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ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 103 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att informationsärende 4. Rekrytering legitimerad personal utgår, 

att under anmälningsärende 27 även uppta protokoll från 19 september 2018, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 104 

Beredning HP Bostad för alla och Lokal- och bostadsförsörjningsplanerna 

Tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen redogör för beredningen av HP Bostad för alla och 
Lokal- och bostadsförsörjningsplanema. Ett slutgiltigt förslag ska vara färdig 15 november 2018. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet 3 december 2018 och kommunfullmäktige fattar 
beslut 12 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsa a 
KOMMUN ALDRENAMNDEN 

Justerandes sign 
LA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 105 

Målbild för programarbetet med nytt vård- och omsorgsboende i Storvreta 
ALN-2015-0289 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Skrivelse föreligger 2018-09-05 från förvaltningen. 

§ 106 

Rekrytering legitimerad personal 

Informationen utgår och tas upp på nämnden i november. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 107 

Delårsuppföljning per augusti 2018 (Tertial 2) 
ALN-2017-0646 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna delårsuppföljning av mål, uppdrag och åtgärder per augusti 2018 enligt föreliggande 
förslag, och 

att överlämna delårsuppföljning per augusti 2018 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-20 från förvaltningen. 

Nämndens delårsuppföljning per augusti 2018 görs utifrån den verksamhetsplan som nämnden 
upprättat för året och utgår från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats. Av de nio 
inriktningsmålen bedöms äldrenämnden kunna bidra till måluppfyllelse enligt plan för samtliga mål 
som berör nämndens verksamhet. 

Huvuddelen av nämndens uppdrag och åtgärder har påbörjats, medan återstoden antingen är bedömts 
vänta på att påbörjas eller ej påbörjats. En något större andel jämfört med tidigare tertial bedöms ha 
status som färdiga. De uppdrag/åtgärder som väntar eller inte påbörjats uppmärksammas särskilt, för 
att säkerställa att måluppfyllelse ska kunna uppnås. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 108 

Delårsuppföljning per augusti inklusive årsprognos 2018 
ALN-2017-0646 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut per augusti 2018 inkl. årsprognos enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingar till Kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Maria Petersson (M), Ha6le Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerborn (L) och Ulla Johansson (KID) anser att nämnden är fortsatt i behov av bättre löpande 
uppföljning av äldrenämndens verksamheter. Vi har länge efterfrågat en bilaga till ekonomiska bokslut 
som på rubriksnivå anger aktiviteter som vidtas för att säkerställa bättre kvalitet och en ekonomi i 
balans. Kopplat till aktiviteterna bör också anges uppföljningstidpunkter och vilka resultat som 
aktiviteterna siktar mot. Vår övertygelse är att nämnden bättre kan säkerställa att berörda verksamheter 
verkställer åtgärder som kan säkerställa måluppfyllelse med en liknande styrning och uppföljning. 
Nämnden måste i sin helhet få ta del av den nedbrutna ekonomin per verksamhetsområden och 
verksamhetsenheter. Särskilt i ljuset av nämndens ansträngda ekonomi är det viktigt för att nämnden 
betydligt bättre ska klara av att aktivt bidra till nödvändigt förbättringsarbete. 
Äntligen kan vi konstatera att ett första steg mot ett professionellt sätt att rapportera de större åtgärds/ 
förbättrings-arbetena inom äldreförvaltningen. I presentationen, under rubriken "Utmaningar & 
prognossäkerhet", anser vi representera det första steget. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-27 från förvaltningen. 

Nämnden redovisar ett resultat ackumulerat per augusti uppgående till +5,3 mnkr (- 21,2 mnkr augusti 
2017). Resultatet var en avvikelse mot budget på — 6 mnkr. Främsta förldaringen till denna 
budgetavvikelse kan härledas till en planerad lokalöverlåtelse inom korttidsverksamhet som ej kunnat 
ske enligt plan varför förväntad besparing för nämnden uteblivit (ca 6 =kr) 

Nettokostnaderna ackumulerat per augusti för nämndens största verksamhet, särskilt boende, var 23 
mnkr lägre än kommunfullmäktiges budget medan nettokostnaderna för ordinärt boende var ca 25 
mnkr högre än budgetramen. Nettokostnaderna för öppen förebyggande verksamhet var 7 mnkr högre 
än budgetramen. 

Årsprognosen per augusti månads bokslut indikerar ett resultatutfall på — 9,4 mnkr (-4,8 mnkr per 
mars). Huvudsakliga indikerade avvikelsefaktorer mot budget och ett mer negativt utfall än tidigare 
prognos kan dels hänföras till ovan beskriven utebliven lokalöverlåtelse, dels en ökad volym och 
därmed merkostnad inom hemtjänsten mot tidigare prognos per mars. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 109 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 113448 avseende 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 
ALN-2018-0090 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslag till yttrande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-10 från förvaltningen. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 110 

Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun 2030 
ALN-2018-0520 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna remissversionen av program och handlingsplan för äldrevänlig kommun med 
redaktionella ändringar. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-06 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet och påtalar att redaktionella ändringar kommer att göras i 
handlingarna. 

Den 25 april 2016 beslutade kommunfullmäktige i Uppsala att uppdra till äldrenämnden att ansöka om 
medlemskap i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer, Age cities and 
communities. I juni samma år beviljades Uppsala medlemskap. Idag är drygt 600 städer, världen över, 
medlemmar i nätverket. I Sverige är, förutom Uppsala, Göteborg, Stockholm och Hallstahammar 
medlemmar. 

Medlemskapet, som är kostnadsfritt, medför ett antal förpliktelser. Bland annat ska de äldre invånarna 
involveras i processen, en baslinjemätning ska genomföras och en handlingsplan ska utformas. 

Förslaget till Program för en äldrevänlig kommun ersätter nuvarande äldrepolitiska program, Senior i 
Uppsala — nu och fram till 2030. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 111 

Förfrågningsunderlag för särskilt boende i Uppsala kommuns 
valfrihetssystem 
ALN-2018-0536 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förfrågningsunderlaget för särskilt boende i Uppsala kommuns 
valfrihetssystem med tillägg att krav på att utföraren ska begära utdrag ur belastningsregistret vid 
nyrekrytering av personal ska stå kvar i förfrågningsunderlaget, och 

att det reviderade förfrågningsunderlaget ska gälla från 2019-01-01. 

Reservation och särskilt yttrande 
Per-Olof Forsblom (V) och Ingrid Nordlander (V) reserverar sig mot de föreslagna "lättnaderna" i 
kravet på kompetens och kompetensutveclding, (punkt 4.8.1). Sänkta kompetenskrav banar väg för en 
succesiv försämring av personalens kompeten och i förlängningen av verksamhetens kvalitet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-06 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har gett äldreförvaltningen i uppdrag att revidera nu gällande Förfrågningsunderlag för 
godkännande av utförare i Uppsala kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende — 2017, 
som fastställdes av äldrenämnden den 23 maj 2017. 

Det nya förfrågningsunderlaget har, efter dialog med berörda utförare utifrån de sänkta ersättningarna 
inom LOV för särskilt boende, tagits fram av tjänstemän på äldreförvaltningen. Föreslagna 
revideringar är också en harmonisering till det senaste av nämnden beslutade förfrågningsunderlag 
inom LOU för särskilt boende. 

Förfrågmingsunderlaget kommer efter beslut i äldrenämnden att kommuniceras ut till berörda utförare 
samt publiceras på Uppsala.se. Det nya förfrågningsunderlaget kommer att gälla från och med 
2019-01-01. 

Yrkanden 
Nämnden enas om att krav på att utföraren ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyrekrytering 
av personal ska stå kvar i förfrågningsunderlaget. 

Utdragsbestyrkande 
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UJppsala ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 112 

Reviderad övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala 
kommun 
ALN-2018-0454 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastslå den nya riktlinjen för hälso- och sjukvård. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-05 från förvaltningen. 

Nuvarande Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun beslutades av 
äldrenämnden och nämnden för vuxna med funktionshinder år 2013 och en revidering genomfördes år 
2016. 

Den nya riktlinjen har tagits fram av tjänstemän på omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen samt 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen. Den nya 
riktlinjen kommer efter beslut i nämnden att kommuniceras ut till berörda verksamheter samt 
publiceras på Uppsala.se. Den nya riktlinjen kommer att gälla från och med 2019-01-01. 

Utdragsbestyrkande 
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'L latowNaIa ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 113 

Yttrande till kommunrevisionen över rapport granskning av åtgärder med 
anledning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
ALN-2018-0426 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att överlämna föreslaget yttrande till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-03 
Äldrenämnden har tagit del av kommunrevisionens rapport om åtgärder med anledning av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). De påtalade bristerna är kända av nämnden. Revisionen begär yttrande 
utifrån vilka åtgärder som avses genomföras i syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna och 
tidsplan för detta. 
Nämndens yttrande kring dessa åtgärder är att under året börja ta fram form för att kunna följa 
enskilda individärenden som rapporteras som ej verkställda, uppdatera och säkerställa rutiner både 
gällande rapportering och dokumentation om verkställighet och erbjudande om insatser. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 114 

Uppsala Kristna Råd/Diakonicentrum: Bidrag till föreningar 2019 
ALN-2018-0381 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Kristna Råd/Diakoncentrum 240 000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 
2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-05 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. Diakonicentrum har ansökt om totalt 260 000 kr i 
bidrag för verksamhetsåret 2019. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Diakonicentrum bidrag för 
största delen av ansökan, motsvarande 240 000 kr. 

Utdragsbestyrkande 
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uP1?„53». ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 115 

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS): Bidrag till föreningar 
2019 
ALN-2018-0360 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) 220 000 kr i bidrag för 
verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-05 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. UPS har ansökt om 230 000 kr i bidrag för detta 
verksamhetsår. Äldrenämnden har beslutat att bevilja UPS 220 000 kr i bidrag för år 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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41319,Y,943 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 116 

UPS/Träffpunkt Storgatan 11: Bidrag till föreningar 2019 
ALN-2018-0361 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) 1 250 000 kr i bidrag för driften av 
träffpunkten Storgatan 11 under verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-05. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. För verksamhetsåret 2019 har UPS ansökt om 1 350 
000 kr i bidrag från nämnden. Äldrenämnden har beslutat att bevilja UPS 1 250 000 kr för drift av 
träffpunkten 2019, vilket är 10 000 kr mer än för verksamhetåret 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

y v 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 117 

Uppsala Demensförening: Ansökan om äldrenämndens bidrag till 
föreningar 2019 
ALN-2018-0372 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Demensförening 13 500 kr i bidrag för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-05 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. Uppsala Demensförening har ansökt om 13 500 kr i 
bidrag för verksamhetsåret 2019. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Uppsala Demensförenings 
ansökan i sin helhet. 

Justerandes si 
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ppsa a 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 118 

Uppsala Rödakorskrets: Bidrag till föreningar 2019 
ALN-2018-0375 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Rödakorskrets 500 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-06 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. Uppsala Rödakorskrets har ansökt om 745 000 kr för 
2019. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Uppsala Rödakorskrets bidrag om 500 000 kr för detta år. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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uPenta ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 119 

Afasiföreningen i Uppsala län: Bidrag till föreningar 2019 
ALN-2018-0433 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja 44 500 kr i bidrag till Afasiföreningen för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-06 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. Afasiföreningen har ansökt om totalt 48 000 kr i bidrag 
2019. Nämnden har beslutat att bevilja Afasiföreningen 44 500 kr i bidrag för verksamhetsåret 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upliewe ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 120 

ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk: Bidrag till sociala 
föreningar 2019 
ALN-2018-0370 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja ULVIS 71 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-06 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. Föreningen Unga Lär Vuxna Internet på sitt eget Språk 
(ULVIS) har ansökt om 304 378 kr i bidrag för verksamhetsåret 2019. Äldrenämnden har beslutat att 
bevilja föreningen 71 000 kr i bidrag för 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 121 

Vänsam: Bidrag till föreningar 2019 
ALN-2018-0362 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Vänsam 16 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-06 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. Föreningen Vänsam har ansökt om totalt 27 000 kr i 
bidrag för år 2019. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Vänsam bidrag om 16 000 kr för 
kulturverksamhet, däremot inte för övriga aktiviteter i ansökan. 

Utdragsbestyrkande 
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PP,23» ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 122 

Äldrekontakt: Bidrag till föreningar 2019 
ALN-2018-0378 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Äldrekontakt 30 000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-05 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. Föreningen Äldrekontakt har ansökt om 30 000 kr i 
bidrag för föreningens Uppsalaverksamhet för verksamhetsåret 2019. Äldrenämnden har beslutat att 
bevilja Äldrekontakts ansökan i sin helhet. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 123 

Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening: Bidrag till föreningar 2019 
ALN-2018-0382 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening 5 000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 
2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-06 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. Uppsala läns Dövas pensionärsförening har ansökt om 
79 080 kr i bidrag för 2019. Nämnden har beslutat att bevilja Uppsala läns Dövas pensionärsförening 
5 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2019 för föreningens informationsarbete och intressepolitiska 
arbete. 
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el PPM." ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 124 

SPES Uppsala krets: Bidrag till föreningar 2019 
ALN-2018-0353 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja SPES Uppsalakrets 6 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-06 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. Föreningen SPES Uppsalakrets har ansökt om 12 000 
kr i bidrag för föreningens verksamhet för verksamhetsåret 2019. Äldrenämnden har beslutat att 
bevilja föreningen 6 000 kr i bidrag för år 2019. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
OMMUN ALDRENAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 125 

Bidrag till Cykling utan ålder för 2019 
ALN-2018-0423 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja föreningen Cykling utan ålder 40 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-06 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 27 september 2018 behandlat samtliga inkomna ansökningar 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. Föreningen Cykling utan ålder har ansökt om 50 000 kr 
i bidrag för verksamhetsåret 2019. Äldrenämnden har beslutat att bevilja föreningen 40 000 kr i 
enlighet med tidigare stöd under 2017 och 2018 från gatu- och samhällsmiljönämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(ft, 
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I- I 

ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 126 

Halvårsrapport avtals-och uppdragsuppföljning — juni 2018 
ALN-2018-0535 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad halvårsrapport avseende genomförda avtalsuppföljningar. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-06 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Avdelning för avtal och marknad har skrivit en halvårsrapport där de har samlat resultat av 
uppföljningarna som genomförts 2018-01-01 till och med 2018-06-30. Halvårsrapporten 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, både inom specifika 
verksamhetsområden och övergripande inom alla fyra verksamhetsområden, redogörs för. 

Resultatet av rapporten visar på flera problem- och förbättringsområden bland annat i samverkan 
inom, och mellan, verksamhetsområden samt gällande begränsningar i lokalresurser inom exempelvis 
öppna förebyggande och dagverksamheter. Halvårsrapporten kommer ligga som grund för fortsatt 
arbete som presenteras i en helårsrapport vid årsskiftet. 
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JJppsaIa 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 127 

Ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende 
2019 
ALN-2018-0539 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa 2019 års ersättning för LOV inom vård — och omsorgsboende till 1 866 kr per dygn, och 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa 2019 års ersättning för LOV inom 
vård — och omsorgsboende till 1 866 kr per dygn. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden fastställde reviderat förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala 
kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende i maj 2017. I och med revideringen 
föreslog äldrenämnden en ny ersättning per vårddygn oavsett inriktning till 1 829 kr vilket fastställdes 
av Kommunfullmäktige i juni 2017. Av förfrågningsunderlaget framgår att ersättning inom 
äldrenämndens valfrihetssystem för vård — och omsorgsboende beslutas för kommande år av 
Kommunfullmäktige. Äldreförvaltningen föreslog äldrenämnden att inte höja ersättningen för 2018 
vilket fastställdes av kommunfullmäktig den 11 december 2017. 

Äldreförvaltningens föreslår att ersättningen per vårddygn höjs med 2 % och fastställs till 1 866 kr per 
vårddygn från och med 1 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

a 
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U_Irp ?.:)3a a 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 128 

Ersättning 2019 för lagen om valfrihet (LOV) hemtjänst och hemsjukvård 
ALN-2018-0557 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att ersättning för LOV inom hemtjänst och hemsjukvård 
fastställs enligt ärendets reviderade bilaga 1 från januari 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-27 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet och justerade siffror i bilaga 1. 

Äldrenämnden fastställde i maj 2018 nytt reviderat förfrågningsunderlag för hemtjänst och 
hemsjukvård för godkännande av utförare i Uppsala kommuns valfrihetssystem. Gällande ersättningen 
till utförare, som också är en del av förfrågningsunderlaget, tas beslut av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige tog efter äldrenämndens förslag beslut om nya ersättningar som börjar gälla från 
1 oktober 2018. 

För flera insatser inom hemtjänst och hemsjukvård togs beslut om höjning av timersättningen från 
oktober i år. För vissa insatser, däribland service, matlåda och kompletterande hemtjänst till annat 
grundbeslut sänktes istället ersättningen mot tidigare. 

Äldreförvaltningen föreslår att ersättningen för insatserna service, matlåda (inklusive leverans) och 
kompletterande hemtjänst till annat grundbeslut höjs med 2,5 % från och med januari 2019 enligt 
ärendets bilaga 1. 

Utdragsbestyrkande 
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uPlinuf ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 129 

Remiss om Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
ALN-2018-0407 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-05 från förvaltningen. 

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra ska användas för att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga 
arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda/Valsätra. Handlingsplanen innefattar mål med arbetet, förslag 
på åtgärder och insatser på kort sikt för att hantera nuläget och påbörja förändringsarbetet samt förslag 
på åtgärder och insatser på längre sikt för att ställa om mot målsättningar 2030. 

Kommunstyrelsen har skickat ut handlingsplan för Gottsunda/Valsätra på remiss till berörda nämnder 
och bolag. I äldrenämndens remissvar framhålls vikten av att inkludera äldreperspektivet i 
genomförandet av handlingsplanens aktiviteter, framför allt inom områdena hållbar livsmiljö och 
trivsel samt trygghet och säkerhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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' ppsa a 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 130 

Anmälan av protokoll från samverkan tillika skyddskommitté 22 augusti 
2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 131 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 23 augusti 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 132 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm äldrenämnden 27 september 
2018 
ALN-2018-0053 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Detaljplan för Gunsta 1:2 med flera vann laga kraft 29 juni 2018. 

2. Detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna vann laga kraft 12 juli 2018. 

3. Protokoll från kommunala pensionärsrådet (KPR) 1 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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ppJ 3-d ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 133 

Anmälningsärenden sekretess äldrenämnden 27 september 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 134 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

i å 
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