
uPPILl ÄLDRENÄMNDEN 

1(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Aspen, klockan 15.00 — 17.30 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Caroline Hoffstedt (S), ordf 
Johan Edstav (MP), 1:e vice ordf 
Rigmor Stenmark (C), 2:e vice ordf 
Tobias Smedberg (V), 3:e vice ordf 
Jakob Stone (S) 
Soraja Nadimpour (S) 
Staffan Yngve (S) 
Camilla Westerborn (L) 
Cecilia Forss (M) 
EM1.61e Brodin Rheindorf (M) 
Margit Borgström NI)) 
Ingrid Nordlander (V) 
Victor Landing (I(D) 

Carina Juhlin förvaltningsdirektör 

Ersättare: Claes Olsson (S) 
Gunnel Borgegård (L) 
Fylgie Flohr (MP) 
Ulf Stjemefeldt (M) tom § 29 
Carolina Wigenfeldt (C) 
Stina Jansson (Fl) from § 26 

Utses att 
justera: Rigmor Stenmark (C) Paragrafer: 23 - 38 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, fredag 5 april 2019 

Caroline Ho ffstedt (S), or( fdrande RigmorStenmark (C), justerare 

   

   

Annie Arkebäck Mor&i, 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 
2019-03-28 Sista dag att överklaga: 2019-04-29 
2019-04-08 Anslaget tas ner: 2019-04-29 

www.uppsala.se  oh äldreförvaltningen 

Annie Arkebäck Moren 



uPPREI.V ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

§ 23 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 24 

Kvalitet och förbättringsområden i omsorgen om Uppsalas äldre 

Avdelningscheferna Jesper Kyrk och Christina Gustafsson föredrar kvalitet och förbättringsområden 
i omsorgen om Uppsalas äldre. 

§ 25 

Förvaltningsdirektören informerar 

Förvaltningsdirektör Carina Juhlin informerar om: 
- Dagverksamhet på Ebbagården, avtal gått ut och förlängs ej. 
- Real hemtjänst, avtal löpt ut och förnyas ej på grund av brister i kvaliteten. 

Upplands Nursing, Attendo Care har tagit över. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
OMMUN ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

§ 26 

Budget 2019 för äldrenämnden 
ALN-2019-0010 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna budget för 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen, och 

att uppdra åt äldreförvaltningen att senast i juni 2019 ta fram och presentera förslag på 
resultatförstärkande åtgärder för att nå en budget i balans och samtidigt långsiktigt säkra 
bibehållen kvalitet i nämndens verksamheter. 

Reservationer 
Tobias Smedberg (V) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vänsterpartiet lade i kommunfullmäktige fram en egen budget som rymde en större ekonomisk ram till 
äldrenämnden. Vidare föreslog Vänsterpartiet en stegvis utfasning av den kostnadsdrivande 
upphandlingsformen LOV, lag om valfrihet, vilket möjliggjorde en än större ekonomisk 
handlingsfrihet för nämnden. Vi gläds åt att Vänsterpartiet tillsammans med Uppsala Alliansen kunde 
skjuta till ytterligare 10 miljoner kronor till Äldrenämnden utöver vad minoritetsstyret föreslog i 
kommunfullmäktiges reviderade budget i februari. Men nämndens verksamhet är trots detta tillskott 
fortsatt underfinansierad. De besparingar som nämnden nu kommer att vidta hade inte behövt göras 
med Vänsterpartiets budget. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-03-28 från förvaltningen. 

Budgetförslag för 2019 tillsammans med verksamhetsplan 2019 - 2021 var uppe till beslut i nämnden 
på föregående möte. Beslut om verksamhetsplan togs men budgeten valde nämnden att återremittera 
till detta mötestillfälle på grund av den nya föreslagna budgetramen för nämnden som sedan kom att 
beslutas av kommunfullmäktige i slutet av februari. 
Föreliggande handling visar hur den nya beslutade budgetramen är fördelad mellan nämndens olika 
verksamheter. Dessutom visas nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet i förhållande till 
beslutad budgetram samt vilket totalt effektiviseringskrav som finns för nämnden i år. Handlingen 
innehåller även en mer detaljerad redovisningsteknisk budget för 2019 jämfört med motsvarande 
resultatutfall 2018 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



UppsL 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

§ 27 

Ekonomiskt bokslut per februari 2019 
ALN-2019-0191 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt periodbokslut per februari 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-03-28 från förvaltningen. 

Nämndens resultat per februari 2019 var en negativ avvikelse mot budget på 8,7 mnkr. Resultatet är 
före ny beslutad budgetram av kommunfullmäktige där 18,9 mnkr ska läggas till i den redovisade 
budgetram som görs i föreliggande handling. Detta görs och tas upp till nästa bokslutstillfälle där 
resultatet kommer redovisas efter justerad budgetram. 
Den negativa avvikelsen mot budget förklaras främst av högre kostnader än budgeterat där högre 
personalkostnader inom egen regin inklusive högre kostnader för inhyrd personal står för en stor del 
av denna avvikelse. 
Intäkterna på totalnivå är istället ca 2 mnkr högre än i budget. Noterbart är att en av nämndens större 
externa intäkter, taxor och avgifter från brukare/patienter, är i linje med budget och avgiftsintäkterna 
hittills är ca 2 mnkr högre än föregående år samma period. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

§ 28 

Subvention för trygghetsboende Rörgatan 9 - 15 
ALN-2018-0218 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att till Uppsalahems trygghetsboende Rörgatan 9 - 15 bevilja 116 250 kr i subvention för 
värd/värdinna samt 66 423 kr för gemensamhetslokal för perioden 2019-07-01- 2019-12-31. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-02-26 från förvaltningen. 

Uppsalahems trygghetsboende Rörgatan 9 - 15 har, i enlighet med äldrenämndens "Kriterier för 
subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun", ansökt om subvention för värd/ värdinna 
och subvention för gemensamhetslokaler för perioden 2019 - 2021. 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att förlänga subventioneringen till och med sista december 
2019. Att subventionen föreslås förlängas endast för andra halvåret 2019 har sin bakgrund i de 
utredningar kring moderna boendelösningar för äldre, exempelvis moderna servicehus, samt 
biståndsbedömt trygghetsboende som kommer genomföras under 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

§ 29 

Årsrapport avtals- och uppdragsuppföljning 2018 
ALN-2019-0158 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport avseende genomförda avtals- och uppdragsuppföljningar under 2018, 
och 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av förvaltningens hälso- och 
sjukvårdsorganisation och att återrapportera översynen till nämnden i juni 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-03-06 från förvaltningen. 

Avdelning för avtal och marknad har skrivit en rapport med samlat resultat av uppföljningarna som 
genomförts under 2018 inom de verksamhetsområden äldrenämnden ansvarar för. Uppföljningarna har 
utgått ifrån de avtal som tecknats med privata utförare och de uppdragsbeskrivningar som gäller för 
egenregin. Rapporten innefattar resultat från uppföljningar inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst 
och hemsjukvård, öppna förebyggande insatser och dagverksamheter. Resultaten i halvårsrapporten 
presenteras på en aggregerad nivå där mönster som förvaltningen har identifierat, inom alla fyra 
verksamhetsområden, redogörs för. 
Resultatet av rapporten visar på flera problem- och förbättringsområden inom bland annat samverkan 
inom, och mellan, verksamhetsområden samt gällande begränsningar i lokalresurser inom exempelvis 
öppna förebyggande och dagverksamheter. Rapporten kommer ligga som grund för förvaltningens 
fortsatta uppföljningsarbete. 

Efter diskussion enas nämnden om att andra att-satsen ska kompletteras med att översynen ska 
återrapporteras till nämnden i juni 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

§ 30 

Motion av Stig Rådahl (M) om att möjliggöra för äldre döva, blinda och 
dövblinda att få bo på samma äldreboende i Uppsala 
ALN-2019-0163 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Cecilia Forss (M), Helene Brodin Rheindorf (M), och Margit Borgström (1(D) reserverar sig mot 
beslutet till fönnån för eget yrkande om bifall till motionen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-02-28 från förvaltningen. 

Stig Rådahl (M) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 att 
fullmäktige beslutar att möjliggöra för äldre döva, blinda och dövblinda att få bo på samma 
äldreboende i Uppsala. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M), Helene Brodin Rheindorf (M), och Margit Borgström (1(D) yrkar bifall till 
motionen. 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

§31 

Uppsägning av hyresavtal på Björngården 
ALN-2019-0164 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att säga upp hyresavtalet för fastighet Gottsunda 34:2, Valthornsv. 43 och 45 (Björngården), och 

att ge förvaltningen i uppdrag att från den 1 januari 2020 öppna upp Bernadottes kök och matsal för 
servering av seniorluncher. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-03-06 från förvaltningen. 

Nämnden föreslås att besluta om att säga upp avtalet gällande fastighet Gottsunda 34:2, Valthornsv. 43 
och 45. Lokalerna i fastighet Gottsunda 34:2, Valthornsv. 43 och 45 (Björngården) inrymmer i 
dagsläget endast seniorrestaurang Björngården och övriga lokalytor som äldrenämnden förfogar över i 
fastigheten står tomma. 
Lokalhyran för Björngården under 2019, 1 550 271 kr för 1 332 kvm. Uppskattningsvis är 
restaurangens ytor ungefär 250 kvm utnyttjas varav vi betalar tomhyra för övriga ytor. Vidare kommer 
det att behövas framtida investeringar i köket för att kunna bedriva verksamhet där, bland annat 
fettavskiljare och andra köksinventarier. Utöver det tillkommer en underhålls och 
administrationsavgift till stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) på 253 080 kr för 2019. 
Under 2018 serverade restaurangen, som är öppen årets alla dagar, 11 557 av verksamhetsområdets 
150 072 luncher. För att behålla en seniorrestaurang i den här stadsdelen bör förvaltningen se över 
andra lösningar till Björngårdens restaurang, att flytta den till vård- och omsorgsboendet Bernadotte i 
Valsätra är ett möjligt alternativ. 
Avtalet löper ut 2019-12-31 och måste sägas upp 2019-03-31. Om inte avtalet sägs upp nu förlängs 
tiden med ett år och kan således inte sägas upp förrän 2020-03-31. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

§32 

Delegationsordning 2019 
ALN-2018-0661 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att återremittera delegationsordningen för ytterligare förtydliganden utifrån förd diskussion. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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P 2:dål 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

§ 33 

Svar på remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, 
nya möjligheter (SOU 2018:77) 
ALN-2018-0712 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta föreliggande svar på betänkandet. 

Ärendet 
Förslag på skrivelse föreligger 2019-03-08 från förvaltningen. 

Utredningens uppdrag är at göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med 
översynen är att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge 
studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som 
specialistsjuksköterska. Utredningen ska även analysera vårdens tillgång på och behov av 
specialistsjuksköterskor och föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. 
Äldrenämnden svarar som Uppsala kommun. Svaret har tagits fram i samarbete mellan 
äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen. 



pvala 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

§ 34 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 2019-02-07 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§35 

Protokoll från avdelningssamverkan 19 december 2018, 31 januari och 21 
februari och 13 mars 2019 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollen till handlingarna. 

§ 36 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut 2019-03-08 om detaljplan för Fullerö 21:66 fattad av Carina Juhlin förvaltningsdirektör. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende februari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-28 

§ 37 

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

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Skrivelse till äldrenämnden 2019-02-05 avseende upphörande av seniorluncherna på 
Karl Johans restaurang och nu på Fyrishov. 

2. Skrivelse till äldrenämnden 2019-02-05 med namninsamling avseende seniorluncher på 
Fyrishov. 

3. Skrivelse till äldrenämnden 2019-03-13 avseende seniorrestaurangerna i Uppsala. 

4. Skrivelse till äldrenämnden 2019-03-20 angående datorkunnande ett samhällsansvar. 

5. Avtalsuppföljning 13 februari 2019 vid Balder vård och omsorgsboende Polstjärnan i 
Sverige AB. 

6. Patientsäkerhetsberättelse äldreförvaltningen egen regi år 2018. 

§38 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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