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Uppsala 
kommun 

Sida 2(27) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

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 
Tobias Smedberg (V), närvarar på distans 
Eileen Rönnlund Holmgren (S), närvarar på distans tom § 32 
Soraja Nadimpour (S), närvarar på distans from § 33 
Staffan Yngve (S), närvarar på distans 
Mohamnned Mekrami (S), närvarar på distans 
Camilla Westerborn (L), närvarar på distans 
Cecilia Forss (M), närvarar på distans tom § 42 
Karolina Wigenfeldt (C), närvarar på distans from § 43 
Anna-Karin Westerlund (M), närvarar på distans 
Margit Borgström (KD), närvarar på distans 
Ingrid Nordlander (V), närvarar på distans 
Anders Sehlin (SD), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eileen Rönnlund Holmgren (S), närvarar på distans from § 33 
Claes Olsson (S), närvarar på distans from § 33 
Gunnel Borgegård (L), närvarar på distans 
Ulf Stjernefeldt (M), närvarar på distans tom § 39 
Karolina Wigenfeldt (C), närvarar på distans tom § 42 
Carl Åborg (V), närvarar på distans 
Josef Safady Åhslund (Fl), närvarar på distans from § 33 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund förvaltningsdirektör, Jesper Kyrk, Åsa Markström, Thomas Karlsson, 
Yvonne Jonsson, Karin Brolin, och Annika Vogel avdelningschefer, Rikard Sörell 
ekonomichef, Helena Thorén Lindqvist kommunikatör, och Helene Stenlund 
äldreombudsman. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§31 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att utse Rigmor Stenmark (C) att justera protokollet tisdag den 6 april. 

Justerandes signatur 

(------).' 

  

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§32 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att under punkt 3. Information, utgår "Ny ledningsstruktur", 

2. att under punkt 17. Frågor, skrivelser, eller annat från nämndens ledamöter, uppta 
anmälan om särskild partiöverläggning från Eva Christiernin (S), och anmälan av ett 
initiativärende från Tobias Smedberg (V), och 

3. att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

_ 2 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§33 

Informationsärenden 
Följande ärenden föredras: 

• Äldreombudsmannens årsrapport (Helene Stenlund) 
• Sjuksköterskeprojekt (Karin Brolin) 
• Finskt boende Balder (Jesper Kyrk) 
• Covid-19 (Karin Brolin) 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§34 

Bokslut februari 2021 

ALN-2021-00063 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomiskt periodbokslut per februari 2021. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Periodens resultat ackumulerat per februari 2021 är en negativ awikelse mot 
budgetramen på 7 nn nkr. Väsentligt att ta hänsyn till i bokslutet är en intäkt på 7 mnkr 
som inte är med i bokslutet per februari, avseende kompensation för merkostnader 
nämnden haft under 2020 till följd av Covid-19 pandemin, och som bokas upp i mars i 
sin helhet. Denna intäkt har sin bakgrund i ett nyligen erhållit besked från 
Socialstyrelsen att kompensation ges för samtliga merkostnader till och med 
november 2020 vilket är en förändrad bild mot tidigare besked. Med hänsyn även till 
denna omständighet hade nämnden i stort ett resultat i enlighet med budgetramen 
per februari. 

Ärendet föredras av Rikard Sörell ekonomichef. 

Justerandes signatur cg_ 

  

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§35 

Äldreombudsmannens årsrapport 2020 

ALN-2021-00039 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Äldreombudsmannen är en del av arbetet för en äldrevänlig kommun genom sitt nära 
samarbete med samordnaren för äldrevänlig kommun. 1 detta arbete har samordnaren 
en mer strategisk och övergripande roll medan äldreombudsmannen är mer 
medborgar- och verksamhetsnära. Genom sin erfarenhet som arbetsterapeut bidrar 
äldreombudsmannen med sakkunskap till samordnaren vid planering av aktiviteter 
utifrån handlingsplanen och inför möten samt med textunderlag och kommentarer till 
remissvar som samordnaren ansvarar för. Äldreombudsmannen deltar även i möten 
där sakkunskapen utgör ett komplement. 

Justerandes signatur 
ce_ 

  

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§36 

Uppföljningsgranskning - Effekter av 
kommunrevisionens fördjupade granskningar 
år 2017-2018 

ALN-2020-00906 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt upprättat förslag, och 

2. att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har begärt yttrande över den uppföljningsgranskning av 
revisionsgranskningar genomförda inom kommunstyrelsen, äldrenämnden, 
socialnämnden och äldrenämnden under åren 2017-2018. 
Syftet med uppföljningsgranskningen har varit att besvara följande revisionsfråga: 
Har berörda nämnder vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och 
rekommendationer utifrån genomförda granskningar? 

Inom äldrenämnden är fem av sex åtgärder helt genomförda och inom en åtgärd pågår 
ett förbättringsarbete utifrån de synpunkter och rekommendationer som givits. 
Äldrenämnden kan utifrån uppföljningsgranskningen konstatera att samtliga av 
kommunrevisionens rekommendationer tagits i beaktande. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

K 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11 
• Bilaga 1 Svar på kommun revisionens uppföljningsgranskning- Effekter av 

kommunrevisionens fördjupade granskningar år 2017-2018. 
• U ppföljningsgranskni ng - Effekter av kommunrevisionens fördjupade 

granskningar 2017-2018, 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
-U2_ 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§37 

Granskning av brandskydd inom 
äldreomsorgen 

ALN-2021-00037 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt upprättat förslag, 

2. att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer närmare 
utreda och planera för utrymningsövningar inom nämndens verksamheter, och 

3. att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i juni med en 
återrapport gällande plan för genomförande av utrymningsövningar inom 
nämndens verksamheter. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finne att nämnden bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer granskat om äldrenämnden har 
en tillräcklig intern kontroll försitt ansvar för ett skäligt brandskydd inom 
äldreomsorgen, med fokus på det systematiska brandskyddsarbetet. Efter genomförd 
granskning är den sammanfattande bedömningen att så är fallet. 

Av granskningen framgår dock att nämnden behöver vidta förbättringar avseende 
utrymningsövningar inom sina verksamheter. Nämnden uppdrar därför till 
förvaltningen att utreda och planera för sådana utrymningsövningar och återkomma 
med en återrapport till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 

Bilaga. Yttrande - Granskning av brandskydd inom äldreomsorgen 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

C 2
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§38 

Årsrapport avtals- och uppdragsuppföljning 
2020 

ALN-2021-00105 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten, 
2, att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla effektivare och mer proaktiva 

avtals - och uppdragsuppföljningar, 
3. att förvaltningen återkommer till nämnden med förslag i ärendet på 

nämndsammanträdet i augusti, och 
4. att uppdra till förvaltningen att inom arbetet för plan för välfärdsutveckling 

särskilt beakta ökad grund bemanning och behovet av medicinsk kompetens 
inom äldreomsorgen. 

Sammanfattning 

Årsrapport 2020 för avtals- och uppdragsuppföljning är en sammanställning av förra 
årets uppföljningar på förvaltningen. 

Året 2020 har präglats av pandernin. Förvaltningens verksamheter har behövt hantera 
pandemin på olika sätt och den har även haft inverkan på uppföljningarna och de 
enheter som följs upp. Under våren var uppföljningarna pausade, bland annat på 
grund av en hög belastning på verksamheter och besöksförbud. Därefter har 
uppföljningarna genomförts digitalt via Teams. 

Trots anpassningar har det genomförts 34 uppföljningar under året, 17 på vård- och 
omsorgsboende och 17 inom hemtjänst och hemsjukvård. Öppna förebyggande 
insatser har till stor del varit pausade under året och har därför inte följts upp. 
Huvudsyftet med avtals - och uppdragsuppföljningar är att kontrollera att utförarna 
följer de avtal eller uppdrag som ligger till grund för den äldreomsorg som ska utföras. 
Ett avtal med en utförare inom hemtjänst och hemsjukvård har avslutats under 2020. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

Förvaltningen anser att uppföljningar av avtal och uppdrag kan utvecklas till att bli 
effektivare och mer proaktiva genom att avtal och uppdrag än mer fokuserar på 
utförarnas egenkontroll samt genom att utveckla nya arbetssätt för hur uppföljningar 
kan genomföras. 

Beslutsunderlag 

Bilaga. Årsrapport avtals- och uppdragsuppföljning 2020. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar med stöd av Ingrid Nordlander (V) tillägg av följande att-
satser: 

A. att omgående initiera ett arbete med att återkommunalisera driften av äldreomsorg, 

B. att förvaltningen ska öka förekomsten av oanmälda inspektioner, 

C. att uppdra till förvaltningen att inom arbetet för plan för välfärdsutveckling särskilt 
beakta ökad grundbemanning och behovet av medicinsk kompetens inom 
äldreomsorgen. 

Beslutsgång 

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

Därefter ställer ordföranden tilläggsattsatserna A, B, och C mot avslag och finner att 
nämnden avslår A och B, och bifaller C. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Ingrid Nordlander (V) lämnar följande reservation: 

"Återigen hanterar äldrenämnden ett ärende där det med generande tydlighet 
synliggörs hur dagens modell med en äldreomsorg som hackas upp och söndras i en 
uppdelning mellan privata utförare och kommunal regi. Återigen vägrar övriga partier 
att göra något åt detta. 

Äldreomsorgen, även den egna regin, förstörs av denna ideologiskt motiverade 
privatisering. Tidigare underlag som nämnden fattat beslut om har visat hur 
uppsalamodellen med privata utförare är kostnadsdrivande. Privata utförare använder 
dessutom skattemedel avsedda för äldreomsorg till egna vinster. Och nu ser vi i denna 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

rapport hur äldreomsorgen hade behövt dessa resurser för att nå rätt kvalitet och följa 
de avtal och uppdrag som åligger nämnden och utförarna. 

Socialdemokraternas vallöften om att göra upp med vinstjakten i välfärden var bara 
tomma ord" 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
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§39 

Initiativärende från Vänsterpartiet om 
förstärkt sjukvård på särskilda boenden 

ALN-2021-00068 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder i arbetet med att stärka 
sjukvården på särskilda boenden, bland annat genom ökad tillgång till läkare, bättre 
individuella bedömningar av medicinska behov och bättre, obligatoriska 
"brytpunktssamtal" inför beslut om palliativ vård. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar med stöd av Rigmor Sten mark (C), Cecilia Forss (M), och 
Margit Borgström (KD) bifall till initiativärendets att-sats. 

Eva Christiernin (S) yrkar med stöd av Canni b Westerborn (L), och Anders Sehlin (SD) 
avslag på initiativärendets att-sats. 

Efter diskussion kommer ordföranden med följande kompromissförslag: 

att ge förvaltningen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder i arbetet med att stärka 
sjukvården på särskilda boenden, bland annat genom ökad tillgång till läkare, bättre 
individuella bedömningar av medicinska behov och bättre, obligatoriska 
"brytpunktssamta E" inför beslut om palliativ vård. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden avslår 
detsamma 

Ordföranden ställer därefter kompromissförslaget mot avslag och finner att nämnden 
bifaller detsamma. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 

Vänsterpartiet har, genom Tobias Smedberg, Ingrid Nordlander och Carl Åberg i 
initiativärende till nämnden den 28 januari yrkat att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram ett förslag till mål och åtgärder för arbetet med att stärka sjukvården på särskilda 
boenden, bl.a. genom ökad tillgång till läkare, bättre individuella bedömningar av 
medicinska behov och bättre, obligatoriska "brytpunktssamtal" inför beslut om 
palliativ vård. 

1 ärendets föredragning redogörs för aktuella styrdokument som tillförsäkrar att 
brukare inom kommunala vård -och omsorgsboenden får tillgång till behövlig kontakt 
med läkare. 

Beslutsunderlag 

Bilaga. Initiativärende om förstärkt sjukvård på särskilda boenden från Vänsterpartiet. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
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§40 

Vätfärdsutveckting inom vård och omsorg 

ALN-2021-00079 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att bjuda in nämndens ledamöter samt 
representanter för fackliga organisationer, civilsamhället och pensionärsrörelsen 
till ett samverkansmöte för framtagande av en plan för välfärdsutveckling för 
nämndens målgrupper. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Vård och omsorg står inför stora utvecklingsbehov framöver som kommer kräva 
i nnovativa lösningar för att kunna tillgodose ökande behov av vård och omsorg. För att 
kunna säkra välfärdsuppdraget behöver vården och omsorgen inom ramen för den nya 
vård- och omsorgsförvaltningen vila på stabil grund med fokus på brukarnas 
livskvalitet. 

En plan som beskriver utvecklingsområden och aktiviteter för hur välfärdsuppdraget 
ska säkras inom äldrenämnden och omsorgsnämnden ska därför tas fram. Planen ska 
tas fram i samverkan med förvaltningens medarbetare, brukarrepresentanter, fackliga 
parter, politiken och berörda i civilsamhället. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår 
därför att äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att bjuda in berörda parter till ett 
samverkansmöte för framtagande av en sådan välfärdsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Välfärdsutveckling inom vård och omsorg daterad 2021-03-08 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§41 

Utredning av kommunens insatser för 
rehabilitering 

ALN-2021-00111 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens insatser för 
rehabilitering inom ramen för äldrenämndens verksamhetsområde, och 

2. att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i juni för en 
återrapportering. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Ansvarsfördelningen mellan Region Uppsala och Uppsala kommun för habilitering, 
rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning beskrivs i den gemensamma riktlinjen 
"Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i samverkan". Region Uppsala har 
helhetsansvaret för rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom den specialiserade 
vården. Inom primärvården är ansvaret delat mellan huvudmännen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsskrivelse 2021-03-19 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§42 

Svar på initiativärende från Moderaterna, 
Kristdemokraterna, och Centerpartiet med 
anledning av ekonomin för LOV-boenden 

ALN-2021-00067 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har i initiativärende till 
äldrenämnden den 28 januari yrkat att en extra ersättning ska utgå till utförare av vård 
-och omsorgsboende som verkar inom ramen för lagen om valfrihet på grund av 
uteblivna intäkter med anledning av pågående pandemi. 

1 ärendets föredragning redogörs för de statliga medel som utförare av äldreomsorg 
kunnat söka för upplåtna merkostnader med anledning av pågående pandemi samt 
exempel på hur andra kommuner och externa utförare hanterat effekter av pandemin. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsskrivelse 2021-03-15. 

Bilaga. Initiativärende om ekonomin för LOV-boenden från Moderaterna, Centerpartiet, 
och Kristdemokraterna. 

Yrkande 

Cecilia Forss (M) yrkar med stöd av Rigmor Stenmark (C), och Margit Borgström (KD) 
bifall till initiativärendets att-satser. 

Ordföranden Eva Christiernin (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden bifaller 
liggande förslag. 

Reservation 

Anders Sehlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Cecilia Forss (M), Rigmor Stenmark (C), och Margit Borgström (KD) lämnar följande 
reservation: 

Reservation angående initiativ att möjliggöra extra ersättning till särskilda 

boenden med LOV-avtal för inkomstbortfall orsakad av coronapandemin 

Vi vidhåller att ersättningarna till LOV-företagen är beslutade utifrån normala 
variationer i beläggning. Ingen hade föreställt sig att kommunen skulle införa 
intagningsstopp till boenden och rädsla hos äldre att flytta till ett särskilt boende på 
grund av pandennin skulle kunna förekomma. 

Ett direkt fel finns i svaret. Äldrenämnden har inte mottagit två ansökningar som 
nämnden avslagit. Nämnden har inte haft kännedom om dessa två brev och inte heller 
om vilket svar avsändarna fått. 

De nya boenden som kommunen hänvisar till som eventuell orsak kan inte ha påverkat 
beläggningen i någon stor grad. Två tredjedelar av dessa har ännu inte öppnat och 
resterande, som öppnade under 2020, har (bland annat på grund av kommunens 
intagningsstopp) så låg beläggning att de inte kan anses vara anledning att övriga 
boenden fått lägre beläggning. 

Förvaltningen har frågat tjugo kommuner hur de gjort. Två har svarat. De ger ingen 
ersättning. Detta ger ingen användbar information till äldrenämnden i Uppsala. Vi vet 
inte alls vilka villkor som gällt. Beläggningen kanske inte alls har minskat. 
Kommunerna kanske inte har haft intagningsstopp. 

Den ena kommunen köper boenden av andra kommuner, varför företagen inom 
kommunen knappast påverkats av pandemin. Den andra kommunen har bara ett 
fyrtiotal platser i ett boende som är privatdrivet, knappast utslagsgivande för hur 
Uppsala bör agera. 

Justerandes signatur 
i 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (27) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

Statliga ersättningar har utgått för merkostnader. Endast en liten del har gått till LOV-

 

företagen. De täcker merkostnader som företagen verkligen har haft, men den 
väsentliga ekonomiska försämringen är minskad beläggning. 

Äldrenämndens majoritet har inte lyckats framföra någon relevant argumentation som 
talar mot vårt yrkande. Då återstår endast att den styrande minoriteten (S, L och MP) 
tillsammans med (V) inte vill, vilket förstås är ett bärande argument. 

Det förvånar inte att Uppsala kommuns ligger i bottenskiktet i Svenskt näringslivs 
rankning av kommuner vad gäller attityder och bemötande. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 21 (27) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§43 

Yttrande över remiss om förordning om 
statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg 

ALN-2021-00146 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Socialdepartementet har remitterat en promemoria till förordning om statsbidrag för 
att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg till Uppsala kommun för 
yttrande senast 31 mars 2021. 

1 promemorian föreslås att ett statsbidrag införs i syfte att förbättra arbetssituationen 
för anställda inom vård och äldreomsorg. Tanken är att bidraget ska möjliggöra för 
regioner och kommuner att finansiera projekt som syftar till att utprova nya eller 
vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller, inklusive 
arbetstidsförkortning. Insatserna bör enligt promemorian vara anpassade till de behov 
som är identifierade för en viss arbetsplats. Bidraget ska komma såväl privata som 
offentliga verksamheter till del. 

Beslutsunderlag 

Bilagor. 

1. Remiss om förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom 
vård och omsorg 

2. Yttrande över remiss om förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart 
arbetsliv inom vård och omsorg 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
(2...e...«._ 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 22(27) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§44 

Anmätningsärenden med sekretess titt 
ätdrenämnden 28 januari 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 
detsamma. 

Sammanfattning 

1. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 7 december 2020 i mål nr 6291-20 gällande 
överklagande av äldrenämndens beslut den 24 juli 2020 avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL (hemtjänst, anhöriganställning). 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

2. Beslut från förvaltningsrätten i Uppsala 7 december 2020 i mål nr 6344-20 E 
gällande överklagande av äldrenämndens beslut den 17 augusti 2020 avseende 
bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL (särskilt boende). 

Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning då XX efter ny ansökan 
fått den beviljad. 

3. Beslut från förvaltningsrätten i Uppsala 7 december 2020 i mål nr 7214-20 E 
gällande överklagande av äldrenämndens beslut den 8 september 2020 avseende 
bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; nu fråga om avskrivning 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

Cle___ 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 23 (27) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03.-25 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Justerandes signatur 
'I 24 

 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 24(27) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§45 

Anmälningsärenden äldrenämnden 25 mars 
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 

1.Rapport 15 januari 2021 från uppföljning vid vård- och omsorgsboende Attendo 
Kapellgärdet Norra. 

2.Rapport 28 februari 2021 från uppföljning vid Björkgårdens vård- och 
omsorgsboende. 

3.Samverkansprotokoll från vård- och omsorgsförvaltningen 18 februari 2021 med 
svar från de fackliga förbunden. 

4. Protokoll, äldrenämndens arbetsutskott 18 februari 2021. 

5.Protokoll, äldrenämnden 25 februari 2021. 

6.Skrivelse 24 februari 2021 från anonym gällande våra äldre. 

7. Inkommen e-post 28 februari 2021 gällande hemtjänstregister och 
vaccinationsprioritering, och svar från nämndens ordförande 4 mars 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



ug Uppsala 
kommun 

Sida 25 (27) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

8.Samrådsyttrande 5 mars 2021 gällande detaljplan för Norra Hoystallängen. 

9.Beslut från IVO 12 mars 2021 avseende (ex Sarah, Nyby hemvård. 

10.Skrivelse från Samariterhemmet 12 mars 2021, redovisning utifrån tillsyn av 
medicinsk vård och behandling. 

11.Rapport från uppföljning vid Eriksdalsgårdens vård-och omsorgsboende 12 januari 
2021. 

12.Rapport från uppföljning vid vård- och omsorgsboende Attendo Topelius 23 
februari 2021. 

13.Rapport från uppföljning vid vård- och omsorgsboende Liljefors torg 22 december 
2020. 

14. Yttrande 10 mars 2021 från Vardaga till IVO. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsskrivelse 10 mars 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Kg Uppsala 
kommun 

Sida 26 (27) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§46 

Delegationsbeslut för perioden 2021-01-01 till 

2021-03-15 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-01-01 till 2021-
03-15 till handlingarna. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 27 (27) 

Adrenämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-25 

§47 

Frågor, skrivelser och annat från nämndens 
ledamöter 
Ordförande Eva Christiernin (S) anmäler att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Liberalerna haft en särskild partiöverläggning den 10 mars 2021, klockan 16.00 - 19.00. 

Tobias Smedberg (V) anmäler ett initiativärende om "Öppna nämndsammanträden". 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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