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Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Äldrenämndens protokoll torsdagen 
den 27 januari 2022 

Plats och tid  

Digitalt via Teams, klockan 16:00–20:05 

Fysisk lokal: Stadshuset KF-salen 2:E04 

Paragrafer 

1–14 

Justeringsdag 

Tisdagen den 1 februari 2022 

Justering 

Protokollet är justerat digitalt med e-signatur. 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för 

beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2022-01-27 

mailto:aldrenamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2022-01-27 

   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Samtliga beslutande, ersättare och övriga närvarande närvarar på distans. 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande 

Johan Edstav (MP) 
Rigmor Stenmark (C) 
Tobias Smedberg (V), §§ 1–11 

Soraja Nadimpour (S) 
Staffan Yngve (S) 

Mohammed Mekrami (S) 
Camilla Westerborn (L) 

Cecilia Forss (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 

Ingrid Nordlander (V) 

Anders Sehlin (SD) 
Ulf Stjernefeldt (M) 
Carl Åborg (V), §§ 12–14 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eileen Rönnlund Holmgren (S) 
Claes Olsson (S), §§ 2–10 
Gunnel Borgegård (L) 

Fylgia Flohr (MP). §§ 2–14 
Karolina Wigenfeldt (C) 

Ingemar Virsén (KD). §§ 2–14 
Carl Åborg (V), §§ 1–11 

Josef Safady Åhslund (FI), §§ 5–14 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 

Åsa Markström, stabschef 
Karin Brolin, Heikki Syrjäpalo och Rasmus Sundström, avdelningschefer 
Åsa Holmstrand, HR-chef 
Anna-Terese Sporrong, innovationsledare 

Rasmus Wennström, enhetschef 

Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsansvarig 
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Deltar vid föredragning 

Rikard Sörell, ekonomistrateg 

Daniel Karlsson, utredare 
Jonas Nord, uppdragsstrateg 

Susanne Söderberg, samverkanschef 

Anders Sundin, avdelningschef på måltidsservice 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2022-01-27 

   Utdragsbestyrkande 

    

§ 1 

Val av justerare samt justeringsdag 
Äldrenämnden utser Rigmor Stenmark (C) att justera dagens protokoll tillsammans 

med ordföranden 1 februari 2022. 

 

§ 2 

Fastställande av föredragningslista 
Äldrenämnden fastställer utsänd föredragningslista med tillägg av Initiativärende från 

Anders Sehlin (SD) angående rapporterade brister inom äldreomsorgen på 
Dalbyhemmet under punkt 14, Frågor från nämndens ledamöter. 
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§ 3  

Månadsbokslut per november 2021 

ALN-2021-00063 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomiskt periodbokslut per november 2021. 

Sammanfattning 

Resultatet för äldrenämnden per november var en positiv avvikelse mot budgetramen 
på 12 miljoner kronor (+31 miljoner kronor per oktober i år). Väsentligt bidragande till 

det minskade överskottet från oktober är de satsningar av större format som skett i 

verksamheterna och därmed kostnadsföring i högre utsträckning som kan kopplas till 
de statliga medel äldrenämnden erhållit för 2021 (och som ingår i budgetramen 2021). 
Minskningen av överskottet per november är c a 8 miljoner kronor mer än vad 

årsprognosen som gjordes i september indikerade. 

Nämnden har inför 2021 och även åren innan vidtagit resultatförstärkande åtgärder av 
relativt omfattande karaktär som även har bäring på resultatet även i år inom flera 

områden. Sammantaget har dessa vidtagna åtgärder tillsammans med att några större 
intäkts- och kostnadsposter är bättre eller i linje med budget per november väsentligen 

bidragit till nuvarande överskott. Exempel på poster som påverkat resultatet kan 
nämnas högre avgiftsintäkter från brukare än i budget (trots lägre volym inom 

hemtjänst), momsintäkter i linje med budget och lägre kostnader för köp av 
verksamhet än i budget (verksamheternas volym) till följd av lägre volym inom 
hemtjänsten under året. 

Fortsatt strukturell utmaning finns för nämnden gällande behovet av externt anlitad 
personal inom hälso- och sjukvården, både i särskilt boende och i hemsjukvården, där 
kostnaderna fortsatt är markant högre än budget till och med november.  

Resultattrenden per november specifikt är som nämnts ovan sämre i relation till 
tidigare årsprognos varför marginalen till en budget i balans också förväntas bli mindre 

än i årsprognosen, men indikeras per dags dato ändå resultera i ett visst överskott 

för 2021. Resultatet kan också påverkas mer än förväntat av rådande pandemiläge och 

om eventuella kompensationer beviljas från staten för merkostnader från denna. 

Rikard Sörell, ekonomistrateg, deltar under föredragningen av ärendet. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2021 
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§ 4  

Översyn av boendeformer inom 
äldreomsorgen 

ALN-2021-00414 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till kontinuerlig planering och 

arbete kring olika boenden för äldre, inklusive mellanboende, enligt föredragning i 
ärendet. Uppdraget ska också ta hänsyn till den kommande översynen av hemvård 

samt behovet av prisrimliga boenden för äldre. Uppdraget ska rapporteras juni 
2022 och ligga till grund för nämndens lokal- och bostadsförsörjningsplan. 

2. att uppdra åt förvaltningen att slutföra, sammanställa och analysera den under 

2021 genomförda enkäten om äldres boendepreferenser och att rapportera 

resultatet till nämnden. Uppdraget ska rapporteras april 2022. 

3. att uppdra åt förvaltningen att under 2022 genomföra granskning av samtliga 

boenden i egenregi enligt föredragning i ärendet. 

4. att uppdra åt förvaltningen att under 2022 ta fram en modell för framtida 
jämförelser av samtliga boenden i kommunen enligt föredragning i ärandet. 

5. att uppdra åt förvaltningsdirektör att tillsammans med privata utförare etablera 

en gemensam plattform för samverkan med alla utförare i kommunen. Uppdraget 
avrapporteras löpande minst en gång per kvartal. 

6. att godkänna rapporten Översyn av boendeformer inom äldreomsorgen och 
förklara uppdraget från augusti avslutat. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen och äldrenämnden beslutade var för sig i augusti 2021 om ett 
uppdrag att utreda särskilda boenden för äldre. Utredningen slutfördes i december och 

rapporten har redovisats för äldrenämnden och för kommunstyrelsen. I rapporten 
finns flera förslag på åtgärder. I det här ärendet föreslås att vård- och 

omsorgsförvaltningen får i uppdrag att genomföra några av förslagen i rapporten och 
att förklara uppdraget från augusti 2021 avslutat. 
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Rikard Sörell, ekonomistrateg, föredrar ärendet tillsammans med förvaltningsdirektör 
Lenita Granlund. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2022 

• Bilaga, Översyn av boendeformer inom äldreomsorgen 

Yrkanden 

Ordförande Eva Christiernin (S) yrkar med bifall från nämnden, efter jämkning, att 
första att-satsen ändras enligt följande: 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till kontinuerlig planering 

och arbete kring olika boenden för äldre inklusive mellanboende enligt 

föredragning i ärendet. Uppdraget ska också ta hänsyn till den kommande 

översynen av hemvård samt behovet av prisrimliga boenden för äldre. 

Uppdraget ska rapporteras juni 2022 och ligga till grund för nämndens 

lokal- och bostadsförsörjningsplan. 

Rigmor Stenmark (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande om revidering av första 

att-satsen. 

Rigmor Stenmark (C) yrkar även på tillägg av en att-sats enligt följande: ”att samverkan 

mellan egen regi och övriga aktörer ska ges samma förutsättningar och lika 

ekonomiska villkor.” 

Ordförande Eva Christiernin (S) yrkar avslag på Rigmor Stenmarks (C) yrkande om 
tillägg. 

Cecilia Forss (M) yrkar bifall till Rigmor Stenmarks (C) yrkande om tillägg. 

Tobias Smedberg (V) yrkar avslag på Rigmor Stenmarks (C) yrkande om tillägg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ser att det utöver arbetsutskottets förslag till beslut dels finns förslag om 

en reviderad första att-sats enligt ordförande Eva Christiernins (S) yrkande, dels finns 
ett förslag om tillägg av en att-sats enligt Rigmor Stenmarks (C) yrkande. 

Ordföranden frågar först om det är nämndens mening att besluta enligt det reviderade 
förslaget till att-sats ett (1) och finner att nämnden beslutar så. 

Ordföranden frågar sedan, i tur och ordning, om det är nämndens mening att besluta 
enligt att-sats två (2), tre (3), fyra (4), fem (5) och sex (6), och finner att nämnden 
beslutar så. 
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Ordföranden frågar avslutningsvis om det är nämndens mening att avslå eller bifalla 
förslaget om tillägg av att-sats enligt Rigmor Stenmarks (C) yrkande och finner att 
nämnden avslår yrkandet. 

Reservation 

Rigmor Stenmark (C), Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M) och 

Ulf Stjernfeldt (M) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande Att samverkan mellan 

egenregi och övriga aktörer i boendeformer ska ges samma 

förutsättningar och lika ekonomiska villkor. 

Anders Sehlin (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Jag lämnar en reservation till pkt 4 – Översyn av boendeformer inom 

äldreomsorgen till förmån för den tillkommande attsatsen nr 7: 

”Samverkan mellan egen regi och övriga aktörer ska ges samma 

förutsättningar och lika ekonomiska villkor.” 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) anmäler ett särskilt yttrande enligt följande: 

Uppsala kommun och äldrenämnden har nu en utredning som klart och 

tydligt visar hur användningen av företags fria etableringsrätt inom 

särskilda boenden med hjälp av LOV, Lag om valfrihet, äventyrar 

kommunens välfärd. Utredningen visar tydligt hur LOV-driften är 

kostnadsdrivande, att den kommande år kan komma att kosta kommunen 

flera hundra miljoner kronor och att detta problem är en pågående 

realitet. 

Varje dag som det politiska minoritetsstyret sitter på sina händer utan att 

agera är en dag där skattemedel avsedda för vår äldreomsorg i stället 

används för att finansiera upprätthållandet av LOV.  

Uppsala kommun är en av ytterst få kommuner i landet som använder sig 

av LOV inom särskilda boenden. Även högerstyrda kommuner har valt bort 

denna driftsform. Vänsterpartiet vill ha en välfärd fri från privata 

vinstintressen. Men för att komma bort från denna värsta avart av 

privatisering har vi sträckt ut en hand till övriga partier och manat dem till 

att åtminstone överge LOV till förmån för upphandling enligt LOU. Det 

skulle inte göra oss fria från privata aktörer men det skulle säkerställa att 

kommunen återtar rådighet och kan bestämma när, var och hur mycket 

det ska byggas inom särskilda boenden för äldre.  
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Jag beklagar att vi nu får ett beslutsärende som utgår från 

LOV-utredningen men som inte alls rymmer några åtgärder med 

anledning av utredningens huvuduppdrag, att säkerställa rådighet kring 

framtidens SÄBO. Om minoritetsstyret vill göra upp med LOV-driften finns 

det en politisk majoritet att göra så. Om minoritetsstyret inte vill göra upp 

med LOV-driften vilar ansvaret för kommande läckage av skattemedel från 

äldreomsorgen tungt på deras axlar. 

  



Sida 11 (25) 

 

Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2022-01-27 

   Utdragsbestyrkande 

    

§ 5  

Yttrande avseende kommunrevisionens 
granskning av framtidens äldreomsorg 

ALN-2021-00633 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 

Uppsala kommuns revisorer har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av 

framtidens äldreomsorg. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Följande 

revisionsfrågor har ingått i granskningen: 

• Finns det en långsiktig planering inom området? >10 år 

• Finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi avseende utbud av 
äldreomsorg? Fokus på flexibilitet och effektivt resursnyttjande 

• Är beslutsunderlagen inom området heltäckande? Fokus på konsekvensanalys 
och jämförelse med likartade kommuner. 

• Finns det en tillräcklig uppföljning av arbetet med att utforma framtidens 

äldreomsorg till omfattning och innehåll? 

• Fattar nämnden tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning avseende 

framtidens äldreomsorg samt övriga aktuella utvärderingar? 

Utifrån dessa frågor har följande rekommendationer getts till nämnden: 

• Att se över möjligheterna och nyttan med att förlänga tidsperspektivet för den 
långsiktiga planeringen avseende framtidens äldreomsorg. 

• Att utifrån översynen av boendeformer inom äldreomsorgen upprätta en tydlig 

och enhetlig framtidsstrategi avseende utbud av äldreomsorg. 

• Att se över nyttan med att göra framskrivningar även för den framtida 
personalsituationen. 

Äldrenämnden har i sitt yttrande framfört sina synpunkter på kommunrevisionens 

rekommendationer och på granskningen i övrigt. 

Daniel Karlsson, utredare, deltar under föredragningen av ärendet. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2022 

• Bilaga 1, Granskning av framtidens äldreomsorg 

• Bilaga 2, Kommunrevisionens granskning av framtidens äldreomsorg 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V) anmäler ett särskilt yttrande enligt 
följande: 

Revisorernas granskning av framtidens äldreomsorg konstaterar att 

äldrenämnden inte helt säkerställt att arbetet med att utforma framtidens 

äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Planeringsperioden 

behöver förlängas. Med tanke på att Uppsala kommun inte har rådighet 

över byggandet av särskilda boenden utan detta är i händerna på privata 

företag så är det omöjligt att kunna planera äldreomsorgen. Uppsala 

kommun bör avveckla LOV både av ekonomiska och planeringsmässiga 

skäl.  

V anser att kommunen behöver en mer långtgående strategi för 

äldreomsorgen och som revisorerna påpekar, över mer än 10 år. Den 

verksamhetsplan som kommunen har för äldreomsorgen och som 

beskrivs som ett strategidokument sträcker sig fram till 2023. Inte längre. 

Behov finns att fastställa ett strategidokument för de äldre som omfattar 

en betydligt längre tidsperiod. Men detta kräver naturligtvis rådighet över 

var, när och hur äldreboenden etableras. Uppsala kommun måste ta tag i 

styråran! 
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§ 6  

Yttrande avseende kommunrevisionens 
granskning av lokalförsörjningsprocessen 

ALN-2021-00634 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har begärt yttrande över den granskning av 

lokalförsörjningsprocessen som genomfördes under 2021. Syftet med granskningen 

har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och kontroll för 
att säkerställa tillgången till de för kommunkoncernen mest ekonomiskt fördelaktiga 

och funktionella lokalerna. 

Granskningen omfattade lokalförsörjningen till de verksamheter som 
utbildningsnämnden, äldrenämnden och omsorgsnämnden ansvarar för. 
Kommunrevisionens samlade bedömning var att kommunstyrelsen delvis har en 

tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa tillgången till de mest ekonomiskt 

fördelaktiga och funktionella lokalerna. 

I äldrenämndens yttrande över kommunrevisionens granskning understryks och 

tydliggörs att kommunstyrelsen stödjer nämnden i arbetet med att skriva fram behov, 
men däremot inte reglerar hur nämnden fastslår sitt behov av bostäder och lokaler. 

I yttrandet framhålls även att ett nytt funktionsprogram för vård- och omsorgsboende 

för äldre är framtaget i samverkan med kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 januari 2022 

• Bilaga 1, Yttrande över kommunrevisionens granskning av 
lokalförsörjningsprocessen 

• Bilaga 2, Kommunrevisionens granskning av lokalförsörjningsprocessen 
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Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V) anmäler ett särskilt yttrande enligt 
följande: 

Revisorerna anser att behoven av lokaler behöver kartläggas bättre. 

V anser att äldrenämnden i sitt yttrande borde ha påpekat att Uppsala 

kommun inte har rådighet över etableringen av privata särskilda boenden 

som med stöd av lagen om valfrihet (LOV) blir allt fler utanför kommunens 

planeringsprocesser. 
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§ 7  

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
RF-SISU Uppland 2022–2025 

ALN-2022-00001 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med 

RF-SISU Uppland för perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2025, enligt 
bilagt förslag samt  

2. att finansiera överenskommelsen om partnerskap från äldrenämnden med 

100 000 kronor år 2022. 

Sammanfattning 

Bilagt förslag till överenskommelse för perioden 2022–2025 är framtaget i gemensam 

beredning och process mellan kulturförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, 
vård- och omsorgsförvaltningen och RF-SISU Uppland. I december 2021 fattade 
kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden beslutet att finansiera partnerskapet 

med 1 050 000 kronor respektive 900 000 kronor för verksamhetsåret 2022. 

Partnerskapets fokus kopplat till äldrenämndens målgrupp är uppsökande insatser i 

samverkan med idrottsföreningar för att nå den målgrupp 60+ som idag står långt ifrån 

föreningslivet. Målsättningen är att fler i målgruppen 60+ kommer i kontakt med 
föreningslivet och hittar en aktivitet. Äldrenämnden föreslås utifrån detta delfinansiera 

partnerskapet med 100 000 kronor år 2022.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2022 

• Bilaga, Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan RF-SISU 

Uppland och Uppsala kommun 
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§ 8  

Seniorluncher på skolor 

ALN-2022-00005 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att i samverkan med utbildningsnämnden införa seniorluncher på de skolor 
med Uppsala kommun som huvudman, där möjlighet och intresse föreligger, 

2. att seniorluncher på skolor införs under förutsättning att utbildningsnämnden 

fattar ett liknande inriktningsbeslut om seniorluncher på skolor, 

3. att införandet av seniorluncher på skolor anpassas till den rådande 

pandemisituationen så detta kan ske på ett smittsäkert sätt, samt 

4. att införandet av seniorluncher på skolor initieras av direktören för vård- och 
omsorgsförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen och utvärderas ett år 
efter uppstart. 

Sammanfattning 

Dåvarande äldreförvaltningen genomförde under början av 2020 ett pilotprojekt med 
seniorluncher på skolor. Pilotprojektet var tvunget att avslutas i förtid men under den 
tid som det pågick fick det positiv respons, både från de äldre och från skolorna. 
Måltidsservice ser positivt på möjligheten att servera seniorluncher på skolor och har 

uppgett att de klarar av att öka produktionen till viss del med samma resurser som de 
har idag. 

Nämnden skulle, utifrån tidigare pilotprojekt och i samverkan med 
utbildningsförvaltningen, vilja utvidga seniorluncher i skolor till att gälla samtliga 

skolor där intresse och möjlighet för detta finns. Möjligheten till att servera 
seniorluncher på skolorna föreslås pågå fram tills nytt beslut tas i respektive nämnd 

om att avsluta. 

En sådan lösning skulle öka kommunens samnyttjande av lokaler. Vidare skapar det 

möjligheter att servera seniorluncher på platser, exempelvis landsbygden, där det idag 
inte är möjligt. Seniorluncher på skolorna ökar också antalet mötesplatser dit äldre 65+ 

kan gå vilket förväntas motverka ofrivillig ensamhet, öka känslan av sammanhang och 
öka upplevelsen av trygghet. 
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Anders Sundin, avdelningschef på måltidsservice, föredrar ärendet. Även Jonas Nord, 
uppdragsstrateg, deltar under föredragningen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2022. 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2022-01-27 

   Utdragsbestyrkande 

    

§ 9  

Verksamhetsplan Hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) Uppsala 2022 

ALN-2021-00653 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att anta verksamhetsplanen för 2022 som fastställts av samråd HSVO Uppsala, 

politisk styrgruppen för närvård, och lägga den till handlingarna, 

2. att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag till 

äldrenämnden på prioriterade områden för verksamhetsplan 2023, som grund för 

fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal närvårdssamverkan, samt 

3. att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag till 

äldrenämnden på arbetssätt som stärker det politiska inflytandet på 
verksamhetsplanen. 

Sammanfattning 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- 

och sjukvård och social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. 
Uppdraget omfattar samverkan mellan huvudmännen men också internt inom 

Uppsala kommun och i Region Uppsala.  

Politiska samrådet samt ledningsgruppen HSVO Uppsala ansvarar för planering och 

genomförande. Ledningsgruppens deltagare är utsedda av respektive huvudman med 
tillhörighet till relevant verksamhetsområde.  

Den 21 oktober 2021 fastställde samråd HSVO Uppsala verksamhetsplanen för 2022 
med syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och 

ambitioner som det uttrycks i antagna politiska styrdokument. Berörda politiska 

nämnder/styrelser är äldrenämnden (ÄLN), utbildningsnämnden (UBN), 
socialnämnden (SCN), arbetsmarknadsnämnden (AMN), omsorgsnämnden (OSN) samt 

vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala. 

Samråd HSVO Uppsala möts tre gånger per år (januari, maj och oktober). Under 
majmötet sker uppföljning samt beredning av gemensamma prioriteringar inför 
kommande verksamhetsår. 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2022-01-27 

   Utdragsbestyrkande 

    

Susanne Söderberg, samverkanschef, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2022 

• Bilaga 1, Verksamhetsplan 2022 för samråd och tjänsteledning HSVO Uppsala 

• Bilaga 2, Minnesanteckningar Samråd HSVO Uppsala daterade 21 oktober 2021 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2022-01-27 

   Utdragsbestyrkande 

    

§ 10  

Delegationsbeslut till äldrenämnden för 
perioden 2 december 2021 till 19 januari 2022 

ALN-2022-00009 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2 december 2021 

till 19 januari 2022 och lägga den till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt 

1. Lista över delegationsbeslut socialtjänstlagen (SoL) avseende bistånd Västra i 

december 2021 

2. Lista över delegationsbeslut socialtjänstlagen (SoL) avseende bistånd Östra i 

december 2021 
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Protokoll 2022-01-27 

   Utdragsbestyrkande 

    

§ 11  

Anmälningsärenden till äldrenämnden för 
perioden 2 december 2021 till 19 januari 2022 

ALN-2022-00010 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden för perioden 2 december 2021 till 19 januari 2022, 

enligt ärendets förteckning, till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckning nedan över anmälningsärenden till 

äldrenämnden för perioden 2 december 2021 till 19 januari 2022. 

1. Dom från förvaltningsrätten, 8 december 2021 

2. Beslut från förvaltningsrätten, 10 december 2021 

3. Dom från förvaltningsrätten, 27 december 2021 
4. Begäran från IVO, 29 december 2021 
5. Dom från förvaltningsrätten, 30 december 2021 

6. Information från plan- och byggnadsnämnden, 15 december 2021, om att 

detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27 är på granskning 15 december 2021 t.o.m. 
19 januari 2022 

7. Information från plan- och byggnadsnämnden, 15 december 2021, om att 
detaljplan för Bredablick är på granskning 3 december 2021 t.o.m. 

16 januari 2022 

8. Inslag om vårdhundar, SVT Play, Svenskfinland runt – Vårdhunden Cooper, 
2021 

9. Beslut om rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i 

Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, 15 december 2021 
10. Protokoll, äldrenämndens arbetsutskott, 1 december 2021 

11. Protokoll, äldrenämnden 9 december 2021 
12. Protokoll, äldrenämnden 9 december 2021 § 168 

13. Ärendelista äldrenämnden januari 2022 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2022-01-27 

   Utdragsbestyrkande 

    

§ 12 

Informationsärenden 
1. Wifi på vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter 

Anna-Terese Sporrong, innovationsledare, informerar nämnden om arbetet med 
tillgången till och utbyggnaden av trådlösa nätverk (wifi) på vård- och 

omsorgsförvaltningens verksamheter. 

2. Covid-19 och sjukfrånvaro 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, och Åsa Holmstrand, HR-chef, informerar 

nämnden om aktuellt läge inom nämndens verksamheter när det gäller Covid-19. 

Nämnden får även en genomgång av hur sjukfrånvaron ser ut just nu och hur den 

såg ut under 2021 jämfört med år 2019 och 2020. 

3. Kompetensförsörjning chefer 

Lenita Granlund informerar nämnden om att förvaltningen har rekryterat en 

måltidsutvecklare. 

Rasmus Wennerström, ny enhetschef för strategiskt stöd, presenterar sig för 
nämnden. 

Lenita Granlund informerar även nämnden om kommunstyrelsens beslut om 

rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i Uppsala kommun 
(se även anmälningsärende i § 11 ovan) och hur det kan komma att påverka 

rekryteringen av chefer. 

4. Dalbyhemmet 

Heikki Syrjäpalo, avdelningschef, ger nämnden en lägesuppdatering om 

Dalbyhemmet och redogör för de insatser som har genomförts och som 

förvaltningen fortsatt jobbar med och planerar. 

5. Matlådan – hur smakade det? 

Rasmus Sundström, avdelningschef, leder tillsammans med ordförande 

Eva Christiernin (S) en uppföljande diskussion om den provsmakning av matlådor 
som nämnden har gjort inför dagens nämndsammanträde. 

Nämndens förtroendevalda har under aktiviteten fått möjlighet att provsmaka en 

matlåda – blandkost eller vegetariskt alternativ – och en dessert från samma 

menyer som nämndens målgrupp inom ordinärt boende kan beställa mat från och 

få hemlevererade.  
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2022-01-27 

   Utdragsbestyrkande 

    

§ 13 

Deltagande konferens och möten 
Nämndens förtroendevalda har inget att anmäla när det gäller konferenser och möten. 

Det har inte heller kommit in några inbjudningar till nämnden. 
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Protokoll 2022-01-27 

   Utdragsbestyrkande 

    

§ 14 

Frågor från nämndens ledamöter 

Initiativärende från Anders Sehlin (SD) angående 
rapporterade brister inom äldreomsorgen på 
Dalbyhemmet 

Anders Sehlin (SD) anmäler ett initiativärende om Dalbyhemmet enligt följande: 

UNT har i ett flertal artiklar rapporterat om upprepade och svåra 

missförhållanden inom äldreomsorgen på Dalbyhemmet.  

Sammanfattar man vad som rapporterats via UNT, finner man: 

• Bristande ledarskap och upprepade chefsbyten 

• Förnekelse avseende kända brister 

• Aggressivitet bland personalen 

• Allvarliga kompetensbrister bland personalen avseende vård- och 

språkkunskaper  

• Upprepade brott mot regelverket för läkemedelshantering 

• Vanemässiga brott mot verksamhetsregler och 

processbeskrivningar 

• Utbredd tystnadskultur 

• Sexuella trakasserier 

En av de intervjuade sammanfattade situationen så här: ”Det är en skam, 

ska jag säga. Om du begärde ut allt som har hänt här så finns det så mycket 

att kommunen skulle göra rätt i att stänga ner hemmet.” 

Detta är den bild som UNT:s läsare får. 

Som vi ser det, finns det två stora utmaningar: 

• att återskapa en fungerande verksamhet på Dalbyhemmet 

alternativt att lägga ner det och 

• att återskapa förtroendet hos boende, närstående och allmänhet. 

Med tanke på ovanstående grova brister är den handlingsplan som har 

presenterats både undfallande och överslätande. 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2022-01-27 

   Utdragsbestyrkande 

    

Sverigedemokraterna yrkar  

• att förvaltningen utreder Dalbyhemmet för att snarast skaffa 

klarhet i vad som förevarit, samt – om det visar sig handla om 

allvarliga missförhållanden – förbereder för en omedelbar 

stängning av boendet i dialog med boende och anhöriga 

• och i det fall nedläggning ej sker 

• att åtgärdsplanen kvalitetssäkras gentemot hela problembilden 

och inte bara mot frågeställningarna från IVO och 

• att ÄLN löpande hålls underrättad om förändringsarbetets 

fortskridande 

Anders Sehlin (SD) är nöjd med genomgången av insatserna på Dalbyhemmet som 
nämnden fick under informationsärendet om Dalbyhemmet tidigare under dagens 
sammanträde (§ 12 ovan), och anser att initiativärendet är behandlat. 

Anders Sehlin (SD) vill dock få uppföljning av ärendet. 
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