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Uppsala 
• " K O M M U N ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-18 

Plats och tid: Skansberget, 14:00-17:10 

Ledamöter: Ebba Busch (KD), ordförande 
Mats Hansén (M), 1 :e vice 
ordförande 
Caroline Andersson (S), 2:e vice 
ordförande 

Erica Närlinge (FP) Ersättare 

Härvaro- och C e c i l i a Bernsten (C) 
yttranderätt: Eva Adler (MP) 

Övriga deltagare: Inga-Lill Björklund, direktör, och föredragande tjänstemän 

Utses att justera: Caroline Andersson (S) Paragrafer: 29-33 

Justeringens 
plats och tid: Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2012-09-26 

Underskrifter: 

fr 

Ebba Busch (KD), ordförande 
lé:s^...^Zs?.. 
Caroline Andersson (S), justerare 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

A N S L A G / B E V I S Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Äldrenämndens arbetsutskott 
2012-09-18 

Datum för 2012-09-28 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2012-10-19 
Datum för anslags nedtagande: 2012-10-22 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: y 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-1 8 

§29 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

att lyfta upp ärende 3.01 under information, 

att uppta fråga från Eva Adler (MP) gällande remiss avseende taxeändring av färdtjänst, 

att uppta fråga från Erica Närlinge (FP) gällande handlingar på bordet, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• • K O M M U N 

ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-18 

§30 

Förändring av förfrågningsunderlag hemvård 
ALN-2012-0175.30 

Beslut 

Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

att låta rapporten gå vidare ti l l äldrenämnden för beslut. 

Ärendet 
Kontoret föredrar rapporten genom att visa overheadbilder. 

Ersättningsjämförelse hemvård jämförbara kommuner 
ALN-2011-0258.10 

Beslut 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

att uppdra t i l l kontoret att ta fram en missivskrivelse t i l l äldrenämnden med följande 
att-satser: 
att lägga rapporten t i l l handlingarna, och 
att ge kontoret i uppdrag att genomföra en utredning som relaterar ersättningsnivåerna inom 
hemvård t i l l en uppskattning av utförarnas kostnad. 

Ärendet 
Skri velse föreligger 2012-09-03från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret föredrar ärendet. 

§31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-18 

§32 

Ärenden till äldrenämnden 2012-09-26 

Beslut 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

att efter de justeringar och kompletteringar som redovisas går ärendena på föredragningslistan 
vidare t i l l äldrenämnden för beslut. 

Ärende 3.01 Månadsbokslut och prognos per augusti 2012 
Arbetsutskottet uppdrar åt kontoret att på nämnden särskilt belysa särskilt boende. 

Ärende 3.03 Matdistribution Östersundsmodellen 
Arbetsutskottet uppdrar åt kontoret att komplettera ärendet med en missivskrivelse med att-satsen: 
att ge kontoret i uppdrag att återkomma med ett detaljerat förslag som visar hur 
Östersundsmodellen kan införas i Uppsala kommun. 

Ärende 3.06 Revidering av riktlinjer för äldrenämndens bidrag till föreningar 
Arbetsutskottet uppdrar åt kontoret att återkomma med riktlinjer där förändringarna är 
färgmarkerade. 

Ärende 3.09 Avtalsuppföljning av kvinnolägenheter med stöd, Uppsala stadsmission 
Arbetsutskottet önskar en redovisning av hur många äldre inom nämndens ansvarsområde det kan 
röra sig om. 

Ärende 3.12 Yttrande över förslag till översyn av kommunens råd (KSN-2012-0822) 
Arbetsutskottet efterfrågar ett förtydligande i yttrandet gällande förfarandet för utseende av vice 
ordförande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-18 

§33 

Fråga från Eva Adler (MP) gällande remiss avseende taxefråga färdtjänst 

Varför har inte äldrenämnden fått den för besvarande? 
Ordföranden svarar att det är kommunstyrelsen som fattat beslut om detta. 
Til l en början fick inte heller pensionärsföreningarna remissen, vilket de nu har fått. 
Arbetsutskottet uppdrar åt kontoret att undersöka om det ännu finns möjlighet att lämna ett yttrande 
om nämnden så önskar. 

§34 

Fråga från Erica Närlinge (FP) gällande handlingar på bordet 
Erica Närlinge framför synpunkter på handlingar för beslut som läggs på bordet. 
Kontoret redogör för att det pågår ett arbete med ärendeprocessen. 
Ärendeprocessen kommer att föredras för nämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


