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Maria Petersson (M) 
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Ulla Johansson (1(D)  
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Monica Söderbaum (MP) 
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Kjell Aleklett (L) 

Gunn-Henny Dahl, direktör, Johanna Wallin, nämndcontroller, Johan Steinbrecher, 
stabschef, Liselotte Engqvist, avdelningschef, Karin Udenius, äldreombudsman, och 
Mikael Carlsson, avtals- och förfrågningsunderlagskoordinator 
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Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
ÄLDRENÄMNDEN 

2(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-18 

§ 19 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

Att fastställa föredragningslistan enligt följande: 

Punkt 5 information från förvaltningen utgår 
Tillägg — Rapport från konferens 

§ 20 

Presentation av Linne vårdboende 

Verksamhetscheferna presenterade verksamheten på Linne vårdboende. 

§ 21 

Ersättningsmodeller särskilda boenden 

Förvaltningen redovisar med hjälp av powerpointbilder olika upphandlingsalternativ. 
På arbetsutskottet i mars kommer ett utkast till förfrågningsunderlag att presenteras. 

§22 

Köhantering till särskilt boende/omvärldsbevakning 

Förvaltningen redogör för ett studiebesök i Stockholm där man tittade på köhantering till särskilt 
boende. 

Utdragsbestyrkande 



3(11) 

ÄLDRENÄMNDEN 
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Justerande s sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-18 

§ 23 

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 
ALN-2016-0002 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att överlämna årsrapport 2015 från Uppsala kommuns Äldreombudsman till Kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Årsrapport föreligger från Äldreombudsmannen. 
Äldreombudsmannen belyser särskilt vård i livets slut. 

Äldrenämnden har av Äldreombudsmannen fått årsrapport 2015 för vidarebefordran till 
Kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-18 

§ 24 

Ekonomiskt Årsbokslut 2015 
ALN-2015-0063 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna bokslut 2015 enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingar 2015 till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerbom (L) och 
Ulla Johansson (KD) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-03 från förvaltningen. 

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta bokslut för perioden 2015-01-01 till 
2015-12-31. Av bokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 1 662,1 mnkr en 
minskning med 2,6 % jämfört med bokslut 2014 (efter justeringar av j ämförelsestörande poster på 
grund av organisatoriska förändringar). Nettokostnaden är 11 mnkr lägre än kommunbidraget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-18 

§ 25 

Slutrapport palliativa förstärkningsteamet 
ALN-2015-0311 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-01-20 från förvaltningen. 

Vård och Omsorg fick ett uppdrag av äldreförvaltningen att under perioden 1 november 2015 till 
och med 28 februari 2016 skapa ett palliativt förstärkningsteam med medarbetare från Omtanken, 
vilket kom att omfatta två undersköterskor. Syftet var att stärka upp den palliativa omvårdnaden på 
korttidsplatser i Uppsala kommun i och med nedläggningen av Omtanken. 

Under uppdragstiden har förstärkningsteamet haft regelbundna möten med representanter från 
äldreförvaltningen för att stämma av hur uppdraget fortlöper. Vid dessa möten har det framkommit 
att antalet beslut om korttidsvårdsplats med palliativ inriktning inte inkommit i den omfattning som 
det ursprungligen antogs. Förstärkningsteamet har därför fokuserat mer på att säkerställa att rutiner 
för vård i livets slutskede och omhändertagande av avlidna patienter finns och är implementerade, 
samt att stötta enheterna i närstående- och efterlevandekontakter, vilket genomförts med gott 
resultat. 

Mot denna bakgrund har dialog förts mellan medarbetarna i palliativa förstärkningsteamet, Vård 84 
omsorg samt äldreförvaltningen, och beslut fattats gemensamt om att avsluta uppdraget i förtid per 
13:e december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-18 

§ 26 

Utredning av träffpunktsverksamhet, och uppdrag till Vård & omsorg av drift 
avseende densamma 
ALN-2015-0085 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att fortsatt utreda driftform och innehåll av träffpunkter i Uppsala 
kommun, och att återkomma till nämnden med lägesrapport oktober 2016, och 

att uppdra till Vård 84 omsorg att under utredningstiden driva träffpunktsverksamheten, i 
nuvarande form och ersättning till och med 2016-12-31. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-01-25 från äldreförvaltningen. 

Enligt beslut 2015-09-24 fick äldreförvaltningen i uppdrag att utreda framtida innehåll och 
driftsform av träffpunkterna. Förvaltningen har påbörjat arbetet, men utredningen är omfattande så 
att en förlängning av tidsplanen behöver göras. 

Vård & omsorg har idag uppdraget att driva 15 träffpunkter, 7 av dem är aktuella för förnyat 
uppdrag. 

Träffpunkternas verksamhet utgör idag en viktig och strategisk del av äldrenämndens öppna och 
förebyggande verksamhet. Det hälsofrämjande perspektivet genomsyrar verksamheten men för att 
möta den demografiska utvecklingen med ökande antal medborgare inom målgruppen, behöver en 
fortsatt fördjupad utredning och analys av verksamhet och målgrupp göras. 

Äldreförvaltningen föreslås få fortsatt uppdrag att utreda framtida träffpunktsverksamhet, samt att 
Vård & omsorg under denna tid får fortsatt uppdrag att driva de 7 aktuella träffpunkter. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN LDI KOMMUra 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-18 

§ 27 

Björngårdens lokaler 
ALN-2016-0038 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-01-25 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Björngårdens korttidsboende i Gottsunda har idag ej ändamålsenliga lokaler. Äldreförvaltningen har 
haft ett uppdrag att hitta passande lokaler och kommer att föreslå flytt till Genetikvägen 1. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-18 

§ 28 

Bostadsförsörjningsplan 2016-2020 
ALN-2015-0277 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna reviderad bostadsförsöjningsplan för perioden 2016-2020, 

att uppdra till förvaltningen att årligen föreslå nämnden revideringar av planen, och 

att uppdra till äldreförvaltningen att komplettera bostadsförsörjningsplanen med en plan avseende 
särskilt boende utanför Uppsala tätort. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerbom (L), och Ulla 
Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-12-18 från förvaltningen 

Uppsala kommun står inför ett behov av utbyggnad av det särskilda boendet för äldre. Förväntat 
behov motsvara en utbyggnadstakt om närmare ett särskilt boende per år under perioden 2016-
2020, därefter förväntas behovet accelerera ytterligare. En rad omständigheter kan påverka det 
prognosticerade behovet. 

I utbyggnad av särskilt boende under senare år har privata aktörer spelat en huvudroll. Inför de 
framtida utmaningarna är därför av stor betydelse om det kan tas fram långsiktiga spelregler för 
samverkan med privata och andra aktörer. En statlig utredning kommer att lämna underlag i 
november 2016 kring framtida reglering av privata aktörers verksamhet inom välärdsområdet. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-18 

Yrkande 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till skrivelse. 

Stefan Hanna (C) yrkar följande ändringar: 
I förvaltningsskrivelsen, en ny 3:e att-sats lydande: att uppdra till äldreförvaltningen att komplettera 
bostadsförsörjningsplanen med en plan avseende särskilt boende utanför Uppsala tätort och som ska 
föredras för nämnden senast april 2016. 

I bostadsförsörjningsplanen ska sista stycket på sidan 21 bort. 

Diskussion följer. 

Ordföranden Monica Östman (S) bifaller delvis Stefan Hannas yrkande. 
Bifall till att sista stycket på sidan 21tas bort i bostadsförsörjningsplanen. 

Gällande 3:e att-satsen så ska den ha följande lydelse: att uppdra till äldreförvaltningen att 
komplettera bostadsförsörjningsplanen med en plan avseende särskilt boende utanför Uppsala tätort. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först de två första att-satserna under proposition och finner att nämnden bifaller 
dessa. 

Därefter ställer ordförande eget yrkande och Stefan Hannas yrkande gällande den 3:e att-satsen 
under proposition och finner att nämnden bifaller det egna yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2uppard ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-18 

§ 29 

Diverse anmälningsärenden 18 februari 2016 
ALN-2016-0027 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§ 30 

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 12 januari 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 31 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 21 januari 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-18 

§ 32 

Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Gunn-Henny Dahl, förvaltningsdirektör: 
Nr.60 fattad 2016-01-26 gällande yttrande till plan- och byggnadsnämnden avseende detaljplan för 
Kvarngärdet 60:1 med flera (ALN-2015-0301). 

Beslut fattad av Maria Lindblom, uppdragsstrateg: 
1.34 fattad 2016-01-26 avseende 16001, 16004 och 16005 avseende elektriska rullstolar. 

Beslutade bostadsanpassningsbidrag januari 2016. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård december 2015 och januari 2016. 

Äldrenämnden önskar en redovisning på nämnden i mars av ett valt bostadsanpassningsbidrag och 
ett valt beslut avseende hemvård. 

§ 33 

Rapport från konferens 

Ulla Johansson (KD) lämnar en kort rapport från en länskonferens om framtida utmaningar och 
prioriteringar för kompetensförsöjning inom vård och omsorg, som Studieförbundet Vuxenskolan 
anordnade den 1 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Särskilt yttrande 

7. Ekonomiskt årsbokslut 2015 

Det är positivt att Nämnden inte gjort underskott i förhållande till av Kommunfullmäktige tilldelade 
anslag för verksamhetsåret 2015. Samtidigt anser vi det negativt att överskottet är så stort samtidigt 
som den palliativa vården bättre hade kunnat säkerställas samt då bristen på särskilt boende under 
året varit högt. 

Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (KD) 
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Reservation 

10a. Bostadsförsörjningsplan 2016-2020 

Vi reserverar oss mot att-sats ett och tre. 

Vi anser att det är av stor betydelse att kommunen kan säkra bra äldreomsorg även utanför Uppsala 
centralort. Nästan 25 % av kommunens invånare bor inklusive kransorter på våra landsbygder. Vi vill 
att Bostadsförsörjningsplanen tydligt ska redogöra för hur Nämnden ser på äldreboenden på våra 
landsbygder. Vi föreslog att det i ärendet skulle läggas till att en reviderad plan skulle presenteras för 
nämnden senast i juni 2016. En reviderad plan som tydligt inkluderar landsbygdernas perspektiv. Vi 
ser detta som mycket viktigt bland annat då kommunen nu ska upphandla stora delar av 
äldreomsorgen och då kan centrala och landsbygdsenheter med fördel läggas ihop som 
anbudsobjekt. Då denna tidsplan för uppdatering inte accepterades av majoriteten reserverar vi oss 
kopplat till att-sats ett och tre. 

Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (KD) 
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