 oktober, onsdag 

17 november 24 november 

8 december 15 december 



Sida 22 (30) 

 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2021-10-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Utöver arbetsutskottets och nämndens sammanträden planeras följande aktiviteter 

under 2022, på datum som bestäms senare: 

1. äldrenämndens temadagar med studiebesök, och 
2. äldrenämndens strategidag. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2021 
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§ 136  

Initiativärende från Vänsterpartiet om öppna 
nämndsammanträden 

ALN-2021-00189 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att som norm tillåta allmänhetens närvaro vid nämndens fysiska sammanträden 

under förutsättning att aktuell lokal och aktuella smittskyddsrestriktioner tillåter 
detta. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har, genom Tobias Smedberg, Ingrid Nordlander och Carl Åberg i 
initiativärende till nämnden den 25 mars 2021, § 47, yrkat att nämnden öppnar sina 

sammanträden för allmänheten. 

I ärendets föredragning redogörs för aktuell lagstiftning, styrdokument och exempel 
från kommuner som har valt antingen stängda eller öppna sammanträden. Det ges 
också exempel på faktorer som bör tas i beaktning vid öppnande av 

nämndsammanträden för allmänheten. 

Äldrenämnden ställer sig positiv till att öppna upp sina fysiska nämndsammanträden 

på plats för allmänheten under förutsättning att aktuell lokal och aktuella 

smittskyddsrestriktioner tillåter detta. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2021 

• Bilaga. Initiativärende öppna nämndsammanträden från Vänsterpartiet. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar i första hand att nämnden bifaller initiativärendets att-sats 
och i andra hand bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordförande Eva Christiernin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Rigmor Stenmark (C) yrkar avslag på förslaget. 
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Margit Borgström (KD) yrkar avslag på förslaget. 

Cecilia Forss (M) yrkar avslag på förslaget. 

Camilla Westerborn (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Eileen Rönnlund Holmgren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ser att det finns tre förslag. Förslag ett är enligt arbetsutskottets förslag. 

Förslag två är bifall till initiativärendets att-sats enligt Tobias Smedbergs (V) 
förstahandsyrkande. Förslag tre är avslag på förslaget enligt Rigmor Stenmarks (C) m.fl. 
yrkanden. 

Ordföranden ställer först förslaget om att bifalla initiativärendets att-sats mot förslaget 

om avslag och finner att nämnden avslår förslaget om bifall till initiativärendets att-

sats. 

Ordföranden frågar sedan om det är nämndens mening att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag eller att avslå det, och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Rigmor Stenmark (C), Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M) och 
Margit Borgström (KD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Att förstärka demokratin är en bra tanke, men att ha öppna sammanträde 

inom äldrenämnden kan motverka demokratiaspekten då fler 

nämndledamöter inte känner sig bekväma med att ha helt öppna 

sammanträden. Vi behöver diskutera ärendena förutsättningslöst mellan 

oss ledamöter från skilda partier. 

Företrädare för pensionärsorganisationer är regelbundet inbjudna till 

nämnden. De har då möjlighet att framföra sina åsikter och diskutera 

frågor med oss. Det är bra och den verksamheten bör fortsätta.  

Vi reserverar oss mot att ha öppna sammanträden inom äldrenämnden 

Anders Sehlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 137  

Delegationsbeslut till äldrenämnden för 
perioden 16 september till 13 oktober 2021 

ALN-2021-00413 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 16 september till 

13 oktober 2021och lägga den till protokollet, samt 

2. att uppdra till förvaltningen att återrapportera till nämnden om bakgrunden till 

avslag i tre av de redovisade delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt 

1. Lista över delegationsbeslut socialtjänstlagen (SoL) avseende september 2021 

(från system Lifecare) 

2. Lista över delegationsbeslut socialtjänstlagen (SoL) avseende september 2021 
(från system Siebel) 
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§ 138  

Anmälningsärenden till äldrenämnden för 
perioden 16 september till 13 oktober 2021 

ALN-2021-00030 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden för perioden 16 september till 13 oktober 2021, 

enligt ärendets förteckning, till protokollet, samt 

2. att anmäla Rigmor Stenmarks (C) initiativärende Översyn för bedömningen 

och kriterierna för hur personer får tillgång till äldreboenden och överlämna 

det till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckning nedan över anmälningsärenden till 

omsorgsnämnden för perioden 16 september till 13 oktober 2021. 

1. Beslut från kammarrätten, 27 september 2021 
2. Beslut från förvaltningsrätten, 24 september 2021 

3. Beslut från förvaltningsrätten, 27 september 2021 
4. Beslut från kammarrätten, 1 oktober 2021 

5. Dom från förvaltningsrätten, 28 september 2021 

6. Dom från förvaltningsrätten, 4 oktober 2021 
7. Dom från förvaltningsrätten, 12 oktober 2021 

8. Inbjudan från Attendo att besöka det nya äldreboendet Kapellgärdet Södra 

(AttendoHem) 
9. Save the date: Temadag om samsjuklighet, SKR, 3 december 2021 9.00–14.00 
10. Två detaljplaner har vunnit laga kraft - info från plan- och byggnadsnämnden 
11. Protokoll från samverkansgrupp vid vård- och omsorgsförvaltningen, 

äldrenämnden, 17 september 2021 
12. Protokoll, äldrenämndens arbetsutskott 16 september 2021 
13. Protokoll, äldrenämnden 23 september 2021 
14. Ärendelista äldrenämnden oktober 2021 
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15. Initiativärende från Rigmor Stenmark (C) 

Översyn för bedömningen och kriterierna för hur personer får 

tillgång till äldreboenden. 

En utredning pågår för att se över kommunens äldreboenden. Alltför 

många platser står tomma. Samtidigt så kommer nu kritik att det 

finns äldre personer som behöver den omvårdnaden och trygghet 

som ett särskilt boende kan ge i ett särskilt boende för de äldre. Det är 

uppenbart att kriterierna för att få ett sådant boende är alltför 

stränga eller att biståndsbedömningen görs utifrån fel bedömningar. 

Efter den kritik som nu kommer är det uppenbart att en översyn 

behöver göras så att äldre personer som önskar ett särskilt boende 

kan få det. 

Därför begär vi i ett initiativ till äldrenämnden att en översyn görs för 

bedömningen och kriterierna för hur personer får tillgång till 

äldreboenden i kommunen. 

Rigmor Stenmark (c) andre vice ordförande 
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§ 139 

Informationsärenden 
1. Riktlinjer vid myndighetsutövning särskilt boende 

Yvonne Jonsson, avdelningschef Rådgivning och bistånd, informerar nämnden om 
riktlinjer vid myndighetsutövning som avser särskilt boende.  

2. Äldreomsorgslyftet 

Carina Ahlstedt, enhetschef Kompetensutveckling, informerar nämnden om 
äldreomsorgslyftet. 

3. Återrapport plan träffpunkter/öppna förebyggande 

Jonas Nord, uppdragsstrateg, informerar nämnden om aktiviteter som avser öppna 

förebyggande insatser. 

4. Aktualitetsbedömning äldrevänlig kommun 2021 

Kenny Jansson, samordnare Strategisk stöd, informerar nämnden om 

aktuakitetsbedömningen av äldrevänlig kommun. 

Nämnden har även delgetts den skriftliga rapporten Aktualitetsbedömning av 
program och handlingsplan för äldrevänlig kommun inför nämndens sammanträde 

idag. 

5. Covid-19 och vaccinering 

Karin Brolin, avdelningschef hälsa och sjukvård, informerar nämnden om aktuellt 
läge inom nämndens verksamheter när det gäller Covid-19. 

6. Brukarekonomi i särskilda boenden 

Rikard Sörell, ekonomistrateg, informerar nämnden om hur kostnader för den äldre 
i särskilt boende beräknas. 
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§ 140 

Deltagande konferens och möten 
Nämndens förtroendevalda anmäler inget deltagande vid konferenser eller möten. 
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§ 141 

Frågor, skrivelser och annat från nämndens 
ledamöter 
Nämndens ledamöter anmäler inga frågor, skrivelser eller liknande under 
sammanträdet. 



29-3/2/ii4 

Reservation avseende beslutet att tillhandahålla arbetsskor till vård- och omsorgspersonalen 

Det finns en oklarhet ifall arbetsskorna kommer att utgöra en skattepliktig förmån eller inte. Så vitt 
vi kan se har inget förhandsbesked begärts från Skatteverket trots att Skatteverket uppger att skor 
och underkläder inte kan utgöra skattefri förmån. Det innebär att kostnaden kan öka från 

beräknade 2,3 mnkr till cirka 3,8 mnkr. Enligt informationen som vi har fått finns det kommuner 
som utrett frågan noggrannare och har utgått från att arbetsskor utgör en skattepliktig förmån, 
vilket äldrenämnden inte har gjort. 

Om skorna är en skattepliktig förmån som de anställda får betala skatt för och arbetsgivaren 

betalar arbetsgivaravgifter för anser vi att det vore bättre att ge de anställda summan i pengar så 
att de kan välja skor eller annat utifrån sina egna behov. Skatten på förmånen skall de anställda ju 
stå för själva. 32,85% skatt på förmånen som då beräknas inklusive moms blir ungefär 660 kronor 
för varje medarbetare som fått del av förmånen! 

Kommunen skulle också kunna utnyttja storköpsrabatter och köpa in skor som medarbetarna 

sedan får köpa för ett pris som accepteras av Skatteverket. Då slipper kommunen, förutom 

kostnaden för skorna och arbetsgivaravgifter, kostnaden för att trycka logotyp på skorna och 

medarbetarna behöver inte betala skatt. Enligt uppgift ordnas det så inom Region Uppsala. 

Det finns ingenting i underlaget som ger stöd för att medarbetarna inom äldrenämnden skulle 
utsättas för större risk för fallolyckor eller förslitnings- och belastningsskador än andra 

arbetsgrupper, som inte har förmån av arbetsskor betalda av arbetsgivaren. 

Det finns många medarbetare i Uppsala kommun vars arbetsuppgifter kan jämföras med vård- och 

omsorgspersonalens, till exempel personalen i förskolorna. Även en stor del av regionens 

medarbetare har arbetsuppgifter som liknar kommunens vård- och omsorgspersonals, men 

regionen tillhandahåller inte gratis arbetsskor. Vi ser att beslutet i ÄLN öppnar för nya kostnader i 
andra nämnder. 

!ärendet återges att det även är en jämställdhetsfråga. Det finns yrken där det krävs skyddsskor 
och de är många gånger (än så länge) mansdominerade, men det är något helt annat än arbetsskor 
i normal hemmiljö. Medarbetarna inom äldrenämnden arbetar i människors hem vare sig det är 

hemtjänst eller särskilt boende och behöver inte skyddsskor. 

Konsekvenserna av beslutet borde ha utretts innan beslut fattades i ÄLN. Äldrenämnden har 

många behov av satsningar efter flera års neddragningar av kommunbidrag. Vi tycker inte att 
denna kostnad hör till dem. 

För upppsalaalliansen (M, C, KD) 

Cecilia Forss, Rigmor Stenmark, Margit Borgström 
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