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Ersättare: Staffan Yngve (S) 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Mattias Ekberg (MP) 
Carl Åborg (V) 
Kjell Aleklett (L) 
Carolina Wigenfeldt (C) 
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deltagare: Lisa Bouveng och Marja Hedin avdelningschefer, Magnus Bergman-Kyllönen 

ekonomichef, Daniel Karlsson utredare, Eva-Lena Tverå enhetschef, Per-Anders 
Öhman handläggare, Hel.U. Jaktlund strateg och Ida Sverkersson-Skogman controller 

Utses att justera: Stefan Hanna (C) Paragrafer: 71 - 83 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Annie Arkebäck Mor&t, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2018-06-19 Sista dag att överldaga: 2018-07-17 
2018-06-26 Anslaget tas ner: 2018-07-18 

www.uppsala.se  och äldreförvaltningen 

Annie Arkebäck Moren 
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Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

§ 71 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppta information om j oursjukvården, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 72 

Seniorguidens årsrapport 

Förvaltningen föredrar årsrapporten. 

§ 73 

Taxor och avgifter 

Förvaltningen informerar om de taxor och avgifter som gäller inom äldrenämndens 
verksamhetsområde. 

§ 74 

Joursjukvården 

Förvaltningen informerar om aktuell situation inom joursjukvården. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

§ 75 

Ekonomisk bokslut per maj 2018 
ALN-2018-0120 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per maj 2018 enligt föreliggande förslag. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Hel&ie Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerbom (L) och Ulla Johansson (KD) 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 ange 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. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-06-19 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Resultatet för nämnden ackumulerat per maj 2018 var — 10,3 mnkr vilket avvek -8,9 mnkr mot 
periodiserad budget och med — 2,5 mnkr mot årsprognosen. Den negativa avvikelsen mot periodiserad 
budget förklaras bland annat av högre kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser visavi budget samt att 
en överlåtelse av lokal inom ordinärt boende, med förväntad besparing som följd, inte kunnat överlåtas 
vid förväntad tidpunkt och därmed inte väntas betinga samma planerade besparing för 2018. 
Resultatutfallet för april och maj inom egen regins ordinära och särskilda boende var något sämre än 
periodiserad årsprognos vilket delvis förldarar den negativa avvikelsen mot årsprognosen på totalt — 
2,5 mnkr. 
Aktiviteter pågår för att nämnden ska kunna nå en budget i balans för 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

§ 76 

Övertagande av Glimmervägens vård- och omsorgsboende 
ALN-2018-0307 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att vård- och omsorgsboendet Glimmervägen tas över av Uppsala kommuns egen regi när nuvarande 
avtal löper ut den 17 oktober 2019, och 

att ett projekt runt övertagandeprocessen påbörjas hösten 2018 för att ge vård- och omsorgsboendet 
Glimmervägen en omstart. 

Reservation och särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Helene Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerbom (L) och Ulla Johansson (KID) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande särskilda 
yttrande: Vi anser att kommunen så ofta som möjligt ska tillämpa kvalitetsmetoden att upphandla de 
tjänster kommunen behöver. När kommunen avstår ifrån att upphandla omsorgs- och vårdtjänster 
riskerar det också att negativt påverka kvalitetsutvecklingen kopplad till omsorg och vård. Vi anser 
också att ett liknande beslut måste inkludera en uppskattad ekonomisk konsekvens av ett övertagande. 
Av föredragningen förefaller till exempel risken hög för personalutvecklingskostnader och 
ombyggnader av lokalerna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-17 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Oavsett utförare har vård- och omsorgsboendet Glimmervägen aldrig lyckats få stabilitet i 
personalgrupperna, vilket lett till kvalitetsbrister och återkommande klagomål från boende och 
närstående. 

Sedan 2015 har Glimmervägen varit föremål för uppföljningsbesök vid flera tillfällen. 
Återkommande bristområden från de senaste årens avtalsuppföljningar har bland annat varit dagliga 
aktiviteter för brukaren, kontaktmannens egen tid med brukaren, brister inom hälso- och sjukvård och 
omvårdnad, samt hög omsättning av chefer, omvårdnadspersonal och legitimerad personal. 
Detta har påverkat kontinuitet, kvalitetsarbete och patientsäkerhet negativt. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 77 

Planprogram för Gottsundaområdet 
ALN-2018-0293 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Reservation och särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), HM6ne Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerbom (L) och Ulla Johansson (I(D) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande särskilda 
yttrande: 

I programmet nämns att en negativ konsekvens kan vara ökade avstånd till hållplatslägen, då 
spårvagnshållplatserna blir färre än dagens busshållplatser. Det beskrivs även att nya hållplatslägen är 
placerade så att en övervägande andel av programområdets mest tätbebyggda områden kommer att ha 
ett avstånd om maximalt 400 meter till närmaste hållplats. Eftersom kommunen idag saknar trovärdiga 
finansieringslösningar av en spårvagnslösning är det fortsatt viktigt att kommunen tänker 
kapacitetsstark kollektivtrafik och inte exkluderar andra möjligheter än spårvagnstrafik. 

Närhet till hållplatslägen är av särskild vikt för äldre personer med nedsatt rörelseförmåga. I många 
fall är 400 meter en lång och besvärlig sträcka att ta sig för berörda äldre människor. Kompletterande 
kollektivtrafik i form av buss kommer därför att behövas för att säkerställa att alla personer får tillgång 
till en god kollektivtrafikförsörjning. Inom Gottsunda centrums önskade upptagningsområde bor 
många människor i villor. Många av dessa människor tillhör också våra äldsta invånare. Ett stort antal 
av dessa människor använder bilen som ett viktigt trafikslag för att säkerställa så stor personlig frihet 
som möjligt. Utvecklad attraktiv kollektivtrafik är därför inte tillräckligt för att ge våra äldsta och 
funktionsnedsatta invånare den tillgänglighet vi anser de ska ha. I direkt anslutning till Gottsunda 
centrum måste det tillhandahållas ett rimligt antal parkeringsplatser för bilar i förhållande till 
befolkningen i det upptagningsområde som centrumet primärt är tänkt att tjäna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-21 från förvaltningen. 

Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för 
Gottsundaområdet. I programmet prövas möjligheten att tillföra 5 000-7 000 nya bostäder, allmän 
plats som parker, torg, gator och kollektivtrafikstråk samt lokaler för service i form av utbildning, 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

idrott, kultur och handel. Programmet har ett speciellt fokus på att ge förutsättningar för en socialt 
stärkande stadsmiljö som motverkar segregation och främjar mötet mellan människor. 

Yrkande 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Helene Brodin Rheindorf 
(M), Camilla Westerbom (L) och Ulla Johansson (KD, 
att kommunen i direkt anslutning till Gottsunda centrum måste säkerställa ett utifrån 
upptagningsområdets befolkningsantal rimligt antal parkeringsplatser för äldre och funktionshindrade. 

Vidare yrkar Stefan Hanna (C) med stöd av Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Helene Brodin 
Rheindorf (M), och Camilla Westerbom (L), 
att spårvagnstexter konsekvent stryks och ersätts med kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget yrkande och Stefan Hannas yrkanden under proposition och finner bifall för 
eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 78 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 15 maj och 12 juni 
2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

§ 79 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 24 maj 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 80 

Anmälan av protokoll från samverkan 12 juni 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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§81 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende maj 2018 

§ 82 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll mm äldrenämnden 19 juni 2018 
ALN-2018-0053 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Avtalsuppföljning vid Glimmervägens vård- och omsorgsboende, Ansvar & omsorg 
AB. 

2. Avtalsuppföljning vid Salabacke Plaza, Aleris äldreomsorg AB. 

3. Avtalsuppföljning vid Gutasund vård- och omsorgsboende, Frösunda Omsorg AB. 

4. Uppdragsuppföljning vid Björkgårdens vård- och omsorgsboende Uppsala kommun, 
egen regi. 

5. Cirkulär 18:19 från Sveriges kommuner och landsting, Politiska partier inom vård- och 
äldreomsorg. 

§ 83 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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