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Uppsala 
• " K O M M U N ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-20 

Plats och tid: Storskogen, 15:00-17:30 

Ledamöter: Ebba Busch Thor (KD), 
ordförande 
Mats Hansén (M), 1 :e vice 
ordförande 
Caroline Andersson (S), 2:e vice 
ordförande 
Erica Närlinge (FP) 
Eva Adler (MP) 
Jeannette Escanilla (V) tom § 41 

Ersättare: 

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

Utses att justera: Caroline Andersson (S) Paragrafer: 33-44 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2013-08-28 

Ebba Busch Thor (KD), ordförande 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 
2013-08-20 

Datum för 2013-08-29 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2013-09-19 
Datum för anslags nedtagande: 2013-09-20 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: «*fc £ 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-20 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§33 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

att ärende 3.02 beslut gällande upphandling av Stenhagens vård- och 
omsorgsboende utgår och återkommer 24 september 2013, 

att som extra informationsärende uppta hemtjänst särskilt boende, 

att uppta fråga från Caroline Andersson (S) angående möte med utförare av hemtjänst, 

att uppta fråga från Caroline Andersson (S) angående vikarieläget, 

att uppta fråga från Eva Adler (MP) angående riktlinjer vid värmebölja, 

att uppta äldrenämndens medborgardialog 2013-09-18, 

att uppta årets företagsbesök, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign < r ^ r r ( S) * Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄIVINDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-20 

§34 

Hitta och jämför vård- och omsorgsboenden 

Kontoret ger en kort lägesrapport av projektet Hitta och jämför vårdboenden. Lansering troligtvis 
vid årsskiftet. Återkoppling kommer att ske till arbetsutskottet när dummy finns. 

Justerandes sign 7 Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N S A R B E T S U T S K O T T 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-20 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§35 

Delrapport kompetensförsörjningsplan 

Ylva Saarinen redogör för uppdraget med hjälp av overheadbilder. Det övergripande syftet med 
uppdraget är att hitta metoder och strategier för att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrken. 
Uppdraget består av fyra faser: förstudie, bearbetning och analys, konkretisera åtgärder och beräkna 
kostnader. Idag är förstudie samt bearbetning och analys avklarad. Uppdraget ska resultera i en 
kompetensförsörjningsplan. Avrapportering i okt/nov. 

Diskussion följer. 

Overheadbilderna skickas ut t i l l äldrenämnden. 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-20 

§36 

Vidareutbildning iPad 

Kontoret informerar om möjligheten att komplettera kunskaperna i Good Reader. 
Utbildningstillfällen kommer att finnas 1 oktober, 7 oktober och 9 oktober, kl . 16.00 i Bergius på 
plan 4, Stationsgatan 12. Samma utbildning samtliga dagar. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-20 

§37 

Hemtjänst särskilt boende 

Kontoret aktualiserar frågan, när kan kommunen avslå en ansökan om bistånd med hänvisning ti l l 
att annan tjänst/bistånd/insats är mindre kostnadskrävande för kommunen. Det fmns några få 
rättsfall som berör frågan. Vid valet av bistånd/insats ställs den enskildes egna önskemål och 
självbestämmande mot kommunens önskemål om att hålla kostnaderna nere. 
Kammarrätten i Göteborg har nyligen prövat och avgjort ett ärende avseende hemtjänst kontra 
särskilt boende (Kammarrätten i Göteborg 2013-05-20, mål nr 158-13). Ansökan avsåg hjälp 
dygnet runt och dubbelbemanning alla dagar mellan kl. 12.00 - 18.00. Kommunen räknade med en 
årskostnad för hemtjänst på 2.8 miljoner kronor och för motsvarande plats på särskilt boende 
800 000 kronor. Kammarrätten konstaterar att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för 
människors självbestämmanderätt och att den enskildes önskemål ska beaktas i så stor utsträckning 
som möjligt. Den enskilde har dock ingen obegränsad frihet att välja sociala tjänster oberoende av 
kostnad (med hänvisning t i l l RÅ 1986 ref. 175 och HFD 2012 ref.l 1). Det begärda alternativet är så 
kostnadskrävande att det inte kan anses vara rimligt i förhållande t i l l kostnaden för det erbjudna 
alternativet. 

Domen har överklagats t i l l högsta förvaltningsdomstolen (HFD 4048-13), något beslut om 
prövningstillstånd finns ännu inte. En förhoppning är att högsta förvaltningsdomstolen tar upp 
ärendet för prövning. 

Arbetsutskottet diskuterar frågan och domen. 

Arbetsutskottet uppdrar åt kontoret att bevaka domen då den överklagats och följa 
händelseutvecklingen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-20 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§38 

Förfrågningsunderlag för åtagande och drift av kommunövergripande Öppna 
insatser i Uppsala kommun 2014 
ALN-2013-0167.30 

Beslut 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag för åtagande 2014 för drift av 
kommunövergripande verksamheter Öppna insatser, 

att godkänna föreliggande uppdrag för åtagande 2014 för drift av Restaurangverksamhet för 
seniorer, och 

att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag för åtagande 2014 för drift av 
kommunövergripande verksamheter - Dagverksamhet, korttidsvård, dagrehabilitering, 
sjukvårdsteam och trygghetsjour. 

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

Förfrågningsunderlagen avseende uppdragen för år 2014 har anpassats t i l l IVE, äldrenämndens 
uppdragsplan och de verksamhetsmässiga förändringar som gjorts utifrån konkurrensplanen. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg föreslår äldrenämndens arbetsutskott godkänna 
förfrågningsunderlagen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-20 

§39 

Ärenden till äldrenämnden 2013-08-28 

Beslut 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

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

2.01 Svar på uppdrag till kontoret om krav på kollektivavtal och meddelarfrihet i 
för fr agn ingsunderlag 

Arbetsutskottet vil l ha ett skriftligt svar på nämndens sammanträde. 

2.04 Delade turer - information kring remisshantering och ställningstagande äldrenämnden som 
uppdragsgivare 

Arbetsutskottet vi l l ha en skriftlig information på nämndens sammanträde. 

3.02 Åldrenämndens uppdragsplan 2014 och planering för 2015-2017 

Caroline Andersson (S) anmäler att (S) och (MP) kommer att lägga ett helt nytt förslag t i l l 
uppdragsplan. 
Jeannette Escanilla (V) anmäler att hon kommer att hänvisa t i l l vänsterpartiets förslag t i l l IVE 
(inriktning, verksamhet och ekonomi). 
Ebba Busch Thor (KD) anmäler att hon kommer att föreslå några justeringar i liggande förslag. 

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

ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-20 

§40 

Möte med utförare 

Caroline Andersson (S) undrar om det går att börja den politiska dialogen med utförarna av 
hemtjänst 6 september kl. 8.30 i stället för 10.30. 

Kontoret svarar att det inte går då programmet redan är utskickad. 

Förmiddagen är uppdelad i två delar kl. 9.00 - 10.30 ordinarie utförarmöte, 
kl . 10.30 - 12.00 (endast utförare av hemvård) dialog med äldrenämndens ordförande och 
representanter från övriga politiska partier i nämnden. 

Ebba Busch Thor redogör för att dialogen kommer att innehålla: 
1 Lägesavstämning hemvård 
2 Utveckling pågår 

Uppföljningsarbete 
Ersättningsmodell 
Dialogmöten kontor - utförare 
Utvecklingsforum 

§41 

Vikarieläget 

Caroline Andersson (S) redogör för att hon fått signaler från personal om att det är 
högt tryck på ordinarie personal inom hemtjänsten och att det är stor brist på utbildad 
personal. 

Arbetsutskottet uppdrar åt kontoret att ge en återkoppling på kommande 
arbetsutskott. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-08-20 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§42 

Riktlinjer värmebölja 

Eva Adler (MP) undrar om det finns riktlinjer som gäller vid värmebölja. 

Kontoret svarar att det ingår i Beredskapsplanen som snart ska revideras. 

§43 

Medborgardialog 

Kontoret undrar kring medborgardialogen 18 september 2013 då det har blivit en dubbelbokning 
med ett annat arrangemang. 

Ebba Busch Thor (KD) återkommer i frågan. 

§44 

Företagsbesök 

Inbjudan har gått ut t i l l de förtroendevalda om deltagande i årets företagsbesök. De som anmäler sig 
t i l l företagsbesök bör informerar nämndens sekreterare om detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


