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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-01 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Bergius, klockan 16.00 — 17.45 

Beslutande: Monica Östman (S), ordförande 
Eva Adler (MP), 1:e vice ordf. 
Stefan Hanna (C), 2:e vice ordf. 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Cecilia Forss (M) 
Sten Daxberg (M) 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Araxi Tadaros (MP) 
Carl Åborg (V) 
Ingrid Nordlander (V) 
Camilla Westerborn(L) 
Ulla Johansson (I(D) 

Ersättare: Staffan Yngve (S) 
Eileen Rönnlund Holmgren (S) 
Mattias Ekberg (lVfP) 
Kjell Aleklett (L) 
Karolina Wigenfeldt (C) 

Övriga 
deltagare: Carina Juhlin förvaltningsdirektör, Yvonne Jonsson och Jesper Kyrk avdelning-

chefer, Madeleine Jontell HR-chef, Magnus Bergman Kyllönen ekonomichef, Viktor 
Granvald statistiker och Daniel Karlsson utredare. 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2018-11-01 Sista dag att överldaga: 2018-11-29 
2018-11-08 Anslaget tas ner: 2018-11-29 

www.uppsala.se  och ä (yefprval rungen 
/". 

Annie Arkebäck Morell 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-01 

§ 135 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att informationsärendena nr 5. Hitta och jämför, översyn, och nr 6 A. Trygg hem, utgår, 

att uppta information om Andreas And vård- och omsorgsboende, 

att beslutsärende nr 8. Beslut att genomföra upphandling av 10 platser inom dagverksamheter utgår, 
och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 136 

Kompetensförsörjning 

Förvaltningen redogör för allt arbete som pågår gällande kompetensförsörjning. 

§ 137 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 

Förvaltningen visar aktuell statistik över vad de äldre tycker om äldreomsorgen och hur statistiken bör 
tolkas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-01 

§ 138 

Budgetförutsättningar och åtgärder 2019 

Förvaltningen redogör för budgetförutsättningar och åtgärder 2019. 

§ 139 

Andreas And vård- och omsorgsboende 

Förvaltningen redogör för aktuellt avtalsläge med Andreas And. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-01 

§ 140 

Ekonomiskt bokslut per september 
ALN-2018-0120 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per september 2018 enligt föreliggande förslag. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Helene Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerbom (L) och Ulla Johansson (RD) 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 ett första steg mot ett professionellt sätt att rapportera de större åtgärds/ 
förbättringsarbetena inom äldreförvaltningen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-11-01 från förvaltningen. 

Nämndens totala nettokostnader uppgick ackumulerat per september till - 1 346,2 tkr mot budgeterade 
- 1 341,2 mnkr, det vill säga en negativ avvikels om 5 mnkr 
Resultatet för nämnden ackumulerat per september 2018 var -1,4 mnkr (+ 5 mnkr i augusti) vilket 
avvek positivt mot ny periodiserad årsprognos med 0,2 mnkr. Mot budget föreligger en negativ 
avvikels om ca 5 mnkr totalt per september (5,8 mnkr i augusti). Avvikelsen mot budget går främst att 
härleda till en planerad och budgeterad besparing på 6 mnkr för 2018 avseende lokalöverlåtelse som ej 
kunnat göras under 2018. Nämnden arbetar fortlöpande med åtgärder för att minska den nuvarande 
negativa budgetavvikelsen som finns. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sigrj.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-01 

§ 141 

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) tredje 
kvartalet 2018 
ALN-2018-0294 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL som 2018-09-30 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. 

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

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

Det senaste kvartalet var det totalt 37 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att 
besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (29 ärenden) 
• Att beslutet verkställts innan 30 september (12 ärenden) 
• Resursbrist bostad (2 ärenden) 
• Resursbrist personal (2 ärenden) 
• Andra skäl ( 4 ärenden) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-01 

§ 142 

Subvention för trygghetsbostad, Brf Leopold 
ALN-2018-0579 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att till Riksbyggens Brf Leopold bevilja 309 000 kr i subvention för värd/värdinna för perioden 
2019-01-01- 2019-06-30. 

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

Riksbyggens styrelse för Brf Leopold (Uppsalahus nr 23) ansöker i enlighet med äldrenämndens 
"Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun" om subvention för värd/ 
värdinna för perioden 2019-01-01- 2021-12-31. 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att godkänna sökt subvention, men endast för perioden 
2019-01-01-2019-06-30. Att ansökan föreslås godkännas endast för första halvåret 2019 har sin 
bakgrund i den översyn och de regeringsförslag som bereds kring så kallat biståndsbedömt 
trygghetsboende. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-01 

§ 143 

Ansökan om subvention för trygghetsbostad, Uppsalahem AB avseende 
trygghetsboende Rörgatan 9-15 
ALN-2018-0218 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att till Uppsalahems trygghetsboende Rörgatan 9-15 bevilja 116 250 kr i subvention för 
värd/värdinna samt 66 423 kr för gemensamhetslokal för perioden 2019-01-01- 2019-06-30. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-18 från förvaltningen. 

Uppsalahems trygghetsboende Rörgatan 9-15 ansöker i enlighet med äldrenämndens "Kriterier för 
subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun" om subvention för värd/ värdinna och 
subvention för gemensamhetslokaler för perioden 2019-2021. 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att godkänna de sökta subventionerna, men endast för 
perioden 2019-01-01-2019-06-30. Att ansökan förslås godkännas endast för första halvåret 2019 har 
sin bakgrund i den översyn och de regeringsförslag som bereds kring så kallat biståndsbedömt 
trygghetsboende. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-01 

§ 144 

Subvention för trygghetsbostad, Riksbyggen Brf Uppsalahus nr 29 
ALN-2018-0542 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att till Riksbyggens Brf Uppsalahus nr 29 bevilja 212 611 kr i subvention för värd/värdinna för 
perioden 2019-01-01- 2019-06-30. 

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

Riksbyggens styrelse för Brf Uppsalahus nr 29 (Orstenen) ansöker i enlighet med äldrenämndens 
"Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun" om subvention för värd/ 
värdinna för perioden 2019-01-01- 2021-12-31. 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att bevilja subvention endast för perioden 2019-01-01-
2019-06-30. Att ansökan föreslås godkännas endast för första halvåret 2019 har sin bakgrund i den 
översyn och de regeringsförslag som bereds kring så kallat biståndsbedömt trygghetsboende. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
e:( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-01 

§ 145 

Remiss om Handlingsplan Bostad för alla 
ALN-2018-0532 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt reviderat förslag. 

Reservationer 
Eva Adler (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-25 från förvaltningen. 

Uppsala kommun behöver arbeta aktivt för att skapa bostäder som fler har möjlighet att efterfråga. 
Syftet med handlingsplanen är att möjliggöra bostad för alla. I handlingsplanen föreslås delmål med 
därtill kopplade förhållningssättimetodutveclding och åtgärder. Dessa knyter an till beslutade 
övergripande målsättningar för kommunens bostadsförsörjning i Mål och budget 2018-2020 samt till 
kommunens Riktlinjer för bostadsförsöjning 2016-2019. 
I yttrandet till handlingsplanen framhåller äldrenämnden särskilt vikten av tillgången på hyresrätter till 
rimliga priser för äldre med begränsade ekonomiska resurser. Vidare framhålls vikten av 
tillgänglighetsåtgärder och rimliga hyreshöjningar vid renoveringar i det befintliga bostadsbeståndet 
som åtgärder för att möjliggöra kvarboende för äldre. 

Yrkanden 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till föreliggande skrivelse med ändring av tredje styckets 
näst sista mening till följande lydelse: 
Ambitionsnivån för andelen hyresgäster med låg hyra bland bostäder som byggs på egen mark bör 
sättas mycket högre än den nivå på 3 procent som nämns i handlingsplanen. 

Eva Adler (MP) yrkar på tillägg i tredje stycket med att den gröna närmiljön måste beaktas i 
handlingsplanen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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JPeaute ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-01 

§ 146 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 18 september 
2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 147 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 27 september 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-01 

§ 148 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm, äldrenämnden 1 november 
2018 
ALN-2018-0053 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Uppdragsuppföljning 2018-03-12 vid Vaksala hemvård södra, egen regi. 

2. Uppdragsuppföljning 2018-03-14 vid Vaksala hemvård södra, egen regi. 

3. Uppdragsuppföljning 2018-03-28 vid östra landsbygden, egen regi. 

4. Uppdragsuppföljning 2018-04-03 vid Luthagens hemvård, egen regi. 

5. Uppdragsuppföljning 2018-04-03 vid Luthagens hemvård, egen regi. 

6. Uppdragsuppföljning 2018-04-26 vid Sävj a hemvård, egen regi. 

7. Uppdragsuppföljning 2018-04-24 vid Storvreta hemvård, egen regi. 

8. Uppdragsuppföljning 2018-05-15 vid östra landsbygden, egen regi. 

9. Uppdragsuppföljning 2018-05-21 vid Sävj a hemvård, egen regi. 

10. Uppdragsuppföljning 2018-06-01 vid Svartbäckens hemvård, egen regi. 

11. Uppdragsuppföljning 2018-06-01 vid Svartbäckens hemvård, egen regi. 

12. Uppdragsuppföljning 2018-09-05 vid Årstagårdens vård- och omsorgsboende, egen 
regi. 

13. Uppdragsuppföljning 2018-09-12 vid Skogsgårdens vård- och omsorgsboende, egen 
regi. 

14. Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), 
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (LTPS), och Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-09-18. 

15. Protokoll från KPR — Kommunala pensionärsrådet 2018-09-21. 

16. Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2018 att anta upphävande av del 
av detaljplan för Skölsta, dnr 2017-001584. 

Utdragsbestyrkande 
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PPM& ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-01 

§ 149 

Anmälningsärenden sekretess äldrenämnden 1 november 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 150 

Anmälan av fattade delegationsbeslut äldrenämnden 1 november 2018 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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