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§ 145 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppta en anmälan från Tobias Smedberg (V) om särskild gruppaktivitet den 4 

december 2019, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 146 

Riskanalys, workshop 

Äldrenämnden genomför en riskanalys som återkopplas på nämnden den 17 
december 2019. 

§ 147 

Förvaltningsdirektören informerar 

Förvaltningsdirektören lämnar aktuell information om träffpunkten på Storgatan 11 
och om vårdboende Vignnund. 

Utd ragsbestyrkand e Justerandes sign 
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§ 148 

Verksamhetsbesök hemvården centrala stan 

Enhetschefer från hemvården (egen regi) i Fålhagen och Luthagen informerar om 
verksamheten. 

§ 149 

Jämförelser med andra kommuner, Kvalitets- och 
effektivitetsuppföljning 

Förvaltningen redogör för de jämförelser som sker med andra kommuner i den 
Nationella brukarundersökningen 2018- 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 150 

Inriktningsbeslut Effektiv och nära vård 2030 
ALN-2019-0657 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ställa sig bakom målbilden för Effektiv och nära vård 2030 samt inriktningen för 

utvecklingen av vårdcentrum i länet med strategin för närvårdssamverkan som 

utgångspunkt. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-07 från förvaltningen. 

Förvaltningen föredrar ärendet. 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) är ett första steg i 
en stor system- och strukturförändring av den svenska hälso- och sjukvården. Enligt 
utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på ledningsnivå hos 
huvudmännen, i såväl politiska som tjänsteledningar, och omsättas i egna beslut och 
planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. 

Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO TL), där tjänstepersoner från 
Region Uppsala och länets kommuner ingår, har framfört behov av att kommunerna 
fattar politiska i nriktni ngsbeslut utifrån målbild och inriktning för effektiv och nära 
vård, isynnerhet för de delar där det finns samordningsvinster. 

Mot bakgrund av detta ställde sig de förtroendevalda i samrådet hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) bakom förslag till inriktning för vårdcentrumutvecklingen i länet den 
20 september 2019 och Regionalt Forum den 4 oktober 2019. Därefter fattar respektive 
huvudman liknande inri ktningsbeslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§151 

Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre 
2020-2024 med utblick till 2030 
ALN-2019-0609 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att besluta Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre 2020-

2024 med utblick till 2030 såsom nämndens behov av bostäder och lokaler, 

att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom beställning 

av angivna lokalåtgärder, 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen, 

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret genomföra 

lokalåtgärder enligt planen, och 

att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i 
samband med genomförandet av åtgärder enligt planen. 

Reservationer 

Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V) reserverar sig enligt följande: 

Vi reserverar oss mot att nämnden valt att anta ett underlag som anger att en stor del 
av boendeförsörjningen förutsätts ske inom ramen för privat LOV-drift, lag om valfrihet. 
LOV är kostnadsdrivande för kommunen, både genom högre timersättningar för den 
privata LOV-verksamheten jämfört med den i kommunal regi men också genom att vi 
inte kan säkerställa att utbyggnaden sker utifrån befolkningens behov. Istället sker den 
utifrån de privata aktörernas möjligheter att göra vinster. Vi får med LOV-formen 
överskott på boenden under en period och därefter riskerar vi ha överetablering i vissa 
delar av vår kommun och stort underskott på boenden i andra delar av kommunen. 
Vidare ska skattemedel inte gå till aktieägare, de ska gå till välfärden, i detta fall till de 
äldres behov av bostad. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-10-30 från förvaltningen. 

Bostad- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre utgör kommunens 
planering för bostäder och lokaler inom äldrenämndens verksamhetsområde. Planen 
tas fram gemensamt av äldreförvaltningen, kom munledningskontoret, 
stadsbyggnadsförvaltningen och berörda bolag, i detta fall Uppsalahem. Motsvarande 
arbete sker numera för alla fackförvaltningar med samma struktur och organisation. 

Planen innebär en uppdatering av Bostad- och lokalförsörjningsplan för vård och 
omsorg av äldre 2019-2021. 

Yrkanden 

Ingrid Nordlander (V) yrkar 

att planen anger att LOV-drift ska fasas ut från äldrenämndens verksamhetsområde, 

att planen anger att tillkommande boenden ska driftas i kommunal regi. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition, bifall respektive avslag, och finner 
att nämnden avslår dessa. 

A Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 152 

Sammanslagning Hassellunden - Årsta 
ALN-2019-0685 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att träffpunkterna H assellunden och Årsta slås samman till en träffpunkt och att 
verksamheten bedrivs på Årsta träffpunkt. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-25 från förvaltningen. 

Hassellundens träffpunkt ligger i Årsta och inryms i en bostadsrättslägenhet. Under en 
Längre tid har planer funnits att slå samman träffpunkten med Årsta träffpunkt som är 
geografiskt i samma område. Orsaken är att den lägenhet som träffpunkten är inrymd i 
inte är anpassad till att bedriva träffpunktsverksamhet i. Lokalen möjliggör på grund av 
sina begränsningar inget utbud av fysiska aktiviteter för besökarna förutom sittgympa. 
En sammanslagning av de båda träffpunkterna ligger i linje med utvecklingen av 
träffpunktsverksamheterna mot ett bredare och mer jämlikt utbud av aktiviteter.1 
huvudsak är det de boende i den bostadsrättföreningträffpunkten är belägen i som 
utgör besökarna av träffpunkten. Träffpunktsverksamheten i Årsta kan erbjuda en 
bredare träffpunktsverksamhet till besökarna på Hassellunden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

?,1 
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§153 

Uppsökande hembesök 

Förvaltningen redogör för det arbete förvaltningen bedrivit med uppsökande 
hembesök. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§154 

Ekonomiskt bokslut per oktober 
ALN-2019-0191 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt periodbokslut per oktober 2019. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-28 från förvaltningen. 

Resultatet per oktober 2019 var en negativ avvikelse mot budget på 8 mnkr. Nämndens 
totala budgetram för 2019 är 1 848 mnkr. Resultatutvecklingen är, trots den negativa 
budgetavvikelsen, fortsatt positiv och är drygt 2 mnkr bättre än i augusti och c a 0,4 mnkr 
bättre än i september. 

Orsaken till den negativa avvikelsen mot budget återfinns på kostnadssidan där högre 
personalkostnader inom egen regin står för den större delen av denna avvikelse. Det är 
både inom hemtjänsten och särskilt boende som de högre personalkostnaderna varit högre 
än budgeterat. 

Trots den negativa avvikelsen mot budget per oktober visar resultatet att flera av de 
resultatförstärkande åtgärder som vidtagits inför 2019 fått betydande positiva (och 
avsedda) effekter på resultatet. Vidare indikerar resultat per oktober en mindre osäkerhet 
att åtminstone nå årsprognosen på— 11 mkr för 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
A i 
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§155 

Förslag på upphandling av särskilda boenden 2019/2020 
ALN-2019-0642 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att upphandla driften vid Hagundagården, Dalbyhemmet, Lundgården, 
Björklingegården, Västergården, Karl-Johansgården samt Tunåsen av privata 
utförare genom upphandling enligt LOU. 

Reservationer 
Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V) lämnar följande reservation: 

Vi reserverar oss mot att nämnden valt att inleda en privatisering av sex äldreboenden 
som idag bedrivs i kommunal regi. Från det att beslutsförslaget offentliggjordes tills 
dessa att nämnden fattade beslut har det gått en vecka. Boende, anhöriga, personal 
och fackliga organisationer har inte haft en chans att yttra sig i ärendet. Inga ansatser 
alls har gjorts vare sig från förvaltning eller det socialdemokratiskt ledda 
minoritetsstyret att låta berörda komma till tals. Istället fattas beslutet i hast. 
Dessutom utan någon föredragning eller att minoritetsstyret på sammanträdet ens 
bemödar sig om att uttrycka varför denna privatisering ska äga rum. Nämnden hade 
möjligheten att yrka bifall till vårt återremissyrkande som innebar att boende och 
anställda skulle få komma till tals men man valde aktivt att stänga de mest berörda 
utanför inflytande. 

Minoritetsstyret har tvingat fram ett effektiviseringskrav på 39 miljoner kronor för 
äldrenämnden. För att klara detta sparkrav läggs nu verksamheter ut i privat regi med 
full vetskap om att privat regi generellt erbjuder sämre löne- och arbetsvillkor och lägre 
bemanning. Den rätt till heltid som anställda har med kommunen som arbetsgivare 
har de inte garanterad rätt till hos privata aktörer. Det är på detta sätt nämnden sparar 
pengar, genom att låta privata aktörer skära ner på ett sätt som egen regi inte kan eller 
vill göra. 

Rigmor Stenmark (C) lämnar följande särskilda yttrande: 

Uppsala kommuns invånare ska ha och känna trygghet i att det finns kvalitativ vård 
att få när man har behov av det. Därför måste äldrenämnden garantera att vid 
denna upphandling av särskilda boenden skall det ges samma goda förutsättningar 
att bedriva god vård såväl inom egen regi som hos privata vårdgivare. Det måste 
även finnas "back up" om det inte skulle fungera. 
Vård och omsorg står inför stora demografiska utmaningar i framtiden. Det kräver 
såväl nytänkande insatser som stabilitet inom verksamheterna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Kortsiktiga ekonomiska vinster får inte vara vägledande, kommunen måste 
prioritera kärnverksamheterna vård och omsorg. 

Stina Jansson (Fl) lämnar följande särskilda ersättaryttrande: 
"Feministiskt Initiativ tar starkt avstånd från beslutet om att upphandla särskilda 
boenden. Då vi saknar ordinarie ledamot i äldrenämnden kunde vi inte yrka avslag, 
men hade gjort så om möjligheten fanns. Vinster hör inte hemma i välfärden. 
Mänsklig välfärd är inte handelsvara, det är ett ansvar vi har gentemot invånarna. 
Vård och omsorg ska ske inom egenregi för att kunna garantera kvalitativ vård för 
brukare, och goda arbetsvillkor för personalen." 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-05 från förvaltningen. 

Antalalet särskilda boenden som bedrivs i den egna regin har under de senaste åren 
ökat markant. Detta leder till att en upphandling av driften av ett antal boenden har 
blivit aktuell för att bevara balansen mellan den egna kommunala driften och de 
privata utförarna på marknaden. Detta då en viss andel verksamheter i den privata 
regin kan öka och förbättra möjligheten till en utveckling av kvalitet och 
kostnadseffektivisering inom området, såväl hos den egna regin som hos de privata 
utförarna. En viss andel verksamheter i privat regi ökar även möjligheten att mäta den 
egna regins konkurrenskraft på marknaden avseende kvalitet och kostnadseffektivitet. 

Förvaltningen har utifrån detta föreslagit att upphandlingar sker för driften av följande 
boenden under 2020. 

• Hagundagården 
• Dalbyhemmet 
• Lundgården 
• Björklingegården 
• Karl Johansgården 
• Västergården 
• Tunåsen 

Yrkanden 
Tobias Smedberg (V) yrkar i första hand 
att ärendet återremitteras för att boende, anhöriga och personal ska tillfrågas om vad 
de själva anser om en privatisering av verksamheten. 
Om återremissyrkandet faller yrkar Vänsterpartiet avslag till ärendet i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden huvudförslaget under proposition bifall respektive avslag 
och finner att nämnden bifaller huvudförslaget. 

Utdragsbestyrkand e Justerandes sign 
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§156 

Förfrågningsunderlag LOV vård- och omsorgsboende 2020 
ALN-2019-0645 

Beslut 
Äldrenäm oden beslutar 

att godkänna reviderat förfrågningsunderlag för LOV i vård- och omsorgboende, och 

att det reviderade förfrågningsunderlaget ska gälla fr.o.m. det datum 

kommunfullmäktige beslutar att ny ersättning inom LOV ska träda i kraft. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-07 från förvaltningen. 

En revidering har under 2019 skett av förfrågningsunderlaget inom LOV för vård- och 
omsorgsboende. En revidering har skett av vissa krav kopplade till utförandet av 
uppdraget gällande måltider, aktiviteter, bemanning och välfärdsteknik utifrån 
äldrenämndens önskemål. Utförarna ska möjliggöra för den enskilde att köpa alkohol i 
samband med måltider på boendet. Krav ställs också på att trerätters middag ska 
serveras två gånger under varje helg.lförslag till revidering tydliggörs också nämndens 
roll i utförares användning av välfärdsteknik. 

En revidering har också skett gällande den enskildes möjlighet att tilldelas en 
kontaktman som pratar den enskildes modersmål. En revidering har även skett av 
uppföljning-och sanktionsprocessen där det ska bli tydligare hur och när utförare 
förväntas åtgärda eventuella brister som framkommer vid förvaltningens 
uppföljningar. Exempelvis har ett system med varningar instiftats som innebär att ett 
avtal med en utförare kan hävas vid upprepade brister som ej åtgärdats under 
avtalstiden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 

Anders Sehlin (SD) yrkar att ärendet återremitteras. 

Carl Åborg (V) yrkar 

att ärendet återremitteras för att underlaget ska förses med utvecklade och 
likalydande skrivelser som ärendena 11, 12 och 13 på dagordningen vad gäller krav på 
rätt till heltid, arbetsmiljö, kompetens och individuella kompetensutvecklingsplaner i 
underlagen. Detta specifika underlag ska även förses med skrivelser om högsta 
godtagbara hyresnivå. 

Om återremissyrkandet avslås yrkar Carl Åborg (V) 

A. att skallkrav om rätt till heltid skrivs in i förfrågningsunderlaget. 

B. att arbetsmiljölagen (AML) och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) skrivs in i förfrågningsunderlaget. 

C. att kompetenskrav ställs på angiven andel av samtliga anställda i förfrågnings-
underlaget. 

D. att krav på individuella kompetensutvecklingsplaner för personal skrivs in i 
förfrågningsunderlaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition bifall respektive 
avslag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden yrkandena A, B, C, och D under proposition bifall 
respektive avslag och finner avslag på yrkandena A och C och bifall till yrkandena B och 
D. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§157 

Förfrågningsunderlag LOV Hemtjänst service 2020 
ALN-2019-0646 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna reviderat förfrågningsunderlag för LOV i hemtjänst, 

att det reviderade förf rågningsunderlaget ska gälla fr.o.m. det datum 

kommunfullmäktige beslutar att ny ersättning inom LOV ska träda i kraft, och 

att uppdra till äldreförvaltningen att utreda användningen av de befintliga 

tjänsteområdena. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-07 från förvaltningen. 

En revidering har under 2019 skett av förfrågningsunderlaget inom hemtjänst service. 
En revidering har skett gällande den enskildes möjlighet att tilldelas en kontaktman 
som pratar den enskildes modersmål. En revidering har även skett av uppföljning- och 
sanktionsprocessen där det ska bli tydligare hur och när utförare förväntas åtgärda 
eventuella brister som framkommer vid förvaltningens uppföljningar. Exempelvis har 
ett system med varningar instiftats som innebär att ett avtal med en utförare kan hävas 
vid upprepade brister som ej åtgärdats under avtalstiden. 

Under åren har det identifierats problem med vår användning av tjänsteområden i 
Uppsala kommun. Organisering av två tjänsteområden har bidragit till att det är svårt 
för nya utförare inom service att skapa sig ett kundunderlag då de endast kan erbjuda 
serviceinsatser och således måste konkurrera mot utförare som kan erbjuda kunderna 
både service och omvårdnad.loch med en låg volym av brukare har det visat sig att de 
har svårt att leva upp till våra krav i förfrågningsunderlag. Utifrån detta vill 
förvaltningen utreda förutsättningarna för att fortsatt ha två tjänsteområden inom LOV 
hemtjänst. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Yrkanden 

Carl Aborg (V) yrkar 

att ärendet återremitteras för att underlaget ska förses med utvecklade och 
likalydande skrivelser som ärendena 10,12 och 13 på dagordningen vad gäller krav på 
rätt till heltid, arbetsmiljö, kompetens och individuella kompetensutvecklingsplaner i 
underlagen. 

Om återremissyrkandet avslås yrkar Carl Aborg (V) 

A. att skallkrav om rätt till heltid skrivs in i förfrågningsunderlaget. 

B. att arbetsmiljölagen (AML) och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) skrivs in i förfrågningsunderlaget 

C. att kompetenskrav ställs på angiven andel av samtliga anställda i förfrågnings-
underlaget. 

D. att krav på individuella kompetensutvecklingsplaner för personal skrivs in i 
förfrågningsunderlaget 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition bifall respektive 
avslag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden yrkandena A, B, C, och D under proposition bifall 
respektive avslag och finner avslag på yrkandena A och C och bifall till yrkandena B och 
D. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande V-  V 



Uppsala 
kommun 

Sida 16(28) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-28 

§158 

Förfrågningsunderlag LOV Hemtjänst hemsjukvård 2020 
ALN-2019-0647 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna reviderat förfrågningsunderlag för LOV i hemtjänst och hemsjukvård, 

och 

att det reviderade förfrågningsunderlaget ska gälla fr.o.m. det datum 

kommunfullmäktige beslutar att ny ersättning inom LOV ska träda i kraft. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 201941-07 från förvaltningen. 

En revidering har under 2019 skett av förf rågningsunderlaget inom hemtjänst och 
hemsjukvård. En revidering har skett rörande vissa krav kopplade till utförandet av 
uppdraget. Exempelvis har krav gällande bemanning reviderats och krav för ansökan 
till tjänsteområde 2, hemsjukvård, reviderats utifrån äldrenämndens önskemål. Det 
förtydligas att en utförare får tillsvidareanställa personal som saknar 
omvårdnadsutbildning för att utföra enbart serviceinsatser. Nya krav ställs på att 
utförare ska ha utfört minst 5 000 servicetimmar inom tjänsteområde 1 under de 
senaste två åren innan företaget kan ansöka om tjänsteområde 2. En revidering har 
också skett gällande den enskildes möjlighet att tilldelas en kontaktman som pratar 
den enskildes modersmål. En revidering har skett av uppföljning- och 
sanktionsprocessen där det ska bli tydligare hur och när utförare förväntas åtgärda 
eventuella brister som framkommer vid förvaltningens uppföljningar. Exempelvis har 
ett system med varningar instiftats som innebär att ett avtal med en utförare kan hävas 
vid upprepade brister som ej åtgärdats under avtalstiden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 17(28) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-28 

Yrkanden 

Carl Åborg (V) yrkar 

att ärendet återremitteras för att underlaget ska förses med utvecklade och 
likalydande skrivelser som ärendena 10, 11 och 13 på dagordningen vad gäller krav på 
rätt till heltid, arbetsmiljö, kompetens och individuella kompetensutvecklingsplaner i 
underlagen. 

Om återremissyrkandet avslås yrkar Carl Åborg (V) 

A. att skallkrav om rätt till heltid skrivs in i förfrågningsunderlaget. 

B. att arbetsmiljölagen (AML) och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) skrivs in i förfrågningsunderlaget. 

C. att krav på individuella kompetensutvecklingsplaner för personal skrivs in i 
förfrågningsunderlaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition bifall respektive 
avslag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden yrkandena A, B, och C, under proposition bifall respektive 
avslag och finner avslag på yrkande A och bifall till yrkandena B och C. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 18(28) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-28 

§ 159 

Ramverk för förfrågningsunderlag LOU Vård- och 
omsorgsboende 2020 
ALN-2019-0648 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa ramverk och utvärderingsmodell för upphandling av driften vid vård-

och onnsorgsboenden enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-07 från förvaltningen. 

En revidering har under 2019 skett av det ramverk som äldrenämnden 2017 fastställde 
för att användas vid kommande upphandlingar av drift av vård- och omsorgsboenden. 
Revideringarna som skett rör bland annat krav på anbudsgivarens ekonomiska 
ställning, erfarenhet från tidigare uppdrag och referenser där krav nu ställs på att 
företaget ska ha tidigare dokumenterad erfarenhet av äldreomsorg. En revidering har 
även skett av vissa krav kopplade till utförandet av uppdraget gällande måltider, 
aktiviteter, bemanning och välfärdsteknik utifrån äldrenämndens önskemål. Utförarna 
ska möjliggöra för den enskilde att köpa alkohol i samband med måltider på boendet. 
Krav ställs också på att trerätters middag ska serveras två gånger under varje helg.1 
förslag till revidering tydliggörs också nämndens roll i utförares användning av 
välfärdsteknik. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 19(28) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
201941-28 

Yrkanden 
Carl Åborg (V) yrkar 

att ärendet återremitteras för att underlaget ska förses med utvecklade och 
likalydande skrivelser som ärendena 10, 11 och 12 på dagordningen vad gäller krav på 
rätt till heltid, arbetsmiljö, kompetens och individuella kompetensutvecklingsplaner i 
underlagen. 

Om återremissyrkandet avslås yrkar Carl Åborg (V) 

A. att skallkrav om rätt till heltid skrivs in i förf rågningsunderlaget. 

B. att kompetenskrav ställs på angiven andel av samtliga anställda i 
förfrågningsunderlaget. 

C. att krav på individuella kompetensutvecklingsplaner för personal skrivs in i 
förfrågningsunderlaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition bifall respektive 
avslag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden yrkandena A, B, och C, under proposition bifall respektive 
avslag och finner avslag på yrkandena A och B, och bifall till yrkande C. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
4,/ 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (28) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-28 

§ 160 

Uppsala kommuns arbete med Trygg utskrivning och hemgång 
år 2018 
ALN-2019-0597 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna, och 

att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med föreslagna åtgärder 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-10-25 från förvaltningen. 

För att möta den nya lagstiftningen Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård som trädde i kraft 1 januari 2018, bildades en gemensam styrgrupp 
trygg utskrivning och hemgång och tillhörande arbetsgrupp med representanter från 
äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen. På uppdrag av styrgruppen har det 
genomförts en uppföljning och utvärdering av 2018 års verksamhet inom styrgruppens 
ansvarsområde. 

Den samlade bilden är att Uppsala kommun klarat anpassningen till den nya 
lagstiftningen förhållandevis väl.idet stora hela ges idag goda förutsättningar för en 
god och säker hemplanering oavsett boendeform och insats. Fortsatta förbättringar 
och effektiviseringar i utskrivningsprocessen är möjliga. 

Äldrenämnden beslutade år 2017 att inrätta en särskild form av hemtjänst 
Arbetsmodell Trygg hemgång. Arbetsmodell Trygg hemgång pågick under perioden 
maj 2018 till februari 2019. Genomförd uppföljning av de brukare som funnits i 
arbetsmodellen visar att insatsen har bidragit till ökad trygghet i den egna bostaden för 
dessa brukare. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

iv 



Uppsala 
kommun 

Sida 21(28) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-28 

§161 

Motion av Rigmor Stenmark (C) om subventionerad lunch för 
seniorer 
ALN-2019-0531 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-08 från förvaltningen. 

Rigmor Stenmark (C) föreslår i en motion väckt 25 mars 2019 att en översyn görs av 
samtliga restauranger som serverar av kommunen subventionerad måltid så att alla 
har lika förutsättningar gällande pris för måltider. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 22(29) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
201941-28 

§162 

Hyresnivåer inom LOV för särskilda boenden 
ALN-2019-0663 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att utreda införande av övre begränsning av hyresnivåer 

för lägenheter i vård - och omsorgsboen den inom LOV. 

Reservationer 

Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M), Rigmor Stenmark (C), och Victor Landing 
(KD) reserverar sig enligt följande: 

Det är ingen framkomlig väg att politiskt bestämma hyresnivåer. Det ligger inte i 
äldrenämndens uppdrag att ha kompetens om förutsättningarna för hyresmarknaden 
och bör inte heller ingå. 
Sverige har en tradition att förhandla hyror och löner utan politisk inblandning. 
Denna ordning bör fortsätta. 

Vi anser inte att handlingen återger verkligheten på ett riktigt sätt. Hyror som sätts 
ensidigt är alltid förhandlingsbara. Vi ser inte heller att inkomsten behöver vara 
avgörande för vilka som väljer nya LOV-boenden på grund av förbehållsbeloppet. 

Investeringar i vårdboenden är stora åtaganden. Det är mycket besvärligt för 
utförarna om skiftande politiska majoriteter ändrar förutsättningarna. Redan dagens-
möjligheter för kommunen att sänka ersättningen samt avskaffa LOV är stora 
osäkerhetsfaktorer. Vi förespråkar i stället ett välfungerande samarbete mellan 
parterna. Genom ett gott samarbete och förståelse för varandras förutsättningar kan 
nämnden nå längre. 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-12 från förvaltningen. 

1 Uppsala kommun kan den enskilde som beviljats en plats på ettvård- och 
omsorgsboende välja vilket boende den vill bo på inom ramen för valfrihetssystemet. 
Vård-och omsorgsboenden drivs antingen av egenregin, på entreprenad av privat 
utförare eller inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV). Den enskilde betalar 
hyra för sin lägenhet på boendet. Hyresnivåerna för de boenden som drivs av 
egenregin eller på entreprenad sätts av kommunen i dialog med hyresgästföreningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
C:‘  



Uppsala 
kommun 

Sida 23 (29) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-28 

Inom LOV för vård -och omsorgsboenden är det upp till varje enskild utförare att 
bestämma hur hög hyran ska vara för en enskilds lägenhet på respektive boende. 
Detta kan medföra stora variationer i hyresnivåerna och leda till att äldre med låg 
pension inte har råd att bo på vissa boenden, vilket begränsar valfriheten för den 
enskilde. Äldrenämnden vill därför uppdra åt äldreförvaltningen att utreda 
möjligheterna att införa en övre begränsning av hyresnivåerna för lägenheter i vård - 
och omsorgsboenden inom LOV. 

Yrkanden 

Cecilia Forss (M) yrkar avslag på ärendet 

Camilla Westerborn (L) och Ingrid Nordlander (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bestutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för Camilla 
Westerborns och Ingrid Nordlanders yrkande om bifall till förvaltningens förslag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

0 



Uppsala 
kommun 

Sida 24(29) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Samrnanträdesdatum: 
2019-11-28 

§163 

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
2019 
ALN-2019-0214 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

SoL som 2019-09-30 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 2019-10-18 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 långtid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Det senaste kvartalet har totalt 26 beslut rapporterats som ej verkställt inom tre 
månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (24 ärenden) 
• Resursbrist dagverksamhet (2 ärende) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 25 (29) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-28 

§ 164 

Kvalitet och valfrihet avseende maten inom äldrenämndens 
verksamhet 
ALN-2019-0664 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att utreda kvalitet och valfrihet avseende mat serverad 

inom äldrenämndens boenden. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-1142 från förvaltningen. 

Maten och måltidssituationen är viktig för den enskilde inom äldrenämndens 
biståndsbedömda verksamheter. Det gäller både upplevd smak, näringsinnehåll och 
själva måltidssituationen. Den enskildes delaktighet och påverkansmöjlighet på den 
mat som serveras är också viktig. Inom hemtjänsten kan den enskilde beviljas 
matleverans i form av matlådor. Inom vård -och omsorgsboende som drivs av 
egenregin tillagas maten av måltidsservice som ingår kommunens gemensamma 
service och levereras till boendena för servering. De boenden som drivs av externa 
utförare enligt LOU och lagen om valfrihet (LOV) serverar mat levererad av privata 
matdistributörer. På två boenden, Bernadotte inom egenregin och Andreas And inom 
LOV, tillagas maten på plats på boendet. Bernadotte är också ett tillagningskök till 
andra boenden inom egenregin. 

Äldreförvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag av äldrenämnden att utreda 
införande av lagen om valfrihet (LOV) av matleveranser inom hemtjänstom rådet, vilket 
kommer att tas till äldrenämnden för beslut under våren 2020. Utöver detta ges nu 
äldreförvaltningen även i uppdrag att utreda hur kvalitet och valfrihet på den mat som 
serveras inom äldrenämndens boenden kan förbättras med avseende på bland annat 
upplevd smak antalet tillagningskök, antal rätter att välja mellan och kvaliteten på 
råvaror. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 26(29) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Samrnanträdesdatum: 
2019-11-28 

§ 165 

Fyllnadsval till äldrenämndens arbetsutskott 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att utse Cecilia Forss (M) som ledamot efter Anna-Karin Westerlund (M) i 

arbetsutskottet. 

Ärendet 

Anna-Karin Westerlund (M) lämnar sin plats som ledamot i arbetsutskottet till 
förfogande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 27(29) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-28 

§ 166 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 

2019-10-17 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§167 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 2019-10-24 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 168 

Protokoll från samverkan 2019-09-09, 2019-10-04 och 2019-11-
22 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollen till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 28(29) 

Adrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-28 

§169 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende oktober 2019. 

§ 170 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm äldrenämnden 28 
november 2019 
ALN-2019-0061 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Rapport från uppföljning vid Vardaga, Villa Salabacke 24 maj 2019. 

2. Sammanträdesprotokoll från Kommunala Pensionärsrådet 20 september 2019. 

3. Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden, äldreförvaltningen, och 

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd 17 oktober 2019. 

4. Skrivelse från PRO Uppsala Samorganisation 2019-11-25 angående träffpunkten 

Storgatan 11. 

5. Inkommen skrivelse 26 november 2019 angående träffpunkten Storgatan 11. 

6. Inkommen protestlista 26 november 2019 angående träffpunkten Storgatan 11. 

7. Inkommen skrivelse 2019-11-22 från kommunrevisionen angående "Granskning 

av kommunens interna kontroll. 

8. Inkommen skrivelse 2019-11-22 från kommunrevisionen angående "Granskning 

Av kommunens mål- och resultatstyrning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 29(29) 

Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-28 

§ 171 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 172 

Anmälan av särskild gruppaktivitet 

Vänsterpartiet anmäler särskild aktivitet med partigrupp 4 december 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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