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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-01 

Plats och tid: Krusenberg, klockan 13.00 — 14.00 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Monica Östman (S), Ordförande Ersättare: 
Eva Adler (MP), 1:e vice 
ordförande 
Stefan Hanna (C), le vice 
ordförande 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Johan Carlsson (M) 
Maria Petersson (M) 
Sara Nilsson (M) 
Araxi Tadaros (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Ingrid Nordlander (V) 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (KO) 

Staffan Yngve (S) 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Kjell Aleklett (L) 
Karolina Wigenfeldt (C) 

Gun-Henny Dahl förvaltningsdirektör, Roger Jo Linder tf avdelningschef, Magnus 
Bergman Kyllönen ekonomichef, Mia Gustafsson och Niklas Ericson Forslund 
uppdragsstrateger, Yvonne Jonsson avdelningschef, Karin Eduards tf avdelningschef, 
och Eva Elmegren verksamhetsanalytiker 

Utses att justera: Stefan Hanna (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Paragrafer: 107 - 120 

Monica Östman (S), ordförande Stefan (C), justerare 

Annie Arkebäek MorU, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2017-09-01 Sista dag att överklaga: 2017-10-02 
2017-09-12 Anslaget tas ner: 2017-10-03 

www.0 psala.se  och äldreförvaltningen 

Annie Arkebäck Mor61 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-01 

§ 107 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ärende 3.1, övrig information förvaltningen utgår, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 108 

Nytt förfrågningsunderlag - kvalitet 

Förvaltningen informerar om förslag till nytt förfrågningsunderlag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-01 

§ 109 

Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2017 
ALN-2017-0201 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per juli 2017 enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-01 från förvaltningen. 

Utfallet ackumulerat per juli visade på fortsatt negativt resultat uppgående till — 13 501 tkr 
(- 12 667 tkr ack. per juni). Utfallet var dock en markant positiv avvikelse mot periodiserad 
årsprognos. På intäktssidan noteras generellt högre intäkter från taxor och avgifter inom både Ordinärt 
boende och Särskilt boende. På kostnadssidan märks både delar som medför lägre kostnader, minskad 
beläggning hos externa utförare på boendena, och det som medför högre kostnader som högre 
lönekostnader överlag från tillfälligt inhyrd personal vilket ökat relativt mycket under året. 

Givet hänsyn både till ackumulerat resultatutfall per juli och pågående aktiviteter med 
kostnadsanpassningar är bedömningen fortsatt att utfallet för helåret 2017 väntas bli klart bättre än 
tidigare prognos men likväl klart under budgetramen. Arbetet med kostnadsanpassningar fortskrider 
men fortfarande bedöms 2017 resultera i ett utfall med betydande negativt utfall i förhållande till 
budgetramen. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Sara Nilsson (M), Camilla Westerborn 
(L) och Ulla Johansson (I(D) efterlyser fortsatt en bilaga till månadsprognosen som beskriver 
nämndens åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans utan att negativt påverka kvaliteten. 
Åtgärdsplanen ska inkludera en åtgärdslista på rubriksnivå som anger planerade åtgärder, vilka 
effekter i kronor de förväntas få, när de ska vara genomförda och vilken chef som ansvarar för att det 
genomförs. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdattun: 2017-09-01 

§ 110 

Reviderad riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 
21 år 
ALN-2017-0444 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att nämnden fastslår den nya riktlinjen för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-08-07 från förvaltningen. 

Nuvarande riktlinjer för tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun beslutades av äldrenämnden och 
nämnden för vuxna med funktionshinder år 2007 och en revidering genomfördes år 2010. 
Ny lagstiftning, teknisk utveckling och nya föreskrifter har föranlett behov av att revidera riktlinjen. 
Den nya riktlinjen har bytt namn till Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 
21 år. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-01 

§ 111 

Samverkansavtal Hjälpmedel i Uppsala län, HUL, 2017 
ALN-2017-0202 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslag till samverkansavtal Hjälpmedel Uppsala län 2017. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-08-07 från förvaltningen. 

Kommunerna i länet är sedan Ädelreformen 1992 sjukvårdshuvudmän för hemsjukvård i ordinärt och 
särskilt boende, vilket bland annat innebär att man har ansvar för medborgarnas behov av 
medicintekniska hjälpmedel inom daglig livsföring från och med 21-årsdagen. Enheten Hjälpmedel i 
länet (HUL) startade 2007-01-01 och samarbetet regleras i detta samverkansavtal som avser tjänster 
samt inköp och hantering av individuellt förskrivna hjälpmedel avseende rörelse och kognition för 
personer 21 år och äldre. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-01 

§ 112 

Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre 
och funktionsnedsatta i Uppsala kommun 
ALN-2017-0507 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige revidera tillämpningsanvisningar för 
avgifter inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i enlighet med förvaltningens förslag, 
och 

att de nya reglerna ska gälla från 2018-01-01. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-08-10 från förvaltningen. 

Gällande avgiftssystem inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun antogs 
av kommunfullmäktige (KF) 2008-05-26. KF:s beslut innefattade ett uppdrag till äldrenämnden 
(ÄLN) att göra nödvändiga kompletteringar och justeringar av tillämpningsanvisningar för 
avgiftssystemet. Äldrenämnden antog med stöd av detta särskilda tillämpningsanvisningar för 
avgiftssystemet 2008-10-09. År 2012 beslutade äldrenämnden att årligen fastställa kommande års 
avgifter utifrån av regeringen beslutat prisbasbelopp (Pbb) för detta år. 

Förvaltningen har utformat förslag till reviderade tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet. 

Tillämpningsanvisningarna som avser taxorna för 2018 är ej komplett avseende lägsta avgift för 
måltider och det generella tillägget för förbehållsbeloppet måltider, då erforderligt underlag ännu ej 
finns tillgängligt hos Socialstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-01 

§ 113 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens individutskott 13 juni 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 114 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 13 juni 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 115 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 20 juni 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-01 

§ 116 

Anmälan av protokoll från samverkan 23 augusti 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 117 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut fattad av Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör: 
Delegationsnummer: 7.1.11 fattad 15 augusti 2017 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämnden 
avseende detaljplan för kvarteret Vapenhuset (dnr ALN-2017-0375). 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende juni och juli 2017. 

Nämnden väljer ut ett ärende för redovisning på nämnden 28 september-2017. 

§ 118 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-01 

§ 119 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm äldrenämnden 1 september 
2017 
ALN-2017-0045 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

§ 120 

Anmälan om särskild aktivitet med partigrupp 18 september 2017 

Stefan Hanna (C) anmäler att oppositionen ska ha särskild aktivitet med partigrupp 18 september 
2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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