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Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01 -22 

Plats och tid: 
Ledamöter: 

Övriga deltagare: 

Kerstin Huldtgren (M) 
Johan Carlsson (M) 
Carl Johan Drott (M) 
A l f Hanslöf(FP)tom § 10 
Susanna Tuvemo Johnson (MP) from § 
tom § 11 

Aspen, 15:00-17:45 
Ebba Busch Thor (KD) Ersättare: 
ordförande 
Mats Hansén (M), 1 :e vice 
ordförande 
Caroline Andersson (S), 2:e vice 
Gunnel Jägare (M) 
Erica Närlinge (FP) 
Lars O Ericsson (C) tom § 10 
Al fHans lö f (FP) f rom§ 11 
Tommy Peterson (KD) 
Staffan Yngve (S) tom § 11 
Susanna Tuvemo Johnson (MP) 
from § 12 
Kerstin Holmberg (S) 
Eva Adler (MP) 
Claes Olsson (S) 

Inga-Lill Björklund, direktör, Magnus Johannesson, avd. chef, Carina Kumlin, avd. chef, 
Tomas Odin, avd. chef, Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg, 
Maria Ahrgren, kvalitetscontroller 

Utses att justera: Kerstin Holmberg (S) Paragrafer: 1-20 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2014-02-03 

Kerstin Holmberg (S), justerare 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

A N S L A G / B E V I S Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Äldrenämnden 
2014-01-22 
2014-02-05 Sista dag för överklagande: 2014-02-26 

Datum för anslags nedtagande: 2014-02-27 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

r> J v/7 S 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01 -22 

§ 1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att ärende 2.01 Information från Centrum för ideellt arbete utgår, 

att komplettera ärende 4.02 med protokoll från 2014-01-13, 

att komplettera ärende 4.03 med protokoll från 2013-10-02, 

att uppta fråga från Eva Adler (MP) gällande svenska äpplen, 
att uppta fråga från Eva Adler (MP) gällande tillgänglighet av kallelser och protokoll på 

uppsala.se, och 
att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§ 2 

Översyn av kontorets för hälsa, vård och omsorg organisation - slutsatser och 
förslag till åtgärder 

Overhead bilder delas ut t i l l nämnden på bordet. 

Direktören redogör i korthet för resultatet av den översyn som genomförts gällande kontoret för 
hälsa, vård och omsorg hösten 2013. 

Utgångspunkter för översynen är att dagens organisation väl tjänar dagens syfte men att justeringar 
kan behöva göras för ökad effektivitet. De egna analyser som ledningsgruppen vid kontoret själva 
stått för har resulterat i att följande förbättringspunkter diskuteras: 

• Stora utmaningar väntar de båda nämnderna i form av ökande behov och en 
förväntad svår ekonomisk situation för kommunen. 

• Ledningen har konstaterat att verksamhets-/ekonomistyrningen är bristfällig. 

• Kontorets omvärldsbevakning, innefattande kostnadsjämförelser med andra 
kommuner kan förbättras. 

• När det gäller hanteringen av ärenden til l nämnd, som varit och är bristfällig, 
har en översyn gjort och åtgärdsplan fmns. 

• Det finns indikationer på dubbelarbete inom och mellan avdelningar samtidigt 
som viktiga frågor riskerar att "falla mellan stolarna". 

• Resultat av kontorets medarbetarundersökning hösten 2012 visar bl.a. att 
arbetsbelastningen upplevs som hög, att styrningen är otydlig och effektiviteten 
ifrågasätts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§ 3 

Redovisning avvikelserapporter 

Maria Ahrgren, kvalitetscontroller, redogör för det nya systemet för hantering av synpunkter, 
klagomål, avvikelser och förbättringsförslag. 

Hanteringen av synpunkter, klagomål, avvikelser och förbättringsförslag är ett viktigt instrument för 
att öka medborgares och medarbetares möjlighet ti l l inflytande. 

Det nya systemet ger möjlighet ti l l att kontoret får en systematisk uppföljning och dokumentation 
av inkomna synpunkter. 

Synpunkter ger kontoret möjlighet att förbättra dess verksamhet. 

§ 4 

Detaljplan Bäcklösa angående Palliativt centrum 

Magnus Johannesson, avdelningschef, redogör för plan- och byggnadsnämndens slutliga detaljplan 
för Bäcklösa. 
I äldrenämndens och nämndens för hälsa och omsorg yttrande avseende Bäcklösa påtalades att det 
palliativa centret planerats med tanke på den fina omgivningen med Genetiska trädgården, särskilt 
den del som ligger söder om centret. Nämnderna ansåg därför att den södra delen av trädgården som 
enligt planen föreslogs bebyggas med bostäder ska bevaras och att bebyggelsen inte planeras alltför 
nära tomtgränsen t i l l det palliativa centret. 
Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att den del av planområdet som äldrenämnden och 
nämnden för hälsa och omsorg nämnder i sitt yttrande, utgår ur detaljplan för Bäcklösa och kommer 
att planläggas i ett senare skede. Nämndernas yttrande kommer att ligga til l grund för det framtida 
planarbetet i detta område. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§ 5 

Matförsörjning Palliativt centrum 

Föreligger protokollsutdrag 2013-05-21, § 48, från landstinget i Uppsala län, produktionsstyrelsen 
angående Kök för patientmat - Akademiska sjukhuset. 

I protokollet framkommer bland annat: 

att landstingsservice får i uppdrag att projektera tillagningskök för patientmat på Akademiska 
sjukhuset med placering i enlighet med tidigare beslut i produktionsstyrelsen 2013-02-12, § 4, 
och 

att landstingsservice får i uppdrag att i samråd med Akademiska sjukhuset vidare utreda genom
förbarhet, matkvalitet t i l l patient och eventuella ytterligare hanteringskostnader för å la carte-
modellen. Uppdraget ska återrapporteras ti l l produktionsstyrelsen i september 2013. 

Kontoret återkommer gällande matförsörjningen för Palliativt centrum när landstingets 
produktionsstyrelse fattat beslut avseende å la carte-modellen i mars - april 2014. 

§ 6 

Planering nämndärenden kommande sex månader 

Föreligger planering av ärenden ti l l äldrenämnden de kommande sex nämnderna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§ 7 

Åtagande och drift av kommunövergripande Öppna insatser i Uppsala kommun 
2014 

ALN-2013-0167.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 
att godkänna föreliggande åtagande år 2014 från produktionsstyrelsen Vård & bildning 

avseende drift av kommunövergripande Öppna insatser och seniorrestauranger, och 

att ge kontoret för hälsa, vård och omsorg i uppdrag att teckna internavtal i enlighet med uppdrag 
och åtagande. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2013-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

I augusti 2013 antog äldrenämnden förfrågningsunderlaget avseende drift av kommunövergripande 
öppna insatser samt restaurangverksamhet år 2014. Åtagandet från Vård & bildning uppfyller 
samtliga ställda krav i förfrågningsunderlaget. Kontoret för hälsa, vård och omsorg föreslår att 
äldrenämnden godtar det inkomna åtagandet och tecknar avtal i enlighet med detta. 

Justerandes sign 
k /ty 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§ 8 

Motion av Caroline Andersson m fl (S) om att öka tillgängligheten till 
subventionerade seniorrestauranger 
ALN-2013-0220.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge reviderat yttrande til l kommunstyrelsen enligt upprättat förslag, och 

att ge kontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att vidga konceptet med seniorluncher så att det 
når fler delar av kommunen. 

Reservationer 
Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S) och Claes Olsson (S) reserverar 
sig mot beslutet gällande första att-satsen, t i l l förmån för bifall t i l l motionen enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-11-05 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kommunstyrelsen har begärt nämndens yttrande i rubricerat ärende. I motionen föreslås att Vård & 
bildning får i uppdrag att öppna skolrestaurangerna för seniorer. Vidare föreslås att ett 
kupongsystem tas fram så att seniorer kan betala med dessa på de skolor som inte erbjuder kort-
eller kontantbetalning. Motionärerna vi l l även att äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten 
att införa kommunalt subventionerade luncher på privat ägda restauranger. 

I bifogat förslag t i l l yttrande lyfts äldrenämndens hälsofrämj ande och förebyggande arbete samt 
seniorrestaurangernas uppdrag som omfattar mer än näringsriktiga, subventionerade luncher. Att 
främja tillgänglighetsskapande åtgärder för samhällsservice ligger i nämndens intresse men bör inte 
i första hand ske genom ekonomiska subventioner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01 -22 

Yrkande 
Ordförande Ebba Busch Thor (KD) yrkar bifall t i l l föreliggande yttrande med tillägg av följande 
avslut: 
Äldrenämnden ser positivt på motionens intentioner och kommer för egen del att utreda 
möjligheterna att vidga konceptet med seniorluncher så att det når fler delar av kommunen. 

Vidare yrkar ordföranden på ytterligare en att-sats lydande: 
att ge kontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att vidga konceptet med seniorluncher så att det 
når fler delar av kommunen. 

Caroline Andersson (S) yrkar avslag på första att-satsen ti l l förmån för bifall t i l l motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först eget yrkande om en ytterligare att-sats under proposition och finner att 
nämnden bifaller densamma. 

Därefter ställer ordföranden eget yrkande om bifall t i l l föreliggande yttrande med tillägg, och 
Caroline Anderssons avslag t i l l första att-satsen t i l l förmån för bifall t i l l motionen, under 
proposition, och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 

Justerandes sign k H 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§ 9 

Riktlinje för awikelsehantering gällande hälso- och sjukvård 
ALN-2013-0246.37 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att anta riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-12-11 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Detta övergripande styrdokument beskriver ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom 
äldrenämnden (ÄLN) och nämnden för hälsa och omsorg (NHO). Ansvarsfördelningen mellan 
vårdgivaren, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR), utförarens verksamhetschef och hälso- och sjukvårdspersonal tydliggörs. Styrdokumentet 
utgör även ett stöd för författningsstyrda specifika riktlinjer som arbetas fram av MAS och MAR. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§10 

Center för kortidsvistelse i Stenhagen 
ALN-2013-0229.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa reviderad inriktning för byggrätten inom detaljplanen för del av Berthåga 11:33 till ett 
center för korttidsvistelse, 

att ge kontorets direktör i uppdrag att hos kontoret för Samhällsutveckling beställa en 
upphandling/markanvisningstävling för genomförande av byggnad inom vilken ett center för 
kortidsvistelse i Stenhagen kan inrymmas, 

att godkänna att Landstingets primärvårdsförvaltning inrättar en mindre 
husläkarmottagning/vårdcentral i husets bottenplan. Denna innefattar husläkare, 
barnvårdscentral samt distriktssköterska, och 

att ge kontoret för hälsa, vård och omsorg uppdrag att säkerställa att äldrenämnden efter 
genomförd upphandling/markanvisning kan välja att inte gå vidare med projektet om de 
ekonomiska förutsättningarna inte bedöms vara rimliga. 

Ärendet 
Förslag t i l l skiivelse föreligger 2013-10-24 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

I äldrenämndens boendeplan som fastställdes 2010-11-25 beslutade nämnden att hemställa hos 
fastighetsnämnden att bevaka behovet av vård- och omsorgsboenden utifrån boendeplanens 
beskrivning. Arbetet med planläggning/planprocess utifrån denna beskrivning har därefter 
genomförts av kontoret för samhällsutveckling i syfte att skapa ett vård- och omsorgsboende i 
Stenhagen. Samma målbild återfinns i äldrenämndens gällande konkurransplan. 

Sedan äldrenämnden fastställde boendeplanen har nämnden tillsammans med nämnden för hälsa 
och omsorg angivit en gemensam målbild innehållande fyra olika center med platser för 
korttidsvistelse varav ett planeras i Stenhagen. Äldrenämnden behöver därför inför den upphandling 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• • K O M M U N 

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

av fastighet i Stenhagen som berälcnas genomföras november 2013 - januari 2014 besluta om att 
ändra inriktningen för fastigheten ti l l ett center för korttidsvistelse. 

Erica Närlinge (FP) yrkar tillägg på sidan 14 i programmet med att under träffpunkt komplettera 
första meningen med "och träningsmöjlighet". 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Vidare önskar Erica Närlinge en genomgång av hur processen ser ut från äldrenämndens beslut och 
hela vägen. 

Kontoret återkommer t i l l frågan nästa nämnd i form av ett informationsärende. 

Yrkande 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§11 

Yttrande över remiss avseende motion av Liza Boethius (V) om att ej införa 
lagen för valfrihetssystem, LOV, och ramupphandling av äldreboenden och 
boenden/gruppboenden enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL 
ALN-2013-0128.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att avge reviderat yttrande i enlighet med upprättat förslag. 

Reservationer 
Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S) och Claes Olsson (S) lämnar ett 
särskilt uttalande enligt bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-01-13 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Liza Boethius (V) har motionerat t i l l kommunfullmäktige om att lagen för valfrihetssystem (LOV) 
och så kallade ramupphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) inte ska införas för 
äldreboenden och olika former av boenden/gruppboenden enligt lagen om stöd och service t i l l vissa 
funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Som skäl för motionen anförs att det är en 
fördel för kommunen att äga eller hyra fastigheter där äldre och personer med funktionsnedsättning 
bor mer eller mindre permanent. Kontoret framför i upprättat förslag t i l l svar att fördelarna med 
ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna. 

Yrkande 
Caroline Andersson (S) yrkar med stöd av Ebba Busch Thor (KD) följande tillägg i yttrandet: 
en ny första punktsats ska lyda "Införandet av LOV:en innebär att avtalen med utförarna kan löpa 
kontinuerligt och därmed ge bättre förutsättningar för kontinuitet i omsorgen om de äldre". 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Justerandes sign 
tcHCf 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01 -22 

§12 

Avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Fortuna-Onnela 
ALN-2013-0093.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-01-07 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK), genomförde en planerad avtalsuppföljning vid vård-
och omsorgsboendet Fortuna-Onnela den 13 och 21 maj 2013 som framgår av rapporten. I samband 
med detta genomfördes dokumentationsgranskningar den 7 maj vid verksamhetens två avdelningar, 
omvårdnads- och demensplatser samt korttidsvårdsplatser, vilka framgår av rapporten. 
Uppföljningen visade att det förelåg ett flertal brister och förbättringsområden. 

Under perioden som avtalsuppföljningen pågått har en kontinuerlig kontakt hållits med utföraren 
kring olika frågeställningar som uppkommit. 

Handlingsplan inkom den 9 december. Kontoret önskade ett förtydligat svar gällande bemanningen 
av sjuksköterska. Svaret som lämnades bedömdes som tillfredsställande och godkändes. Därmed ser 
HVK nu ärendet som avslutat. 

Då verksamheten beskrivit åtgärder (uppföljning och egenkontroll under våren 2014) kring den 
bristande dokumentationen på ett bra, tydligt och ansvarsfullt sätt har kontoret begärt att få ta del av 
skriftlig dokumentation ifrån dessa aktiviteter. Därefter tar kontoret ställning t i l l om ytterligare 
åtgärder krävs. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§13 

Avtalsuppföljning Björngården korttidsplatser, oanmäld uppföljning 
ALN-2013-0209.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktandet av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-12-18 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontoret för hälsa vård och omsorg genomförde 2013-08-20 en oanmäld avtalsuppföljning av 
Björngården korttidsplatser som framgår av rapporten. Den oanmälda uppföljningen föranleddes av 
att ett flertal synpunkter och klagomål framkommit gällande brister inom områdena bemanning, 
bemötande och informationsöverföring/teamarbete. 

Kontoret kunde vid uppföljningstillfället konstatera att flera brister förelåg i förhållande t i l l ställda 
ska-krav i avtal. Kontakt med berörda personer på myndigheten togs både före och efter 
uppföljningen. Myndigheten har haft flera enskilda möten med verksamheten gällande de 
synpunkter och klagomål som framkommit. Vid det senaste mötet 2013-09-03 framkom att 
Björngården inlett ett antal förbättringsåtgärder och ett nytt möte är inbokat för ytterligare 
uppföljning under november månad. 

Mot bakgrund av det arbete som startats och pågår på Björngården för att åtgärda de brister som 
framkommit avser kontoret efter samråd med myndigheten att avvakta med en mer omfattande och 
ingående avtalsuppföljning t i l l i januari 2014. Detta för att Björngården ska få tid på sig att utveckla 
verksamheten i enlighet med det som framkommit vid möten med myndigheten och vid intervjuer 
med verksamhetschef och personal i samband med den oanmälda uppföljningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§14 

Kursinbjudningar 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att medge A l f Hanslöf (FP) och Kerstin Holmberg (S) delta i läkemedel i fokus som landstinget i 
Uppsala bjuder in t i l l avseende seminarium om läkemedelsmarknad, läkemedelsförsörjning, 
läkemedelstjänster, kostnadseffektiv läkemedelsbehandling samt nya läkemedel, måndag 10 
mars, kl . 13.00-16.00, Eklundshov, och 

att medge Eva Adler (MP), Johan Carlsson (M) och Gunnel Jägare (M) delta i "Anhörigas 
hälsa/ohälsa" 20 mars 2014, kl . 13.00 - 16.00, Studieförbundet Vuxenskolan, Drakensalen, 
Kungsängsgatan 12, Uppsala. Anordnare är HSO i Uppsala län i samverkan med landstinget i 
Uppsala län, Anhörigcentrum i Uppsala kommun och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala 
län. Kostnad 250 kr/person. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§15 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm äldrenämnden 
2014-01-22 
ALN-2014-0025.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

Anmälan av individutskottets protokoll 2013-12-16 och 2914-01-14 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen t i l l handlingarna. 

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2013-10-02 och 2013-12-11 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen t i l l handlingarna. 

§16 

§17 

Justerandes sign Utdragsbe styrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§18 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Gunvor Nordström Liiv, uppdragsstrateg: 
7.1 fattad 2013-10-24 (4 beslut avseende rullstolar och 1 beslut avseende tippbräda) 
7.1 fattad 2013-12-02 (6 beslut avseende el-rullstolar) 

Justerandes sign , Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§19 

Svenska äpplen 

Med anledning av en motion t i l l Kommunfullmäktige frågar Eva Adler (MP) om hur många 
svenska äpplen som serveras inom äldreomsorgen. 

Äldrenämnden uppdrar åt kontoret att undersöka frågan och återkomma til l äldrenämndens 
arbetsutskott. 

§20 

Tillgång till handlingar på uppsala.se 

Eva Adler (MP) informerar om att hon från synskadade har fått synpunkter på att det är svårt att ta 
del av nämndernas handlingar och protokoll på uppsala.se. 

Kontoret upplyser om att äldrenämndens och nämndens för hälsa och omsorg handlingar och 
protokoll alltid läggs ut på uppsala.se så att de även är lyssningsbara. 

Justerandes sign 
K Ulf CZS? 

Utdragsbestyrkande 
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Socialdemokraterna 

Yttrande avseende motion av Caroline Andersson (S) m.fl. 
om att öka tillgängligheten till subventionerade 
seniorrestauranger 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande om att 
föreslå äldrenämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen tillstyrka föreliggande motion 

De argument mot motionens yrkanden som den borgerliga majoriteten 
framför i sitt yttrande ti l l kommunstyrelsen är ologiska och dåligt 
underbyggda. 

I yttrandet påstås att seniorer redan idag kan äta vid skolrestauranger inom 
kommunen. Detta är inte helt sant. I kommunens seniorguide står att läsa i 
en bisats att äldre som vil l äta på en skolrestaurang kan kontakta ansvarig 
restaurangchef för att få information - det är alltså inte så att seniorer som 
vill äta på en skolrestaurang "fritt" kan gå dit. Det finns vidare ingen lista 
över skolrestauranger på samma sätt som för seniorrestauranger i de 
informationsbroschyrer som vänder sig t i l l seniorer. I kontakter med Vård 
och Bildning ställer man sig positiv t i l l en bredare användning av 
skolrestaurangerna. Man uppger inte heller att detta redan är något som sker 
på bred basis idag. Ett undantag är Stenhagens kultur- och bildningscentrum 
där man lyckats hitta en lösning för att erbjuda lunch ti l l seniorer. I övrigt 
hänvisar man ti l l att praktiska frågor måste lösas vad gäller kontanthantering 
för betalning, säkerhet för eleverna och kapacitet att ta emot fler besökare. 
Allt detta talar för att användningen av skolresturanger som 
seniorrestauranger är en sällsynt, för att inte säga obefintlig företeelse. 

Den borgerliga majoriteten menar vidare att det ligger i äldrenämndens 
intresse att främja tillgänglighetsskapande åtgärder för samhällsservice, men 
att detta i första hand inte bör ske genom ekonomiska subventioner. Detta 
argument förefaller helt ologiskt eftersom äldrenämnden redan idag erbjuder 
seniorluncher t i l l ett subventionerat pris. Äldrenämnden har vidare beslutat, 
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2014-01-22 

i politisk enighet, om tillkomsten av fler seniorresturanger med 
subventionerade luncher. 

Det är . socialdemokraternas uppfattning att en utbyggnad av 
seniorrestaurangerna måste kompletteras med alternativ som ytterligare ökar 
tillgängligheten t i l l god och näringsriktig kost - i synnerhet inom glesbygd 
där befolkningsunderlaget idag är för begränsat för att det ska motivera 
uppförandet av större seniorrestauranger. Mot bakgrund av detta förordar v i 
därför äldrenämnden att förorda kommunstyrelsen att tillstyrka motionen. 



SÄRSKILT UTTALANDE 
Äldrenämnden 
Socialdemokraterna 2014-01-22 
Ärende 3.05 

Yttrande över motion av Liza Boethius (V) om att ej införa L O V och 
ramupphandling av äldreboende och boenden/gruppboenden enligt LSS 
och SoL 

Socialdemokraterna har ställt sig bakom förslaget om att införa LOV i särskilt boende inom 
äldreomsorgens verksamheter. V i har ansett att ett införande av Lagen om valfrihetssystem 
har fördelar ur det perspektivet att vi kan sluta långsiktiga avtal med såväl privat drivna som 
offentligt drivna utförare som ger vård och omsorg med hög kvalitet. Det kan skapa trygghet 
för de boende och ge drivkrafter för utföraren att exempelvis investera i personalens 
kompetensutveckling. Enligt kontorets utredning kan det även innebära att nämnden kan 
frigöra ekonomiska resurser genom att ersättningsnivåerna t i l l utförarna kommer in på en 
lägre nivå än nuvarande ersättningar för ramavtalen. Samtidigt blir ersättningen något högre i 
jämförelse med många av de vårdboenden som den borgerliga majoriteten upphandlat genom 
lägsta pris. Socialdemokraterna ser även en fördel med förslaget utifrån att vi länge drivit 
förslaget om att det ska vara kvalitet som ska vara styrande i en upphandling inte priset. 
Denna princip kan förverkligas genom ett införande av LOV där det är nämnden som 
fastställer ersättningsnivåerna och inte utförarna genom ett anbudsförfarande. 

Samtidigt som det finns flera fördelar med ett införande av LOV finns det också risker. En 
sådan betydande risk är att de privata utförarna inte svarar på marknaden och att vi inte får 
den ytterligare utbyggnad av vårdboenden som vi så väl behöver inom kommunen. V i har 
därför yrkat och reserverat oss ti l l förmån för ett förslag om att äldrenämnden fortsätter att 
planera för framtaganden av vårdboenden som kan drivas i egen regi eller upphandlas enligt 
LOU. Plan- och byggprocesserna är långsamma i Uppsala och det kan ta tid att få fram nya 
bostäder om det visar sig att de privata utförarna väljer att inte ingå LOV-avtal i den 
utsträckning som behövs. Kommunen måste aktivt reservera tomtmark och verka för 
möjligheten att ingå egna hyresavtal med byggentreprenörer. Finns förutsättningarna på plats 
kan äldrenämnden i ett ganska sent skede överväga om vårdboendet ska drivas enligt LOV, 
enligt LOU eller genom direktavtal med Vård och Bildning. 

Ytterligare en risk, som även Vänsterpartiet för fram, är att de boende eventuellt måste flytta i 
det fall äldrenämnden häver avtal med utföraren eller att utföraren går i konkurs. Detta 
eftersom utförarna i enlighet med LOV-lagstiftningen själva äger eller förhyr fastigheten. V i 
Socialdemokrater har bedömt den risken som mycket låg och menar att fördelarna med ätt 
införa LOV på vårdboenden överväger denna högst hypotetiska nackdel. 

Utöver ovanstående nämnda yrkande har vi i anslutning t i l l införandet av LOV också yrkat på 
att kontoret utreder behovet av att införa en "oberoende" vårdvalslots eller ett utvecklat 
beslutsstöd som biståndshandläggarna kan använda för att guida den enskilde i valet. Vi har 
också yrkat på högre krav på bemanning och arbetsrättsliga förhållanden i 



förfrågningsunderlagen. Dessa yrkanden fick inte gehör av den borgerliga majoriteten, men 
det är justeringar vi kan göra om vi vinner väljarnas förtroende och får leda äldrenämnden 
under nästa mandatperiod. Avslutningsvis har vi yrkat på att en depositionsavgift ska införas 
för de utförare som vil l etablera sig. Depositionsavgiften ska täcka de omkostnader som 
eventuellt kan uppstå för äldrenämnden i samband med en konkurs eller utfasning av 
verksamheten. Frågan ska utredas vidare av äldrenämndens förvaltning och det är vår 
förhoppning att en sådan avgift ska kunna införas. 


