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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-26 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, klockan 16.00 - 18.45 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Monica Östman (S), Ordförande 
Eva Adler (MP), 1:e vice ordf. 
Stefan Hanna (C), 2:e vice ordf. 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Araxi Tadaros (MP) 
Kjell Haglund (V) 
Javiera Cifuentes (V) 
Johan Carlsson (M) 
Sten Daxberg (M) 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Kjell Aleklett (L) 
Ulla Johansson (1(19) torn § 4 
Maria Petersson (M) from § 5 

Ersättare: Staffan Yngve (S) from § 4 
Maria Petersson (M) torn § 4 
Monica Söderbaum (MP) 
Carolina Wigenfeldt (C) 

Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör, Madeleine Jontell HR-chef, ekonomi-
chefer Magnus Bergman Kyllönen och Karin Norman, Bo Engström planeringschef, 
avdelningschefer Yvonne Jonsson, Peter Fichtel, Maja Hedin, Lisa Rydberg, Cecilia 
Wadestig och Christina Gustafsson, strateger Lena Söderman och Anita Hansson 

Annie Arkebäck Moren, 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 
2017-01-26 
	

Sista dag att överklaga: 	2017-03-01 
2017-02-08 
	

Anslaget tas ner: 	2017-03-02 

Annie Arkebäck MoKn 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-26 

§1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att informationsärendet restaurang Karl-Johan blir ett beslutsärende, 

att övrig information från förvaltningen och muntlig ekonomisk månadsuppföljning utgår, 
och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§2 

Introduktion till "Trygg hemgång" - ett utvärderat koncept för hemtagning 
av äldre från sjukhus 

Rolf Bowin, Health Care Management, redogör för "Trygg hemgång" — ett utvärderat koncept för 
hemtagning av äldre från sjukhus. 

§3 

Avtalsuppföljning Ferlin 

Förvaltningen redogör för avslutad avtalsuppföljning avseende Ferlin vårdboende. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign „ 

(Aic 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-26 

§4 

Presentation av egen regi, alla avdelningschefer 

Avdelningscheferna för Förebyggande och Jour, Hemvård, Boende, och 
Kvalitets- och utvecklingsenheten presenterar sina verksamheter. 

§5 

Förfrågningsunderlag LOV särskilt boende 

Förvaltningen redogör för nuvarande förfrågningsunderlag och dess brister, som behöver justeras i det 
nya. 
Beslut om nytt förfrågningsunderlag kommer att tas på nämnden i mars. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-26 

§6 

Restaurang Karl-Johan 
ALN-2016-0204 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att fortsätta förhandlingar med Fyrishov med syfte att ersätta 
luncherna på seniorrestaurangen Karl-Johan. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-01-25 från förvaltningen. 

Seniorrestaurangen Karl-Johan på Svartbäcksgatan 52 a i Uppsala har efter beslut i äldrenämnden 
gjort uppehåll i verksamheten från 1 januari 2017 i avvaktan på nya lokaler i området. Detta mot 
bakgrund av att lokalerna på Svartbäcksgatan 52 a var utdömda och att renovering av dessa lokaler 
skulle innebära mycket höga kostnader utan att resultatet skulle uppnå nivån av ett rationellt fulländat 
kök. (ALN-2016-0204). 
För att säkerställa möjligheten till seniorluncher i Svartbäcken har förvaltningen getts i uppdrag att 
undersöka möjligheterna för det på Fyrishov, enligt samma kvalitetskrav som nämnden har på de av 
Måltidsservice drivna seniorrestaurangerna i Uppsala kommun. Fyrishov har lämnat en offert som 
innebär att de kan uppfylla dessa krav, till en kostnad motsvarande den nämnden hade 2016 för 
seniorrestaurang Karl-Johan. Detta innebär total sett ingen fördyring av seniorluncherna inom öppna 
förebyggande verksamheter inom Uppsala kommun. 
Det innebär dock en kostnadsökning totalt sett för nämnden eftersom frigjorda medel från 
seniorrestaurang Karl-Johan reserverats till en finansiering av ideburet offentligt partnerskap 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-26 

§7 

Fastställande av delegationsordning 
ALN-2016-0233 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta delegationsordning i enlighet med reviderat förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-12-27 från förvaltningen. 
Förvaltningen informerar om en ändring i organisationsskissen, avdelning systemstöd ska kallas stab. 

Kommunfullmäktige fattade den 13 juni beslut om att införa en ny nämndorganisation i Uppsala 
kommun. Beslutet innebär bland annat att Styrelsen Uppsala vård & omsorg (SUV) och avvecklas från 
och med 1 januari 2017. Delar av det ansvar som tidigare åvilade SUV har nu förlagts till 
Äldrenämnden. 

Med anledning av den nya organisationen har nämndens delegations- och arbetsordning setts över för 
att anpassas till nämndens nya ansvar. Nämnden föreslås nu ta beslut om ny delegations- och 
arbetsordning enligt bilaga. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska förtecknas på särskild delegationslista som undertecknas 
av beslutsfattare. Förteckningen ska månadsvis översändas till nämndens sekreterare, som anmäler 
dessa till nämndens nästa sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-26 

§8 

Remiss av Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020 
ALN-2016-0237 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till kulturnämnden enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-12-30 från förvaltningen. 

Biblioteksplan för Uppsala kommun har skickats ut på remiss till samtliga kommunala nämnder. 
Syftet med biblioteksplanen är att ge strategisk vägledning för biblioteksverksamheterna. Planen är 
skriven med fokus på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka 
bibliotekets verksamhet och utveckling. 

I remissvaret ställer sig äldrenämnden positiv till planens övergripande innehåll och inriktning, samt 
att planen på ett bra sätt betonar vikten av att alla personer ska kunna tillgodogöra sig 
biblioteksutbudet. Nämnden betonar dock att äldreperspektivet ska synliggöras ytterligare i planen. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-26 

§9 

Äldreombudsmannens årsrapport 2016 
ALN-2017-0022 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att överlämna årsrapport 2016 från Uppsala kommuns Äldreombudsman till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Skrivelse föreligger 2017-01-02 från äldreförvaltningen 

Äldrenämnden har av Äldreombudsmannen fått årsrapport 2015 för vidarebefordran till 
kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-26 

§ 10 

Ändring av ersättare i äldrenämndens arbetsutskott 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ersätta Per-Olof Forsblom (V) med Kjell Haglund (V) som ersättare i äldrenämndens 
arbetsutskott. 

§11 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm äldrenämnden 26 
januari 
ALN-2017-0045 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Nyhetsbrev från U-FOLD (forum för forskning om läkemedels- och drogberoende). 
2. Avtalsuppföljning vid Uppland Nursing Resurs AB 10 oktober 2016. 
3. Avtalsuppföljning vid Villa Hovstallet, vård- och omsorgsboende 20 oktober 2016. 
4. Avtalsuppföljning vid Lundgården, vård- och omsorgsboende 10 november 2016. 
5. Avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Ferlin 17 maj 2016. 
6. Tackkort från en som fyllt 100 år. 
7. Protokoll från Handikapprådet 2016-12-09. 
8. Protokoll från styrelsen Uppsala Vård & omsorg 2016-12-22. 
9. Protokollsutdrag 2016-12-12, § 230, från kommunfullmäktige angående Nytt 

reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun. 
10. Protokollsutdrag 2016-12-12, § 241, från kommunfullmäktige angående Premier och 

priser i Uppsala kommun. 
11. Skrivelse 2017-01-10 avseende seniorluncher på Fyrishov. 
12. Svar 2017-01-11 på brev avseende seniorlunch på Fyrishov. 
13. Tackkort med anledning av uppvaktning på hundraårsdag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Anala 
KOMMUN 	 ALDRENAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-26 

§ 12 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 6 december 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 13 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 15 december 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§14 

Anmälan av protokoll från interimistisk samverkan 1 och 16 december 
2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-26 

§ 15 

Anmälan av protokoll från samverkan 18 januari 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 16 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård december 2016. 

§ 17 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att på nämnden i februari redovisa anmälningsärende 06, som 
är en Lex Sarah-anmälan, och 

att därefter lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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