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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

Närvarande 

Beslutande 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande 
Johan Edstav (MP), Le vice ordförande 
Tobias Smedberg (V), 3:e vice ordförande 
Claes Olsson (S) 
Staffan Yngve (S) 
Camilta Westerborn (L) 
Fylgja Flohr (MP) 
Cecilia Forss (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 
Karolina Wigenfeldt (L) 
Victor Landing (KD) 
Ingrid Nordlander (V) 
Carl Åborg (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Jesper Kyrk avdelningschef, och Magnus Bergman-
Kyllönen ekonomichef. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

YA b/61 I 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§12 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att utse Anna-Karin Westerlund (M) att justera protokollet den 30 mars 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Å.k2A ) 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§13 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att informationsärende "Verksamhetsbesök- Hemvård egen regi" utgår, 

att under punkt 11, Anmälningsärenden äldrenämnden 19 mars 2020, även uppta 
protokoll från samverkan 13 mars 2020, 

att som extra beslutsärende uppta "Beslut om att införa besöksförbud på särskilda 
boenden samt att stänga träffpunkter", 

att ändra rubrik på punkt 15 till "Frågor och skrivelser från nämndens ledamöter" och 
där uppta initiativärende från Tobias Smedberg (V) och en särskild skrivelse till 
protokollet från Cecilia Forss (M), och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

'4' 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§14 

Informationsärenden 
Följande informationsärenden föredras: 

- Förvaltningsdirektören informerar om aktuellt läge gällande coronaviruset. 

-Återrapportering uppföljning ekonomi och kvalitet, egen regi. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 

2 . 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§15 

Ekonomiskt bokslut per februari 2020 

ALN-2020-00131 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt periodbokslut per februari 2020. 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) lämnar följande särskilda yttrande: 

"Ett positivt resultat är enbart positivt i det fall en verksamhet har kunnat bedrivas med 
bibehållen eller högre kvalitet till ett lägre pris. Om så inte är fallet kan ett plusresultat 
lika gärna innebära att den ekonomiska vinsten har uppkommit genom att 
verksamhetens behov inte har tillgodosetts. En bedömning huruvida plusresultatet i 
denna ekonomiska avstämning är positiv eller ej kan därmed göras först när kvalitet 
och innehåll i verksamheterna analyseras". 

Sammanfattning 

Resultatet ackumulerat per februari 2020 var en positiv avvikelse mot budgetramen på 

3,4 mnkr (-8,7 mnkr per februari 2019). 

Ordinärt boende har ett överskott per februari medan särskilt boende har ett 

underskott. Nämndens intäkter följer i stort det som är budgeterat per februari (-1 

mnkr mot budget) medan kostnaderna är 4,4 mnkr lägre än budgeterat. 

Volymmässigt noteras lägre volym än budgeterat såväl inom särskilt boende som 

ordinärt boende som tillsammans med lägre materialkostnader bidragit till den 

positiva awikelsen mot budget per februari. 

Justerandes signatur 

d i,K1A I 

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§16 

Verksamhetsplan 2020 VISVO Hälsa, stöd, vård 
och omsorg (HSVO)Uppsala, samverkan 
Uppsala kommun och Region Uppsala 

ALN-2020-00103 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av politiskt samråd HSVO Uppsala, och 
lägga den till handlingarna, och 

att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade 
områden för verksamhetsplan 2021 som grund för fortsatt dialog inom ramen 
för regional och lokal närvårdssamverkan. 

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 mellan 
förvaltningarna. 

Politiska samrådet samt tjänsteledning HSVO Uppsala ansvarar för planering och 
genomförande. Representanterna i tjänsteledningen är utsedda av respektive 
huvudman med tillhörighet till relevant verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan HSVO Uppsala 2020 

Verksamhetsberättelse HSVO Uppsala 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

A Piiit i 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§17 

Äldreombudsmannens årsrapport 2019 

ALN-2019-00747 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna Äldreombudsmannens årsrapport 2019, och 

att överlämna årsrapport 2019 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslöt 2001 att inrätta funktionen äldreombudsman. Fokus låg på 
att besvara frågor, ta emot och förmedla synpunkter och klagomål samt ge allmän 
information. Kommunens arbetssätt och organisation har sedan dess utvecklats på ett 
sätt som delvis ligger i linje med det som var tanken med äldreombudsmannen. 

Äldreombudsmannen har idag ett bredare uppdrag jämfört med tidigare då rollen är 
knuten till arbetet för äldrevänlig kommun. Arbetet för ett mer äldrevänligt Uppsala 
sker löpande och långsiktigt och bärs i första ledet av samordnaren för äldrevänlig 
kommun och äldreombudsmannen. Rollerna komplettera varandra. 
Äldreombudsmannen arbete sker på individ-och strategisk nivå. 

Konsekvenser för jämställdhet 

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för jämställdhet. 

Konsekvenser för tillgänglighet 

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för tillgänglighet 

Beslutsunderlag 

Äldreombudsmannens årsrapport 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2P,/ / 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§18 

Årsrapport 2019 avtals- och 
uppdragsuppföljning 

ALN-2020-00109 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport avseende genomförda avtals- och 
uppdragsuppföljningar under 2019, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att utforma åtgärder, som motsvarar sanktioner som 
kan vidtas gentemot externa utförare, för att säkerställa följsamhet gentemot 
uppdrag av egenregins verksamheter. 

Sammanfattning 

Årsrapport 2019 för avtals- och uppdragsuppföljning är en sammanställning av 2019 
års uppföljningar på förvaltningen. Under 2019 har äldreförvaltningen genomfört 
uppföljningar på 41 av förvaltningens 96 enheter, tolv enheter inom vård- och 
omsorgsboende, 14 enheter inom hemtjänst och hemsjukvård och 15 inom 
träffpunktsverksamheten. 

Huvudsyftet med avtals- och uppdragsuppföljningar är att kontrollera att utförarna 
följer de avtal eller uppdrag som ligger till grund för den äldreomsorg som ska utföras. 
De flesta enheter som har följts upp under 2019 har överlag en godkänd kvalitet och 
har efter åtgärdsredovisning blivit godkända. Ett avtal med en privat utförare inom 
hemtjänst har dock hävts. 

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2019 avtals- och uppdragsuppföljning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Åh i 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§19 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) fjärde kvartalet 2019 

ALN-2019-0214 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
SoL som 2019-12-31 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. 

Sammanfattning 

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 vilken typ av bistånd besluten 
gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Det senaste kvartalet har totalt 19 beslut rapporterats som ej verkställts inom tre 
månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: 

- Att den enskilde har tackat nej (17 ärenden) 

- Resursbrist dagverksamhet (2 ärenden där den enskilde önskar specifik plats). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

A/A Å 1 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§20 

Initiativ gällande rastplats för 
hemtjänstpersonal i Tuna 

ALN-2019-0630 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att inte nyttja Tunatorgets servicepunktslokal som rastlokal för egenregins 
hemtjänstpersonal då inget behov av detta föreligger. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

"Jag reserverar mig mot beslutet att avslå initiativärendet om rastlokal vid Tuna torg 
för hemtjänstpersonal. Ärendet antyder att personal inte efterfrågar lokalen. Det är inte 
korrekt. Jag har personligen varit i kontakt med personal som vill ha tillgången till 
denna lokal. Även med ett mycket begränsat användande skulle tillgången till lokalen 
vara en ekonomisk plusaffär då hyran är lägre än kostnaderna för resorna till och från 
ordinarie rastlokal. När personal och lokalboende hör av sig med en lösning som 
innebär lägre kostnader, lägre miljöpåverkan, mer levande landsbygd och bättre 
arbetsmiljö - då borde nämnden se detta som något positivt." 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till att-satsen i initiativärendet. 

Camilla Westerborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till att-sats. 

Beslutsgång 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) ställer yrkandena under proposition och finner 
bifall för Camilla Westerborns yrkande om bifall till förvaltningens förslag till att-sats. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har inkommit med ett initiativärende till äldrenämnden daterad den 24 
oktober 2019. Initiativärendet rör kommunens hemtjänstpersonal som verkar i 
området runt Tuna, en del av Rasbobygden och deras behov av ytterligare en rastplats. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende gällande rastplats för hemtjänstpersonal i Tuna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

V J 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§22 

Anmälningsärenden äldrenämnden 19 mars 
2020 

ALN-2020-00040 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

1. Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner 2019-12-13. Meddelande från 
Styrelsen: Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälsa- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin från och med 2020. 

2. Information om Patientnämnden. 

3. Rapport frän uppföljning vid Balder vård- och omsorgsboende 11 december 2019. 

3. Skrivelse för kännedom från kommunrevisionen 2020-02-21 gällande intern kontroll i 
lönehanteringsprocessen. 

4. Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden, äldreförvaltningen, Uppsala 
Pensionärsföreningars Samarbetsråd, och Handikappföreningarnas samarbets-organ i 
Uppsala 6 februari 2020. 

5. Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll, torsdag den 6 februari 2020. 

6. Äldrenämndens protokoll, torsdag den 13 februari 2020. 

7. Protokoll avdelningssamverkan tillika skyddskommitté 15 maj 2019. 

8. Protokoll avdelningssamverkan tillika skyddskommitté 23 oktober 2019. 

9. Protokoll avdelningssamverkan tillika skyddskommitté 22 januari 2020. 

10. Samrådsbrev från stadsbyggnadsförvaltningen 2 mars 2020 gällande samråd om 
förslag till fördjupad översiktsplan för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/ 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

11. Skrivelse från Kommunrevisionen 21 februari 2020 gällande "Granskning av intern 
kontroll i lönehanteringsprocessen". 

12. Protokoll avdelningssamverkan tillika skyddskommitté 18 december 2019. 

13. Synpunkter från anhörig gällande omsorgsdebitering. 

14. Protokoll samverkan äldreförvaltningen 13 mars 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§23 

Delegationsbeslut för perioden 2020-02-13 till 
2020-03-19 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-02-13 till 2020-03-19 
till handlingarna, och 

att lägga förteckning över delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende 
januari och februari 2020 till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§24 

Anmälningsärenden med sekretess nämnden 
19 mars 2020 

ALN-2020-00083 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden med sekretess vid nämnden 19 mars 
2020 till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Å J 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§25 

Avbrytande av upphandling av Lundgården 
och Björklingegården 

ALN-2019-00730 

Äldrenämnden beslutar 

att avbryta pågående upphandling av Lundgården och Björklingegården. 

Sammanfattning 

Inga anbud har inkommit i upphandlingen av Lundgården och Björklingegården varvid 
förvaltningen föreslår nämnden att avsluta upphandlingen genom att denna avbryts. 

Upphandlingen av Lundgården och Björklingegården annonserdes 8 februari 2020 och 
den sista dagen för anbudsgivare att lämna anbud var den 10 mars 2020. Vid 
anbudsöppningen 11 mars 2020 visade det sig att ingen utförare lämnat anbud i 
upphandlingen. Då inget anbud inkommit i upphandlingen måste ett formellt beslut 
om avbrytande fattas för att upphandlingen ska avslutas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§26 

Frågor och anmälningar från nämndens 
ledamöter 

Initiativärende 

Anmäles initiativärende till äldrenämnden från Tobias Smedberg och Ingrid 
Nordlander (V) gällande "Hur möta allt tyngre vård- och omsorgsbehov? 

Särskild skrivelse till äldrenämndens protokoll 19 mars 2020 från Cecilia Forss (M) 

Äldrenämnden har genomfört ett sammanträde där man inte möjliggjorde för 
personer i riskgrupperna att delta på distans, dvs anses vara närvarande och 
kunna yttra sig, yrka och reservera sig. Deltagande som åhörare tilläts dock via 
Skype. Kommunallagen säger att ledamot som deltar på distans skall anses vara 
närvarande vid nämndens sammanträde. 

Krisledningsnämnden beslutade den 16 mars att rekommendera kommunens 
nämnder att fortsätta genomföra fysiska beslutssammanträden och att möjliggöra 
för deltagande på distans om det krävs för att uppnå beslutsförhet. 

I krisledningsnämndens protokoll kan man vidare läsa efter att tekniska problem 
behandlats: 

"för att nämnderna och utskotten skall vara beslutsföra och för att möjliggöra för 
förtroendevalda som tillhör riskgrupper att delta på sammanträden, bör det vara 
möjligt att hålla sammanträden på distans" 

Det kan tolkas så att distansmöten endast skall ordnas om inte tillräckligt många 
ledamöter närvarar alternativt att man önskar att även de som tillhör riskgrupperna 
skall kunna närvara. Äldrenämnden har valt att tolka det så att det räcker om sju 
ledamöter eller ersättare kommer oberoende vilka partier de företräder. Man har 
därmed strukit alla som nått sjuttioårsgränsen eller av annan anledning tillhör 
riskgrupperna från fullt deltagande. Jag ser detta som ett mycket tråkigt ingrepp i 
den demokratiska processen, särskilt i äldrenämnden där många är över sjuttio år. 

Inom uppsalaalliansen är samtliga ordinarie ledamöter och en av ersättarna inom 
riskzonen. Samtliga moderater tillhör en riskgrupp. En väsentlig andel av 
ledamöterna i övriga partier hör också till de grupper som avråtts från att gå på 
möten. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

Det har lyfts en del tekniska problem som kommunen borde ha löst. Jag har ingen 
skriftlig redogörelse för hindren men har förstått att man lagt in tolkningar i 
kommunallagen som varken står i lagen eller i förarbetena. 

Om vi värnar demokratin kan möten inom Uppsala kommun inte genomföras på det 
viset som sker idag. En acceptabel digital lösning måste sättas på plats snarast. 

Justerandes signatur 

d 

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-19 

§27 

Beslut om att införa besöksförbud på särskilda 
boenden samt att stänga träffpunkter 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att besöksförbud råder i samtliga allmänna ytor på nämndens särskilda boenden, 

att stänga samtliga träffpunkter som bedrivs av äldrenämnden, och 

att beslutet gäller från och med 2020-03-19 och tills vidare. 

Sammanfattning 

Ordförandebeslut har tidigare tagits angående förbud för besökande att vistas i 
allmänna ytor på de särskilda boenden som bedrivs av nämnden (beslut 2020-03-12) 
samt angående att stänga de träffpunkter som nämnden bedriver (beslut 2020-03-18). 
Dessa beslut upphör i samband med nämndens sammanträde 2020-03-19. 

Med anledning av att risknivån för spridning av covid-19 av Folkhälsomyndigheten 
bedömts som mycket hög, att WHO deklarerat att covid-19 är en pandemi samt då 
studier visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar är 
överrepresenterade bland de svåra fallen krävs åtgärder för att skydda särskilda 
boenden från spridning av sjukdomen. En spridning av covid-19 på något av nämndens 
äldreboenden skulle allvarligt riskera patientsäkerheten hos flera av de boende. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ökade kostnader för äldrenämnden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/4h4; 
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