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Övriga 
deltagare: 

Monica Östman (S), Ordförande 
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Araxi Tadaros (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Johan Carlsson (M) 
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Maria Petersson (M) 
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Carolina Wigenfeldt (C) 

Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör, Åsa Markström, Yvonne Jonsson och 
Liselotte Engqvist avdelningschefer, Karin Norman ekonomichef, Frida Högberg 
utvecklingsledare 

Utses att justera: 	Stefan Hanna (C) 
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plats och tid: 

Underskrifter:  

Paragrafer: 	134 - 151 

Stefan ina (C), justerare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom n anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2016-09-30 	 Sista dag att överklaga: 	2016-11-04 
2016-10-14 	 Anslaget tas ner: 	2016-11-07 

Annie Arkebäck Mor&I 



44psa a 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

2(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 134 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att informationspunkten 5 information från förvaltningen utgår, 

att uppta ett ordförandebeslut, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 135 

Redovisning av stimulansmedel 

Förvaltningen redovisar hur stimulansmedlen använts och resultatet av satsade medel. 

§ 136 

Information om seniorrestau rang 

Förvaltningen informerar om förändringar gällande seniorrestaurang. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 137 

Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2016 
ALN-2015-0243 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut och årsprognos per augusti 2016 enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingar per augusti 2016 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-29 från förvaltningen. 

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta periodbokslut för perioden 
2016-01-01 — 2016-08-31. Av bokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 37,7 mnkr lägre 
än kommunbidraget. 
Nämndens prognos för helåret är 1.679,9 mnkr vilket är 39,2 mnkr lägre än årets kommunbidrag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 138 

Delårsuppföljning per augusti 2016 
ALN-2015-0243 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna delårsuppföljning av mål, uppdrag, åtgärder, servicegarantier och riktade satsningar per 
augusti 2016 enligt föreliggande förslag, 

att godkänna nulägesrapporten för tertial 2 gällande nämndens arbete med jämställdhetsintegrering 
enligt CEMR handlingsplan, och 

att överlämna delårsuppföljning per augusti 2016 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-26 från förvaltningen. 

Förvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av mål, uppdrag, åtgärder, servicegarantier och 
riktade satsningar per augusti 2016. Uppföljningen görs utifrån den verksamhetsplan som nämnden 
upprättat för året och utgår från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats. En 
nulägesrapport ges även gällande nämndens arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR 
handlingsplan. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 139 

Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 för Uppsala kommun 
ALN-2016-0169 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 1 och 3, och 

att fastställa tillämpningsregler för taxor och avgifter, enligt ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (KD) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-21 från förvaltningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 6 
september, § 5, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och 
kompletteringar med taxor och avgifter. 

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås 
underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 140 

Remissvar över reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Uppsala kommun 
ALN-2016-0174 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslaget till nytt reglemente, och 

att föreslå smärre justeringar i bestämmelser kring kallelse och utskott, enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-22 från förvaltningen. 

En översyn har genomförts av reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 
kommun. I de delar som berör äldrenämndens ansvarsområde har skrivningarna blivit tydligare vad 
det gäller koppling till lagstiftning. I övrigt innehåller förslaget inga ändringar i sak som berör 
nämndens ansvarsområde jämfört med tidigare. 

Vissa smärre justeringar föreslås i bestämmelser kring kallelse och utskott, enligt vad som framgår av 
ärendets bilaga 1. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign'.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 141 

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut andra 
kvartalet 2016 
ALN-2016-0106 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 
1 § SoL som 2016-06-30 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 2016-08-18 från förvaltningen. 

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 var det totalt 16 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att 
besluten inte verkställdes var: 

• Att en enskild har tackat nej (13 beslut) 
• Resursbrist ledig bostad (2 beslut) 
• Sjukhusvistelse/ändrad verkställighet (1 beslut) 

Med anledning av detta har förvaltningen upprättat en rapport enligt ovan och utformat ett förslag till 
skrivelse från nämnden till kommunfullmäktige att bifogas rapporten. Nämnden föreslås godkänna 
upprättad rapport och skrivelse till kommunfullmäktige samt låta expediera dessa till 
kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
/ i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 142 

Motion av Stefan Hanna (C) om kulturinsatser kopplade till Träffpunkter 
ALN-2016-0158 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (KID) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-31 från förvaltningen. 

Träffpunktverksamheten utgör en viktig del av äldreomsorgens öppna och förebyggande verksamhet 
för att hålla de äldre långtidsfriska och självständiga. Vård & omsorg driver för närvarande 15 
träffpunkter. Nio av dem efter vunnen upphandling och sju stycken på uppdrag av äldrenämnden. 
Bland de ideella organisationerna driver Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) också 
specifik träffpunktsverksamhet med inriktning mot äldre. 

Yrkanden 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag att motionen ska avslås. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (L) 
och Ulla Johansson (KD) att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande om att motionen 
ska avslås. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
II 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 143 

Motion av Stefan Hanna (C) om särskilda satsningar på fler 
servicebostäder 
ALN-2016-0172 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Camilla Westerborn (L) och Ulla Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-14 från förvaltningen. 

Stefan Hanna (C) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2-3 november 2015 
föreslagit att 
- Kommunen i översiktsplanen och i detaljplanearbetet planerar och säkrar ytor för att bygga 
servicebostäder. 

Kommunen genom Uppsalahem bygger fler servicebostäder av olika storlek, allt mellan 
korridorliknande boende till flerrumslägenheter. 
- Kommunen säkrar att det utöver centralorten finns servicebostäder i kommunens östra, norra 
och västra delar. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C), Camilla Westerborn (L) och Ulla Johansson (KD) yrkar bifall till motionen. 

Monica Östman (S) yrkar med stöd av Jonas Larsson (S), Claes Olsson (S), Eva Adler (MP), Araxi 
Tadaros (MP), Per-Olof Forsblom (V), Johan Carlsson (M), och Sten Daxberg (M) bifall till liggande 
förslag att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande om bifall till 
liggande förslag att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 144 

Beslut om uppdrag gällande demensteam och utvecklingsledare för 
kvalitetsregister inom demensvård 
ALN-2016-0163 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra till Vård & omsorg att ansvara och bedriva demensteamet när avtalet med nuvarande 
utförare löper ut, och 

att uppdra till Vård & omsorg att under en begränsad tid anställa en utvecklingsledare för 
implementering av de nationella kvalitetsregistren BPSD-registret och SveDem. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet i form av ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-06 från förvaltningen. 

2005 startade Vård & bildning upp ett demensteam. Teamet utgick ifrån Årstagårdens demenscentrum. 
I november 2011 upphandlades Årstagården och demensteamet och har sedan dess drivits av Aleris 
Äldreomsorg AB. Avtalet löper ut 2017-03-31. 

Anhörigcentrum är en känd och välfungerande verksamhet med hög kompetens och kunskap inom 
demens. Förvaltningen ser en vinst med att uppdra till Vård & omsorg, som idag ansvarar för 
centrumet, att driva demensteamets fortsatta arbete och utveckling inom denna verksamhet. 

En annan viktig del i arbetet för att stärka demensvården är att säkra implementeringen och arbetet 
med kvalitetsregistren SveDem (svenska demensregistret) och BPSD-registret (beteendemässiga och 
psykiska symptom vid demens). Förvaltningen ser en fördel med att även detta arbete läggs in under 
anhörigcentrum. 



ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 145 

Anmälan av ordförandebeslut 

Ordföranden Monica Östman (S) anmäler att hon fattat ett ordförandebeslut idag 30 september att 
avge ett yttrande till Boverket gällande förslag till Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att 
anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. 

§ 146 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm äldrenämnden 30 
september 
ALN-2016-0027 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-04-07 avseende tillsyn av 
hemsjukvård och joursjukvård i Uppsala kommun. 

2. Avtalsuppfölning vid Karl-Johansgården, vård- och omsorgsboende 2016-07-27. 

3. Protokollsutdrag 2016-09-05, § 161, från kommunfullmäktige avseende Höjt avgiftstak 
för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §. 

4. Årsredovisning 2015 Svenska Kommun Försäkrings AB. 

§ 147 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 16 augusti och 20 
september 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

P 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 148 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 25 augusti 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 149 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör: 
2016-08-19, nr 58 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämnden avseende detaljplan för 
del av Flogstavallen, dnr äldrenämnden ALN-2016-0125.60. 
2016-08-25 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämnden avseende detaljplan för 
Årsta Torg, dnr äldrenämnden ALN-2016-0116.60, och 
detaljplan för Centrala Ulleråker, dnr äldrenämnden ALN-2016-0136.60. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård augusti 2016. 

§ 150 

Anmälningsärenden sekretess 30 september 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppe h ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-30 

§ 151 

Anmälan om ändring av tid för särskild aktivitet med partigrupper 

Stefan Hanna (C) anmäler att oppositionen ändrar sin tidigare anmälda tid för särskild aktivitet med 
partigrupper från 10 oktober 2016 till 14 november 2016. 

Ordföranden Monica Östman anmäler att majoriteten ska ha särskild aktivitet med partigrupper någon 
dag under november 2016. 

Utdragsbestyrkande 



(Bilaga 1, äldrenämnden 2016-09-30, § 144) 

Särskilt yttrande äldrenämnden 2016-09-30, § 144 

Alliansens företrädare anser att uppdraget om demensteam borde konkurrensutsättas genom 
upphandling. 

Stefan Hanna (C) 
Johan Carlsson (M) 
Sten Daxberg (M) 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (KD) 
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