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Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

Plats och tid: Aspen, 14:00-18:00 
Ledamöter: Ebba Busch (KD), Ordförande 

Mats Hansén (M) 1 :e vice 
ordförande 
Caroline Andersson (S), 2:e vice 
ordförande tom § 221 
Gunnel Jägare (M) 
Erica Närlinge (FP) 
Cecila Bernsten (C) 
Torkel Kjösnes (KD) tom § 221 
Staffan Yngve (S) 
Kerstin Holmberg (S) 
Eva Adler (MP) 
Jeannette Escanilla (V) 
Claes Olsson (S) from § 222 
Johan Carlsson (M) from § 222 

Ersättare: Kerstin Huldtgren (M) tom § 221 
Johan Carlsson (M) tom § 221 
Carl Johan Drott (M) from § 207 
A l f Hanslöf(FP) 
Claes Olsson (S) tom §221 
Jonas Larsson (S) 
Susanna Tuvemo Johnson (MP) 

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

Utses att justera: Staffan Yngve (S) Paragrafer: 202 - 223 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2012-12-27 

Ebba Busch (KD), ordförande 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

Staffan Yngve (S), justferare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Äldrenämnden 

2012- 12-19 

2013- 01-02 Sista dag för överklagande: 2013-01 -23 

Datum för anslags nedtagande: 2012-01-24 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§202 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att uppta skrivelse från Jeannette Escanilla (V) angående äldreboende, 

att uppta fråga från Erica Närlinge (FP) om lista över pågående uppdrag från nämnden, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§203 

Utveckling av ekonomistyrningen 

Ekonomichefen redogör för kontorets utveckling av ekonomistyrningen med hjälp av 
overheadbilder. 

§204 

Återkoppling uppsala.se 

Kontoret redogör för att det finns en styrgrupp bestående av Carina Kumlin avdelningschef, 
Tomas Odin avdelningschef, Ylva Opard, ekonomichef och Helena Thorén-Lindqvist som arbetar 
med att ta fram ett bra kvalitetssystem. Ett kommungemensamt system ska tas fram där olika 
verksamheter kan presenteras och jämföras. Kvalitetsmått ska tas fram. 

Nämndens arbetsutskott ska vara avstämningsinstans i det pågående arbetet. 

§205 

Återkoppling på fråga från Jeannette Escanilla (V) gällande teckenspråk 

Kontoret redogör för att i förfrågningsunderlagens ska-krav krävs att utföraren 
ska se t i l l att kommunikationshjälp fmns vid språksvårigheter tal-, syn- och hörselnedsättningar. 
Auktoriserad tolk ska finnas att tillgå vid behov. 
I projektrapporten - uppsökande hembesök ti l l personer i åldern 70-79 år med annat modersmål än 
svenska, fmns inget skrivet gällande teckenspråk. 
De hörselfrämjandes förening har tagit fram en kartläggning av hörmiljön på äldreboenden i 
Uppsala län. Kontoret föreslår att uppdrag ges åt kontoret att gå igenom hemvården och 
vårdboenden gällande hörselskadades möjlighet att få rätt hörmiljö och stöd. 
Beslut 
Äldrenämnden beslutar 
att uppdra åt kontoret att återkomma med ett förslag på en genomlysning av hörselskadades 
situation inom hemvården och vårdboenden. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

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

A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§206 

Månadsbokslut och prognos november 2012 
ALN-2011-0258.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-november, -12 628 tkr, samt 
resultatprognos helår 2012, -16 726 tkr, +/- 2 500 tia. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Nämnden redovisar i bokslut för januari-november en negativ differens på 12 628 tlcr mellan 
nettokostnadsutfall och kommunbidraget. Jämfört med en periodiserad budget så visar nämnden en 
negativ avvikelse om 14 340 tkr, per oktober - 7 157 tkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§207 

Budget 2013, äldrenämnden 
ALN-2011-0185.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att återremittera ärendet t i l l januari med uppdrag ti l l kontoret att ta fram fler underlag för beslut 
och åtgärdet, och 

att ersättningsnivåerna för hemvård år 2013 ska vara desamma som år 2012 fram till dess den nya 
pågående översynen av ersättningsnivåerna är klar. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden har tilldelats 1 805 306 tkr i kommunbidrag för år 2013, en uppräkning i förhållande ti l l 
2012 med 89 490 tkr, en nettokostnadsökning om 5,2 %. I förhållande t i l l helårsprognos 2012 är 
nettokostnadsökningen i budgeten 72 764 tkr, 4,2 %. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§208 

Intern kontroll - förslag till plan 2013 
ALN-2012-0221.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande förslag t i l l plan för den interna kontrollen 2013, och 

att överlämna planen t i l l kommunstyrelsen 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-13 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Förslaget t i l l plan för den interna kontrollen 2013 fokuserar på att implementera ett 
kvalitetsledningssystem för att säkerställa god kontroll, kostnadsbesparingar och jämnare 
arbetsbelastning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§209 

Aldrenämndens bidrag till föreningar 2013 
ALN-2012-0198.15 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fördela 2013 års bidrag t i l l föreningar enligt kontorets förslag, och 

att avge skrivelser med motiveringar t i l l berörda föreningar enligt kontorets reviderade förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-29 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Inför 2013 har 13 föreningar ansökt om äldrenämndens bidrag ti l l föreningar. Totalt omfattar 
ansökningarna för 2013 3 957 954 kr. Budget för äldrenämndens bidrag ti l l föreningar för 2013 har 
inte fastställts av nämnden. Kontoret rekommenderar nämnden att avsätta 2 700 000 kr för 
äldrenämndens bidrag t i l l föreningar för 2013. 

Yrkande 
Ordföranden Ebba Busch (KD) yrkar att beslut endast fattas om 2013 års bidrag och att 
följdändringar i och med detta görs i skrivelserna ti l l föreningarna. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§210 

Tertialrapport per augusti 2012 
ALN-2012-0216.39 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga reviderad rapport t i l l handlingarna. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Tertialredovisning från utförarna är ett av de arbetssätt som kontoret för hälsa, vård och omsorg, 
(HVK) använder sig av i den systematiska uppföljningen. 

Under tertial 2 kan kontoret notera att något färre familjer har fått avlösning i hemmet. Antalet 
besök vid träffpunkterna har minskat något, vilket skett under tertial 2 även tidigare år. Under 2012 
har antalet personer beviljade hemtjänst minskat något i förhållande t i l l 2011, både under tertial 1 
och tertial 2. Korttidsplatserna har något lägre nyttj andegrad än föregående år. Antal personer som 
väntar på verkställighet t i l l vård- och omsorgsboende är nästintill oförändrat jämfört med 
föregående tertial. 

Yrkande 

Ordförande Ebba Busch (KD) yrkar att tredje stycket på sidan 3 i rapporten ska utgå. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§211 

Förslag till nämnd att anta Överenskommelse om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 
ALN-2012-0203.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i 
Uppsala län. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-16 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

För att ta del av de prestationsbaserade medel som är avsatta för 2012 i överenskommelse mellan 
staten och Sveriges kommuner och landsting, " Stöd t i l l riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012" måste grundläggande krav vara uppfyllda. Ett sådant krav är att det finns en ingången 
överenskommelse mellan kommun och landsting kring psykisk funktionsnedsättning. Prestationen 
är enligt direktiv inlämnad ti l l SKL 2012-11-15 och beslut togs 2012-11-14 av tjänstemän i länets 
kommuner och landstinget för att uppfylla kravet. 

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

A L D R E N A M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§212 

Utredning mellanvårdsplatser 
ALN-2012-0202.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att kontoret för hälsa, vård och omsorg deltar i utredning med Landstinget i Uppsala län för 
utveckling av mellanvård, 

att ställa sig bakom förslag ti l l målgrupper, och 

att inte medfinansiera mellanvård under 2013 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2012-11-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i landstinget i Uppsala län uppdrog ti l l hälso- och 
sjukvårdsdirektören den 24 augusti 2012 att utreda förutsättningar för att i samverkan med Uppsala 
kommun imätta mellanvårdsplatser. En slutrapport ska redovisas för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
under februari 2013. Närvårdskoordinator somatik utsågs t i l l projektledare för utredningen, 
uppdraget gavs av närvårdssamverkan Uppsala. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från 
Landstingets ledningskontor, Akademiska sjuldiuset och Primärvården samt kontoret för hälsa, vård 
och omsorg. 
Arbetsgruppen har förslag på målgrupper som kan vara lämpliga för mellanvårdsplats, inriktningen 
är främst äldre personer med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som inte kräver 
specialistvårdens resurser. Den strategiska ledningsgruppen för Palliativt centrum beslutade på möte 
den 16 november att de personer som har behov av avancerad medicinsk vård och vårdas på 
kommunens korttidsenhet Tindran bör ingå i mellanvård. 

Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§213 

Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre och 
funktionshindrade i Uppsala kommun 
ALN-2012-0219.11 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att revidera tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade i 
enlighet med kontorets förslag, och 

att de nya reglerna ska gälla från 2013-01-01. 

Ärendet 

Förslag t i l l slaivelse föreligger 2012-11-28 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret har utformat förslag t i l l reviderade tillämpningsregler för avgiftssystemet (bilaga 1). 

Förändringarna, som är markerade med rött i tillämpningsreglerna, är följande: 

• Boende som får näringslösning via sond betalar inte någon avgift för måltider men har ändå rätt 
att få små smakportioner av måltid utan att behöva erlägga avgift för detta. 
• För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i särskild boendeform ingår 
enlig socialtjänstlagen fr.o.m. 2012-11-01 i skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller 
sambo, oavsett om maken eller sambon har behov av sådant boende. Dessa kunder ges 
valmöjlighet att själva sköta sin egen eller bådas kosthållning eller välja att äta vid vårdboendet mot 
avgift för heldagskost. 
• Bilaga 2, som avser taxorna för 2013, är ännu ej komplett då erforderligt beslut ännu ej 
fastställts i KF angående matlådor, matservice särskilt boende och avgift för trygghets-telefon. 
Övriga avgifter är uppräknade enligt tidigare beslut och 2013 års Pbb. 

Ytterligare några mindre tillägg har markerats. Dessa innebär dock inga förändringar utan är 
enbart förtydligande av gällande regler. 

Justerades sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§214 

Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboende som drivs av Stiftelsen 
Andreas Ands minne 
ALN-2012-0126.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l slaivelse föreligger 2012-11-16 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK), genomförde en planerad avtalsuppföljning vid vård-
och omsorgsboendet Andreas And den 17 september 2012 som framgår av rapporten (bilaga 1). I 
samband med avtalsuppföljningen genomfördes en dokumentationsgranskning den 28 augusti 2012, 
vilken ingår i rapporten (bilaga 1). Uppföljningen visade att verksamheten på många sätt fungerar 
mycket väl. Verksamheten präglas av en familjär stämning och genomsyras av en professionalism 
där vård och omsorg utgår med full fokus från den enskildes behov och önskemål. En stark 
framgångsfaktor som var tydlig för kontoret var det värdebaserade ledarskapet där en del av det 
centrala är en närvarade och lyhörd ledning samt en klar och tydlig organisation. 
Dock förelåg ett fåtal brister inom områdena dokumentation samt avvikelser och 
klagomålshantering. Förbättringsarbete har redan startat i verksamheten inom dessa områden och 
därmed ser HVK nu ärendet som avslutat. En ny dokumentationsgranskning kommer att ske inom 6 
månader för att säkerställa att dokumentationen håller kvalitet enligt lagar och styrdokument. 

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

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§215 

Datum för öppna nämndsammanträden 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att hålla öppna nämndsammanträden 24 april och 2 oktober 2013. 

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

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§216 

Datum för medborgardialoger och teman 
ALN-2011-0248.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bordlägga ärendet t i l l j anuari 2013. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 



15(17) 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§217 

Förslag till direktiv att ta fram en strategi för att möta kommande behov inom 
äldreområdet 
ALN-2012-0229.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att uppdra åt kontoret att ta fram en strategi för att möta kommande behov inom äldreområdet, och 

att arbetsutskottet utses att vara beredande organ under framtagandet av strategidokumentet. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Den av äldrenämnden beslutade boendeplan innebär att antalet vård- och omsorgsboenden ska 
minskas. Detta utifrån antagandet att äldre, trots en ökad livslängd, blir allt friskare. Mot bakgrund 
av den demografiska utvecklingen och ovanstående antagande bör en strateg för att möta 
kommande behov inom äldreområdet arbetas fram. Den medicinskt-tekniska utvecklingen, som 
innebär kortare vårdtider på sjukhus och en allt snabbare hemgång bör beaktas i sammanhanget. 

Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§218 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2012-11-20 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§219 

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2012-11-29 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§220 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm äldrenämnden 
2012-12-19 
Beslut 
Äldrenämnden beslutar 
att lägga förteckningen ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 



17(17) 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 

§221 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Inga-Lill Björklund, direktör: 

4.18 fattad 2012-12-06 om beslut att t i l l plan- och byggnadsnämnden avge yttrande om detaljplan 
för del av kvarteret Bernadotte i Valsätra. 

§222 

Skrivelse från Vänsterpartiet om krav på kvalitetsuppföljning på äldreboendet 
Karl-Johansgården 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att besvara skrivelsen. 

Ärendet 
Jeannette Escanilla (V) överlämnar en slaivelse 2012-12-19 om krav på kvalitetsuppföljning av 
äldreboendet Karl-Johansgården. 

§223 

Fråga från Erica Närlinge (FP) om en lista över pågående uppdrag från 
nämnden 

Erica Närlinge efterfrågar en lista över pågående uppdrag från äldrenämnden. 

Kontoret svarar att närnnden kan få en sådan lista. Kontoret har tagit fram en 
nämndprocess som kommer att presenteras för nämnden i februari. 

Justerandes sign 
.-TT—'-

Utdragsbestyrkande 


