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Uppsala24,3 	ÄLDRENÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

Stationsgatan 12, lokal Bergius, 16:00-17.00 

Ledamöter: Monica Östman (S), Ordförande Ersättare: 
Eva Adler (MP), 1:e vice 
ordförande from § 194 
Stefan Hanna (C), 2:e vice 
ordförande 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Araxi Tadaros (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Javiera Cifuentes (V) torn § 193 
Johan Carlsson (M) 
Sten Daxberg (M) 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (I(D)  

Staffan Yngve (S) 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Javiera Cifuentes (V) from § 194 
Maria Petersson (M) 
Kjell Aleklett (L) 
Carolina Wigenfeldt (C) 

Övriga deltagare: Gunn-Henny Dahl, förvaltningsdirektör, Carina Kumlin, senior adviser, och Johanna 
Wahlin, nämndcontroller 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Äldrenämnden 

Datum: 	 2015-12-10 
Datum för 
anslags uppsättande: 2015-12-18 
Förvaringsplats 	Äldreförvaltningen 
för protokollet: 

Underskrift: 

Sista dag för överklagande: 	2016-01-08 
Datum för anslags nedtagande: 2016-01-11 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2uPelt.9 	ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 192 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 193 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om vad som är på gång inom äldreförvaltningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 194 

Ekonomiskt bokslut och prognos per november 2015 
ALN-2015-0063.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna resultat perioden januari-november 2015 samt prognosbedömning helår enligt 
föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-12-10 från förvaltningen. 

Nämndens bokslut per november visar ett positivt resultat på 12 159 tkr, jämfört med periodiserad 
budget så har nämnden ett positivt periodbokslut per november på 7 762 tkr. Med bakgrund av 
periodbokslut och den analys som gjorts bedömer nämnden en negativ resultatprognos för helår på 
minus 2 925 tkr och med ett bedömt riskintervall om + 4 mnkr. Det negativa resultat för år 2015 
beror framförallt på att nämnden har svårt att uppnå önskad effekt av de kostnadsanpassningar för 
hemtjänst och korttidsvård som ligger i nämndens budget för 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 195 

Verksamhetsplan och budget för äldrenämnden 2016 
ALN-2015-0243.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att efter redaktionella ändringar godkänna verksamhetsplan och budget 2016 för äldrenämnden. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt bilaga 1. 

Johan Carlsson (M) och Sten Daxberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
enligt bilaga 2. 

Camilla Westerborn (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt bilaga 3. 

Ulla Johansson (I(D) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt bilaga 4. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-11-24 från förvaltningen. 

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande 
styrdokument Mål och budget 2016-2018. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till 
att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag, servicenivåer, statsbidrag och 
riktade satsningar samt budget. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska 
resurser som den tilldelats. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och 
budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. 

Utifrån fullmäktiges prioriteringar delar äldrenämndens verksamhetsplan in mål, strategier och 
aktiviteter i fyra fokusområden, I verksamhetsplanen behandlas de i följande ordning, vilken också 
motsvarar deras inbördes prioriteringsordning: 
• Ordning och reda i ekonomin 
• Attraktiv arbetsgivare 
• Kvalitet i välfärden 
• Hållbar landsbygds- och stadsutveckling 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

Yrkande 
Ordförande Monica Östman (S) yrkar bifall till föreliggande skrivelse med redaktionella ändringar. 

Stefan Hanna (C) yrkar avslag på föreliggande skrivelse till förmån för en budget utifrån 
Centerpartiets Mål & budget 2016-2018. 

Johan Carlsson (M) och Sten Daxberg yrkar avslag på föreliggande skrivelse till förmån för en 
budget utifrån Moderaternas Mål & budget 2016-2018. 

Camilla Westerborn (L) yrkar avslag på föreliggande skrivelse till förmån för en budget utifrån 
Liberalernas Mål & budget 2016-2018. 

Ulla Johansson (KD) yrkar avslag på föreliggande skrivelse till förmån för en budget utifrån 
Kristdemokraternas Mål och budget 2016-2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande JusterandeOign 
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P pang 	ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 196 

Hemvårdens ersättningar 2016 
ALN-2015-0180.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att höja ersättningar inom hemvården enligt omvårdnadsprisindex (OPI), och 

att ge förvaltningen fortsatt utredningsuppdrag om förändrade modeller för hemvården med 
genomförande per 1 juni 2016. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2015-11-19. 

Förvaltningen föreslår att nämnden genomför en uppräkning i förhållande till omvårdnadsprisindex 
inför 2016. Ersättningsjusteringen gäller från 1 januari till 31 maj 2016. Uppräkningen sker enligt 
gällande förfrågningsunderlag inom hemvården och i den ingår en justering utifrån kommande 
förändring gällande ansvaret för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig 
för rehabilitering (MAR). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 197 

Förslag till ändringar i reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Uppsala 
kommun 
ALN-2015-0281.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att ändra Reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommun i enlighet med föreliggande skrivelse. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-11-16 från förvaltningen. 

Förslaget innebär att ansvaret för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag föreslås flytta 
från äldrenämnden och omsorgsnämnden till plan- och byggnadsnämnden. 

I många av landets kommuner är handläggare av bostadsanpassningsbidraget organisatoriskt 
placerade tillsammans med handläggare av bygglov och stadsplanering. Fördelen med denna 
ordning är att bostadsanpassningshandläggare kan ha ett närmare samarbete med handläggare av 
bygglov i processer som rör tillgänglighetsfrågor vid nybyggnation/renoveringar. En annan fördel 
är att de tjänstemän som samverkar med fastighetsägare samlas på samma förvaltning, vilket för 
enheten för bostadsanpassningsbidrag skulle innebära en ökad möjlighet till samverkan med och 
påverkan på fastighetsägare i frågor som rör tillgänglighet. En nackdel kan å andra sidan vara att 
bostadsanpassningshandläggare kommer längre från de handläggare som hanterar t.ex. utskrivning 
till hemmet efter sjukhusvistelse och där anpassning av bostaden kan vara en nödvändig 
förutsättning för den fortsatta handläggningen. En sådan nackdel kan dock enkelt lösas genom 
framarbetande av tydliga rutiner för dessa ärenden. 

Frågan om ansvaret för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag har diskuterats mellan 
de tre förvaltningar som berörs av förslagen; omsorgsförvaltningen, äldreförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen. Mot bakgrund av de fördelar som lyfts fram — och särskilt med hänsyn 
det förslag till ny lag som Boverket presenterat, där bostadsanpassningsbidraget kommer att 
kompensera enskilda även för bostäder som brister i tillgänglighet enligt gällande bygglagstiftning 
— är de tre förvaltningarna överens om att den bästa organisatoriska lösningen är att ansvaret för 
uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag åligger plan- och byggnadsnämnden, och att 
enheten för bostadsanpassningsbidrag därmed flyttas från äldreförvaltningen till 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-10 

§ 198 

Nytt vård- och omsorgsboende i Storvreta 
ALN-2015-0289.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att äldreförvaltningen ger stadsbyggnadsförvaltningp i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga 
ett nytt vård- och omsorgsboende i Storvreta. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-11-20 från äldreförvaltningen. 

Skogsgårdens vård- och omsorgsboende i Storvreta är i behov av stora ombyggnationer för att 
kunna leva upp till dagens myndighetskrav. Det gäller både krav på boendemiljö och arbetsmiljö. 
Därför föreslår äldreförvaltningen att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda att bygga 
ett nytt vård och omsorgsboende i Storvreta som kan ersätta Skogsgården. 

Utdragsbestyrkande 
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›Rnti.f, 	ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 199 

Överföring av specialiserad palliativ vård till landstinget i Uppsala län 
ALN-2015-0287.37 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med förvaltningens förslag, och 

att lägga utredningen av Palliativt centrum till handlingarna. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (KD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet enligt bilaga 5. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-11-23 från förvaltningen. 

Tjänstemannaberedningen kommun landsting (TKL) har låtit göra en utredning för att se över 
Palliativt centrum utifrån ett länsperspektiv. 
TKL liksom äldreförvaltningen förordar utredningens förslag, som innebär att den specialiserade 
palliativa vården förs tillbaka till landstinget senast 2016-12-31. 
Förslaget förutsätter att motsvarande beslut fattas från landstingets sida. Kommunen fortsätter att 
ansvara för den allmänna palliativa vården. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ipsa a 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 200 

Avtalsuppföljning vid Årstagårdens demenscentrum - stödteam demens 
ALN-2015-0214.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-11-20 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen har genomfört en avtalsuppföljning av stödteam demens vid Årstagårdens 
demenscentrum. Uppföljningen har skett i två delar. Dels genom intervju med ledning och 
medarbetare från stödteam demens och dels genom utskick av en enkät. 
Syfte med enkäten var att undersöka hur ofta verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde 
tagit kontakt med stödteamet demenscentrum på Årstagården under de senaste 12 månaderna. 
Enkäten skickades ut till samtliga utförare med ett hälso-och sjukvårdsansvar. 
Förvaltningen konstaterar att verksamheten är fungerande och att krav i avtal är helt eller delvis 
uppfyllda inom samtliga områden. Förvaltningen har dock identifierat förbättringsområden vad 
gäller, 
o markandsföring av stödteam demens 
• organisering av stödteamets arbete 
o samverkan med andra aktörer 
• utveckling av rutiner och instrument för utvärdering 

Slutligen ser äldreförvaltningen ett behov av översyn och tydliggörande av stödteamets fortsatta 
uppdrag och utveckling. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§201 

Kursinbjudningar 

Beskt 
Äldrenämnden beslutar 

att medge Eva Adler (MP), Eileen Rönnlund Holmgren (S), Per-Olof Forsberg (V), Johan 
Carlsson (M) och Ulla Johansson (KD) delta i länskonferens om framtida utmaningar och 
prioriteringar som Regionförbundet Uppsala län ordnar. 
Tid: Måndag den 1 februari 2016, kl. 13.00-16.00. 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Drakensalen, Kungsängsgatan 12, 1 tr. Uppsala. 

§ 202 

Diverse anmälningsärenden äldrenämnden 10 december 2015 
ALN-2015-0037 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§ 203 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 19 november 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2upp5  K-4114U13 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 204 

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 10 november 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 205 

Anmälan av protokoll från individutskottet 10 november 2015 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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2 upp,k,90, ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 206 

Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Maria Lindblom, uppdragsstrateg: 
1.34 fattad 2015-11-26 avseende 15170, 15182, 15197, och 15200 elektriska rullstolar. 
1.34 fattad 2015-11-26 avseende 15195 manuell rullstol. 
1.34 fattad 2015-11-26 avseende 15206 hygienstol Swing. 

Beslutade bostadsanpassningsbidrag november 2015. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård november 2015. 

Avslutningsvis önskar ordföranden alla en god jul och ett gott nytt år. 

Andre vice ordföranden tackar ordföranden och majoriteten för ett gott arbete under 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

i 
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3.02 Verksamhetsplan och budget för äldrenämnden 2016 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för egen Mål & budget 2016-2018. 

Särskilt yttrande; 

Det är viktigt att det i verksamhetsplanen framgår att bostadsförsörjningsplanen för 
äldrebostäder ska inkludera beskrivningar av hur kommunen säkrar äldreboenden på ett 
milj ösmart sätt på landsbygden. 

Det är viktigt att inte kommunen avvecklar sitt palliativa stöd till Uppsalas invånare förrän det 
säkerställts att landstinget fullt ut tar ansvar för det viktiga stödet till människor i livets 
slutskede samt deras anhöriga. 

Stefan Hanna (C) 
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3.02 

Moderaterna reserverar sig till fölniån för egen Mål & budget 2016-2018. 

Särskilt yttrande; 

Moderaterna reserverar sig till förmån för egen Mål & budget 2016-2018. 

Det är viktigt att det i verksamhetsplanen framgår att bostadsförsötjningsplanen för 
äldrebostäder ska inkludera beskrivningar av hur kommunen säkrar äldreboenden på ett 
miljösmart sätt på landsbygden. 

Det är viktigt att inte kommunen avvecklar sitt palliativa stöd till Uppsalas invånare förrän 
det säkerställts att landstinget fullt ut tar ansvar för det viktiga stödet till människor i livets 
slutskede samt deras anhöriga. 

Vi vill att "Lagen om valfrihet" tillämpas och vidareutvecklas inom Äldrenämndens 
ansvarsområde. Det är viktigt att valfriheten för den enskilde stärks. 

Johan Carlsson (M) 

Sten Daxberg (M) 

1 
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Särskilt yttrande; 

3.02 Verksamhetsplan och budget för äldrenämnden 2016 

Liberalerna reserverar sig till förmån för egen Mål 86 budget 2016-2018. 

Det är viktigt att det i verksamhetsplanen framgår att bostadsförsörjningsplanen för 
äldrebostäder ska inkludera beskrivningar av hur kommunen säkrar äldreboenden på ett 
milj ösmart sätt på landsbygden. 

Det är viktigt att inte kommunen avvecklar sitt palliativa stöd till Uppsalas invånare förrän det 
säkerställts att landstinget fullt ut tar ansvar för det viktiga stödet till människor i livets 
slutskede samt deras anhöriga. 

Camilla Westerbom (L) 
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Särskilt yttrande; 

3.02 Verksamhetsplan och budget för äldrenämnden 2016 

Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för egen Mål & budget 2016-2018. 

Det är viktigt att det i verksamhetsplanen framgår att bostadsförsöijningsplanen för 
äldrebostäder ska inkludera beskrivningar av hur kommunen säkrar äldreboenden på ett 
milj ösmart sätt på landsbygden. 

Det är viktigt att inte kommunen avvecklar sitt palliativa stöd till Uppsalas invånare förrän det 
säkerställts att landstinget fullt ut tar ansvar för det viktiga stödet till människor i livets 
slutskede samt deras anhöriga. 

Ulla Johansson (Kr)) 



/a 9 4 	17 -  åldie."21 	,GÖ/T-12,-/0 

Särskilt yttrande 

3.06 Överföring av specialiserad palliativ vård till landstinget i Uppsala län 

Det är viktigt att inte kommunen avvecklar sitt palliativa stöd till Uppsalas invånare förrän det 
säkerställts att landstinget fullt ut tar ansvar för det viktiga stödet till människor i livets 
slutskede samt deras anhöriga. 

Stefan Hanna (C) 
Johan Carlsson (M) 
Sten Daxberg (M) 
Camilla Westerbom (L) 
Ulla Johansson (KD) 
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