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Sida 1 (13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-15 

Äldrenämndens protokoll torsdagen den 15 
april 2021 

Plats och tid 

Bergius plan 4, klockan 16:00-20:00, 
ajournering klockan 18.00-18.10 

Paragrafer 

48-57 

Justeringsdag 

Torsdag den 22 april 2021 

Underskrifter 

Eva Christiernin (S), ordförande 

Rigmor Stenmark (C), justerare 

7/1/li 
Annie Arkebäck-Moren, sekreterare 
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Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: Email 
www.uppsala.se  



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-15 

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande 
Johan Edstav (MP), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Rigmor Stenmark (C), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 
Soraja Nadimpour (S), närvarar på distans 
Staffan Yngve (S), närvarar på distans 
Mohammed Mekrami (S), närvarar på distans 
Camilla Westerborn (L), närvarar på distans 
Cecilia Forss (M), närvarar på distans tom § 50 
Ulf Stjernefeldt (M), närvarar på distans from § 51 
Anna-Karin Westerlund (M), närvarar på distans 
Margit Borgström (KD), närvarar på distans 
Ingrid Nordlander (V), närvarar på distans 
Carl Åborg (V), närvarar på distans 
Anders Sehlin (SD), närvarar på distans 

Eileen Rönnlund Holmgren (S), närvarar på distans 
Fylgia Flohr (MP), närvarar på distans 
Ulf Stjernefeldt (M), närvarar på distans tom § 50 
Karolina Wigenfeldt (C), närvarar på distans 
Josef SafadyÅhslund (Fl), närvarar på distans 
Ingemar Virsen (KD), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund förvaltningsdirektör, Yvonne Jonsson, Åsa Markström, och Jesper Kyrk 
avdelningschefer 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-0445 

§48 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att utse Rigmor Stenmark (C) att justera protokollet torsdag den 22 april 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Kg Uppsala 
kommun 

Sida 4(13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-15 

§49 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att uppta ett initiativärende och två frågor från Ingrid Nordlander (V), 

2. att uppta ett initiativärende och en fråga från Rigmor Stenmark (C), 

3. att under punkt 3, Informationsärenden, utgår årsprognos, och 

4. att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 5(13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-0445 

§50 

Informationsärenden 
Följande ärenden föredras: 

• Funk-IT, slutrapport av projekt (Niclas Davidsson, Elisabet Alphonce, och 
Jennie Eriksson) 

• God och nära vård (Susanne Söderberg) 
• Funktionsprogram SÄBO (Jesper Djupström och Liz Holmquist) 
• Covid-19 (Karin Eduards) 
• Ny organisation, kraftsamling för äldreomsorgen den 22 april, utvecklingsplan 

välfärdsutveckling (Lenita Granlund) 

Justerandes signatur 

 

(..›.' 

Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun 

Sida 6 (13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-15 

§51 

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

ALN-2021-00136 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hä ko-
och sjukvård och social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. 
Uppdraget omfattar samverkan mellan huvudmännen men också internt inom 
Uppsala kommun och i Region Uppsala. 

Politiska samrådet samt ledningsgruppen HSVO Uppsala ansvarar för planering och 
genomförande. Ledningsgruppens deltagare är utsedda av respektive huvudman med 
tillhörighet till relevant verksamhetsområde. Samråd HSVO Uppsala möts tre gånger 
per år (januari, maj och oktober). Under majmötet sker uppföljning samt beredning av 
gemensamma prioriteringar inför kommande verksamhetsår. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsskrivelse daterad den 15 mars 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7(13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-15 

§52 

Anmälningsärenden äldrenämnden 15 april 
2021 

ALN-2021-00030 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga föreliggande anmälningsärenden till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Föreliggande handlingar anmä les till äldrenämnden: 

1.Rapport från uppföljning vid Attendo Råbyvägen 2020-03-15. 
2.Rapport från uppföljning vid Gutasund vård- och omsorgsboende 2020-02-24. 
3. Uppföljning 2021-03-19 av effekter av kommunrevisionens fördjupade granskningar 
år 2017 och 2018. 
4. Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll torsdagen den 18 mars 2021. 
5.Äldrenämndens protokoll torsdagen den 25 mars 2021. 
6.Protokoll avdelningssamverkan tillika skyddskommitté 24 februari 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsskrivelse daterad den 7 april 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-15 

§53 

Anmälningsärenden med sekretess till 
äldrenämnden 15 april 2021 

ALN-2021-00031 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga anmälningsärenden med sekretess till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamrna. 

Sammanfattning 

Föreliggande handlingar anmäles till äldrenämnden: 

1. Protokoll, äldrenämndens individutskott 18 mars 2021. 

2.Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 19 mars 2021 i mål nr 70-21 E gällande 
överklagande av äldrenämndens beslut den 8 december 2020 avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453). 
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att XX har rätt till bistånd i form 
av särskilt boende. 

3. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 31 mars 2021 i mål nr 46-21 E gällande 
överklagande av äldrenämndens beslut den 4 december 2020 avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453). 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

4. Protokoll, äldrenämndens individutskott 7 april 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-15 

Beslutsunderlag 

Förvattningsskrivelse daterad den 7 apri12021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 10(13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-15 

§54 

Delegationsbeslut 

Inga delegationsbeslut finns att anmäla denna nämnd. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 11(13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-15 

§55 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att arvode utgår för de i äldrenämnden som deltar i "Kraftsamling för 
äldreomsorgen" den 22 april, klockan 13.00. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 12(13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-15 

§56 

Frågor, skrivelser och annat från nämndens 
ledamöter 
Ingrid Nordlander (V) och Carl Åborg (V) anmäler följande initiativärende: Information 
om kompetensutveckling. 

Följande två frågor ställs även av Ingrid Nordlander och Carl Åborg. 

1. Den 19 november 2020 tog nämnden ett enigt beslut att nämndens riktlinjer för mat 
till äldre skulle revideras. Hur ligger förvaltningen till med detta? När kan ett förslag 
behandlas i nämnden? Påpekas kan att nämnden ansåg att ärendet var mycket viktigt. 

Förvaltningen svarar att ärendet kommer upp på nämnden den 6 maj. 

2.1 media framförs att många kommuner i Sverige har platser över inom särskilt 
boende på grund av rädsla för smitta av olika slag. Hur många platser i dagsläget är 
tomma inom privat och egen regi i Uppsala jämfört med tidigare? 

Förvaltningen redovisar siffror på detta. 

Rignnor Stenmark (C) anmäler följande initiativärende: Seniorsurfarna på 
äldreboenden och äldre i samhället. Ett samarbete mellan äldrenämnden och 
studieförbund. 

Vidare har Rigmor Stenmark en önskan om information gällande äldrevänlig kommun. 

Förvaltningen svarar att information kommer på nämnden i juni. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun 

Sida 13(13) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-15 

§57 

Sävjahus 
Förvaltningen informerar om Sävjahus vård- och omsorgsboende. 

Diskussion följer. 

Justerandes signatur 

 

_ Utdragsbestyrkande 
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