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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-1 1-29 

§176 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att under ärende 4.03 även uppta anmälan av protokoll från individutskott 2012-11-12, 

att uppta fråga om ändring av starttid för äldrenämnden 2012-12-19, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-1 1-29 

§177 

Behov av översyn av organisation, resurser och resursfördelning 
för kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Direktören redogör för att en översyn behöver göras av kontorets organisation, resurser och 
resursfördelning. Detta utifrån kontorets uppdrag och resultat. 
En direktupphandling av en utomstående konsult kan göras t i l l en kostnad som inte får överstiga 
284 000 kronor, och tre anbud måste tas in. Kvalificerande för uppdraget är gedigna kunskaper i 
kommunal organisation. 

Diskussion följer. 

§178 

Resultat av medarbetarundersökningen 

Direktören redovisar medarbetarundersökningen med hjälp av overheadbilder. 
Den senaste undersökningen gjordes 2010. Varje chef går igenom undersökningen med sina 
anställda och därefter tas en gemensam åtgärdsplan fram för åtgärder. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§179 

Sammanhållen vård, ledningskraft 

Kontoret redogör för en plan för utvärdering och eventuellt införande av aktiv hälsostyrning med 
vårdlotsar inom landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun. 

En liten andel av befolkningen står för majoriteten av sjukvårds- och omsorgskostnaderna. Riktade 
investeringar inom denna del av befolkningen kan förebygga vårdbehov och ger hög avkastning 
både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. 

Det kommer att behövas 2-3 vårdlotsar som arbetar nära sjukhuset med rekryterade patienter. 
Lotsarna kommer att arbeta 6 månader med varje patient. 

Tidplan 2012 - 2013 
1 oktober 2012 - Plan för etablering av pilotverksamhet beslutad. 
1 januari 2013 - Patienter börjar rekryteras till piloterna. 
1 juni 2013 - Första utvärdering av tidiga resultat. 
1 juli-oktober - Eventuell fortsättning och uppskalning av pilotverksamhet. 
November-december 2013 - Förberedelser inför eventuellt breddinförande/upp skalning/justering. 

§180 

Information på webbplats 

Nämnden har tidigare när uppdrag om valfrihet för vårdboenden gavs, även uppdragit t i l l kontoret 
att ta fram information på webbplats som gör det möjligt att jämföra vård- och omsorgsboenden. 

Kontoret redogör för att arbete pågår med ett kommungemensamt system där olika verksamheter 
kan presenteras och jämföras. Kommunens informationschef är ansvarig för detta arbete. Nämnden 
måste ta ställning t i l l kvalitetsmått, hur mycket det får kosta i form av personal och pengar, tidsplan 
och tekniska lösningar. 
Återkoppling kommer att ske i december. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§181 

Månadsbokslut och prognos per september 2012 
ALN-2011-0258.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-september, -2.594 tkr, 
verksamhetsbeskrivande delar samt resultatprognos helår 2012, -16.000 tkr, +/- 5.000 tkr. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-29 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden redovisar i bokslut för januari-september en positiv differens på 2.594 tkr (per aug 4.047 
tkr), mellan utfall och kommunbidraget. Jämfört med en periodiserad budget så visar nämnden en 
negativ avvikelse om 2.594 tkr (per aug 2 552 tkr). 

Med den utveckling som kan befaras inom framförallt ordinärt boende och särskilt boende bedömer 
kontoret det nödvändigt prognostisera ett negativt resultat för helår på ca 16 mkr +/- 5,0 mki", vilket 
i stort är i överensstämmelse med prognosen som lämnades i augusti, viss reducering av 
osäkerhetsmarginalen föreslås dock. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§182 

Månadsbokslut och prognos per oktober 2012 
ALN-2011-0258.10 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-oktober, - 7.157 tkr, verk
samhetsbeskrivande delar samt resultatprognos helår 2012, -16.726 tkr, +/- 5.000 tkr. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-29 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Nämnden redovisar i bokslut för januari-oktober en negativ differens på 3.736 tkr mellan 
nettokostnadsutfall och kommunbidraget. Jämfört med en periodiserad budget så visar nämnden en 
negativ avvikelse om 7.157 tkr, per september - 2.535 tkr. 

Med anledning av den negativa utvecklingen och ett prognosticerat överskridande, har kontoret 
fortsatt och intensifierat ansträngningarna för att finna möjliga åtgärder för att få en ekonomi i 
balans. Till en inte oväsentlig del kan vidtagna åtgärder förklara att den ekonomiska utvecklingen 
inte blivit så negativ som befarades innan sommaren. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§183 

Riktlinjer, vägledning och information om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) inom 
äldreomsorgen för personer över 65 år 
ALN-2011-0049.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ändra styrdokumentet Riktlinjer, vägledning och information om insatser enligt SoL och LSS 
inom äldreomsorgen för personer över 65 år enligt förslag av skäl som redovisas i ärendet. 

Ärendet 

Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-05 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Ändringsförslagen framläggs av följande skäl: 

1. för att tydliggöra nämndens beslut att fr.o.m. 2012-11-01 erbjuda möjlighet att välja boende för 
personer som beviljats särskilt boende, 
2. för att tydliggöra den nationella värdegrunden och de lokala värdegarantier nämnden har 
antagit, 
3. för att tydliggöra återgången ti l l traditionell handläggning från 2012-10-01 på grund av särskilt 
ställda krav från Socialstyrelsen som nämnden har godtagit samt 
4. för att tydliggöra möjligheten för partner att bo på särskilt boende utan biståndsbeslut då 
make/maka/ sambo beviljats sådant boende (gäller från 2012-11-01 enligt ny lagstiftning). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§184 

Driftsbidrag till Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) för 
verksamheten vid träffpunkten Storgatan 11 
ALN-2010-0204.15 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avbryta utbetalning av bidrag om 400 000 kr ti l l verksamheten på Storgatan 11 för fjärde 
kvartalet 2012. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) genomförde den 6 februari 2012 en uppföljning av 
Uppsala Pensionärers Samarbetsråds (UPS) verksamhet på Storgatan 11. Av föreningens resultat-
och balansrälaiing framgår att föreningen för 2011 uppvisar ett överskott på drygt 780 000 kr för 
verksamheten på träffpunkten. Mot bakgrund av detta och de avvikelser som konstaterats i 
träffpunktens verksamhet gentemot UPS bidragsansökan föreslår kontoret nämnden att avbryta 
utbetalningen av bidrag ti l l träffpunktsverksamheten för det fjärde kvartalet 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§185 

Boendeplan för äldre i Uppsala kommun 2013-2016 
ALN-2012-0185.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa boendeplan för utbyggnad och avveckling perioden 2013-2016 enligt reviderat 
förslag, 

att hemställa hos fastighetsägarnämnden att i samband med marktilldelning bevaka behovet av 
trygghetsbostäder och vård- och omsorgsbostäder utifrån boendeplanens beskrivning, 

att hemställa hos kommunstyrelsen att behovet av seniorbostäder, trygghetsbostäder och vård- och 
omsorgsbostäder bevakas i kommunens bostadsförsörjningsprogram, och 

att boendeplanen tillställs kommunstyrelsen med hemställan om att kostnader för den planerade 
utbyggnaden beaktas i IVE-processen. 

Reservationer 
Eva Adler (MP) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande. 
Jeannette Escanilla (V) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2012-10-15 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Händelseutvecklingen när det gäller boendesituationen för äldre i Uppsala kommun föranleder 
behov av en årligen reviderad boendeplan. Förslaget ti l l boendeplan innehåller tre olika strategier 
för att tillgodose behovet av trygga och säkra bostäder för äldre. Planen beskriver i huvudsak två 
olika perspektiv, ett kortare för åren 2013-2016 samt ett längre perspektiv som sträcker sig fram till 
ca år 2030. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-1 1-29 

Yrkande 

Jeannette Escanilla (V) yrkar att andra stycket på sidan 8 ska utgå. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Jeannette Escanilla (V) yrkar vidare tillägg i första stycket på sidan 27 med: 
Samtliga vård- och omsorgsboenden ska svara upp mot nämndens miljökrav. 

Eva Adler (MP) yrkar tillägg med en att-sats lydande: 
Inom ramen för boendeplanen ska minst ett passivhus byggas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag på Jeannette Escanillas yrkande om 
tillägg i första stycket på sidan 27 och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag på Eva Adlers yrkande om 
tillägg av en att-sats och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag på föreliggande skrivelse med 
godkänd yrkande om att andra stycket på sidan 8 ska utgå och finner att nämnden bifaller detta. 

Justerandes. sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§186 

Ansökan om subventionering av trygghetsbostäder - Riksbyggens Brf 
Uppsalahus nr 23 och 29 
ALN-2010-0134.62 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att t i l l Riksbyggens Brf Uppsalahus nr 23 bevilja 571 650 kr årligen i subvention för värd/värdinna 
för åren 2013-2015, och 

att t i l l Riksbyggens Brf Uppsalahus nr 29 bevilja 375 000 kr årligen i subvention för värd/värdinna 
för åren 2013-2015. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-30 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Riksbyggens styrelser för Brf Uppsalahus nr 23 samt nr 29 ansöker i enlighet med äldrenämndens 
"Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun" om en årlig subvention för 
värd/värdinna för 2013-2015. Kontoret för samhällsutveckling har bedömt att den fysiska 
tillgängligheten uppfyller de kriterier som äldrenämnden beslutat om. Kontoret för hälsa, vård och 
omsorg föreslår äldrenämnden att t i l l Riksbyggens Brf Uppsalahus nr 23, för tidsperioden 2013-01-
01 t i l l 2015-12-31, besluta att godkänna den sökta årliga subventionen för en värd/värdinna (heltid) 
på 571 650 kr. Kontoret föreslår vidare äldrenämnden att t i l l Riksbyggens Brf Uppsalahus nr 29, för 
tidsperioden 2013-01-01 ti l l 2015-12-31, besluta att godkänna en årlig subvention för värd/värdinna 
(halvtid) på 375.000 kr istället för den sökta på 386 250 kr. Äldrenämnden kommer i lämpliga 
former följa upp att verksamheten håller avtalad kvalitet samt att utbetald subvention används på 
rätt sätt. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§187 

Statusrapport för införande av lokala värdighetsgarantier 
ALN-2011-0090.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna reviderad tidplan för införande av lokala värdighetsgarantier. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-29 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Uppsala kommun har fått tilldelat 1,3 miljoner kronor från socialstyrelsen i prestationsersättning för 
att ta fram och införa lokala värdighets garantier under 2012. Kommunens lokala värdighetsgarantier 
ska utgå från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen (2001:453), SoL som lyder: 
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. 

För att ta fram detta har ett projekt startat under våren 2012 på kontoret för hälsa, vård och omsorg 
(HVK). Projektet består av flera delar; ta fram lokala värdighetsgarantier, anpassa på kontoret 
befintliga system för att hantera värdighetsgarantierna, utbilda medarbetare och utförare samt 
kommunicera de lokala värdighetsgarantierna t i l l medborgare, brukare och anhöriga. Det är av 
största vikt att alla delar i detta arbete hanteras på ett sådant sätt att värdighetsgarantierna kan 
implementeras på ett förtroendegivande sätt. Tidplanen behöver nu revideras på grund av nya 
förutsättningar; implementering kan ske 1 februari och projektperioden bör förlängas t i l l och med 
december 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§188 

Projektrapport - uppsökande hembesök till personer i åldern 70-79 år med 
annat modersmål än svenska 
ALN-2012-0154.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga reviderad projektrapport "uppsökande hembesök til l personer i åldern 
70-79 år med annat modersmål än svenska" ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-05 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg fick under hösten 2011, i uppdrag av äldrenämnden, att utföra 
en särskild satsning på uppsökande hembesök för personer över 70 år med ett annat modersmål än 
svenska. Resultatet visat att projektet ti l l stora delar har nått målgruppen. Information har 
tillgängliggjorts genom översättningar och informationsspridning. Satsningen på översättning av 
väsentligt material bör fortlöpa. 
Det finns önskemål från en del som besökts i projektet om fortsatt kontakt. Dessa personer är under 
80 år. För att möta upp detta behov från ett antal personer som besökts så bör verksamheten öppnas 
upp t i l l att omfatta även de seniorer under 80 år som på egen hand hör av sig och önskar ett 
uppsökande hembesök. På nämndens begäran har en revidering skett gällande språkgrupper. 

Ärendet diskuteras. 
Jeannette Escanilla (V) frågar om "Rapport och kartläggning om annat modersmål än svenska" 
även inkluderar teckenspråk. 
Kontoret återkommer i frågan på nämnden i december. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IKOMHUN 

A L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§189 

Planerad avtalsuppföljning Vigmund vård och omsorgsboende 
ALN-2012-0051.30 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2012-09-18 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Avtalsuppföljning har genomförts på vård- och omsorgsboende Vigmund 2 april 2012. 
Kontorets sammanfattande bedömning är att verksamheten på många sätt är väl fungerande men att 
det finns förbättringsområden som måste åtgärdas, enligt nedan: 
• Vård och bemanning som är individanpassad 

Verksamhetschefens kompetens 
• Uppgift om kontaktman i den sociala dokumentationen 

Aktiviteter lördag och söndag 
• Bedömning av extra vak vid vård i livets slut 

Lokal rutin för medicintekniska produkter 
• Registrering i Senior Alert 
• Systematiskt fallpreventionsarbete samt följsamhet ti l l rehabiliteringsplaner 
• Brister i journalföring (sociala dokumentationen samt sjukgymnastens dokumentation) 

Inkommen handlingsplan har bedömts av HVK som godkänner vidtagna åtgärder inom åtta av nio 
områden. Brister kvarstår vid den tredje dokumentationsgranskningen den 8 augusti i den sociala 
dokumentationen samt sjukgymnastens dokumentation. Ny avtalsuppföljning med dokumentationen 
i fokus kommer att ske den 24 januari 2013 då bristerna inte är så stora att de medför risk för 
enskilda personer på boendet i dagsläget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§190 

Planerad avtalsuppföljning i hemvårdsområde Attendo Luthagen - Eget val 
ALN-2012-0112.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 

Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-09-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Kontorets sammanfattande bedömning är att det fanns en hel del förbättringsområden, enligt nedan: 

Avvikelser - med återkoppling t i l l personalgrupper över hela dygnet 
• Samverkan mellan olika yrkesfunktioner över hela dygnet 

Kompetens och kompetensutveckling 
Fallpreventivt arbete 
Implementering av Riktlinje för nutrition ti l l nattpersonal 
Information om Lex Sarah t i l l personalgruppen 
Beskrivning av mål i genomförandeplanen 

• Ombud för ideella sektorn 
Rutin och handlingsplan - vård i livets slutskede 
Registrering i Senior Alert 
Implementering av PHASE 20 

Handlingsplan har inkommit vid två tillfällen. I begäran om komplettering framgår de områden som 
krävde ett förtydligande. Ett förtydligande av handlingsplanen inkom den 10 september. HVK 
godkänner de åtgärder som vidtagits inom samtliga områden. 

Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§191 

Planerad avtalsuppföljning Konvaljens hemvård och städ AB 
ALN-2012-0077.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet godkänna rapporten. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-05 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Avtalsuppföljning har genomförts av Konvaljens Hemvård och Städ AB 2012-02-15 och 
2012-05-16. Brister uppmärksammades inom fyra områden: 
• Verksamhet och organisation 
• Dokumentation och informationsöverföring 
• Synpunkter och klagomålshantering 

Kompetensutveckling 

Efter inkommen handlingsplan intervjuades tre omvårdnadspersonal 2012-05-16. Syftet var att se 
hur väl de beskrivna åtgärderna hade implementerats i verksamheten. HVK godkänner de åtgärder 
som vidtagits inom samtliga områden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§192 

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) 
ALN-2012-0125.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § 
LSS som 2012-09-30 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens 
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten ti l l kommunfullmäktige, och 

att låta expediera rapport och missiv ti l l kommunstyrelsen för beredning til l kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-11-06 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis 
rapportera t i l l Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om 
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 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. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§193 

Förslag till sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott 2013 
ALN-2011-0248.00 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att delegera åt presidiet att ta fram nya sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott för 2013 
och att fastställa dessa. 

Ärendet 

Förslag t i l l skrivelse föreligger 2012-10-30 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kontoret har utformat förslag t i l l sammanträdestider för nämnden och dess arbetsutskott. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§194 

Planering för äldrenämndens medborgardialog 2013-2014 
ALN-2011-0248.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att ställa sig bakom planeringen för äldrenämndens medborgardialog 2013-2014, 

att vid december sammanträdet fastställa datum för två öppna sammanträden 2013, 

att vid december sammanträdet fastställa datum för två medborgardialoger 2013 och teman för 
dessa, och 

att följa upp och utvärdera upplägget för medborgardialoger och öppna sammanträden inför 2014. 

Reservationer 

Jeannette Escanilla (V) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1. 
Erica Närlinge (FP) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 2. 
Eva Adler (MP) reserverar sig mot beslutet ti l l förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag ti l l skrivelse föreligger 2012-11-29 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Medborgarna i Uppsala ska ha möjlighet att löpande, även mellan de kommunala valen, engagera 
sig i och påverka utvecklingen i det lokala samhället. För äldrenämnden (ÄLN) är det angeläget att 
ta del av medborgarnas värderingar, synpunkter och kunskaper, utifrån deras förutsättningar och 
behov, i olika frågor inom nämndens ansvarsområde. 

Äldrenämnden har sedan tidigare beslutat att ha två öppna sammanträden per år. Öppna 
sammanträden är inte i egentlig mening medborgardialog, men kan bidra t i l l öppenhet och 
transparens kring nämndens beslutsfattande. Äldrenämnden kommer därför även 2013 ha två av 
sina sammanträden öppna för allmänheten. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• • K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

Yrkande 
Ordföranden Ebba Busch (KD) yrkar med stöd av Mats Hansén (M) bifall t i l l presenterad inriktning 
av medborgardialog 2013-2014, och följande: 
att vid december sammanträdet fastställa datum för två öppna sammanträden 2013, 
att vid december sammanträdet fastställa datum för två medborgardialoger 2013 och teman för 
dessa, och 
att följa upp och utvärdera upplägget för medborgardialoger och öppna sammanträden inför 2014. 

Jeannette Escanilla (V), Erica Närlinge (FP), och Eva Adler (MP) yrkar att alla 
nämndsammanträden 2013 och 2014 ska vara öppna och att utvärdering ska ske efter första året. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på eget yrkande och finner att 
nämnden bifaller yrkandet. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar på 2 öppna nämndsammanträden per år röstar ja och den som röstar på att alla 
nämndsammanträden ska vara öppna röstar nej. 

Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att ha 2 öppna nämndsammanträden per år. 

Ja-röster avges av: Mats Hansén (M), Gunnel Jägare (M), Cecilia Bernsten (C), Johan Carlsson 
(M), Claes Olsson (S), Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S) och Ebba Busch (KD). 

Nej-röster avges av: Erica Närlinge (FP), Eva Adler (MP) och Jeannette Escanilla (V). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§195 

Ändring av tid för äldrenämnden 2012-12-19 

Ordföranden föreslår att sammanträdet 19 december börjar kl. 14.00 så att det inte blir så sent. 
Nämnden bifaller förslaget. 

§196 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2012-09-18 och 2012-10-16 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen ti l l handlingarna. 

§197 

Anmälan av äldrenämndens protokoll 2012-09-26 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 
att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§198 

Anmälan av individutskottets protokoll 2012-10-15 och 2012-11-12 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna. 

§199 

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm äldrenämnden 
2012-11-29 
ALN-2012-0042.00 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att lägga förteckningen ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-29 

§200 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmäles de delegationsbeslut som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Liselotte Engqvist, sektionschef: 

5.2 fattad 2012-10-17 kvalitetsansvarig IT-stöd, 2012-10-18 controller/kvalitetsutvecklare, 
2012-10-22 biståndshandläggare och 2012-11-01 (2st uppföljningshandläggare). 

Beslut fattad av Yvonne Jonsson, sektionschef: 
5.2 fattad 2012-09-15 avseende biståndshandläggare. 

§201 

Kursinbjudningar 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att medge Staffan Yngves (S) deltagande i seminarium om brukarsamverkan 30 oktober. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Vänste rpar t i e t U p p s a l a 

RESERVATION FRÅN VÄNSTERPARTIET 
Planering för Äldrenämndens medborgardialog 2013 - 2014-
ÄLN -2011-0248.00 

ÄLN - Medborgarna i Uppsala ska ha möjlighet att löpande, även 
mellan de kommunala valen, engagera sig i och påverka utvecklingen i 
det lokala samhället. För äldrenämnden (ÄLN) är det angeläget att ta 
del av medborgarnas värderingar, synpunkter och kunskaper, utifrån 
deras förutsättningar och behov, i olika frågor inom nämndens 
ansvarsområde. 

Ändå väljer KD, M, C, och S att begränsa öppna sammanträde till 
två per år. 

ÄLN - Medborgar dialogen ska föras i olika former, tillvarata delaktighet 
och engagemang och ske både med ett lokalt och kommunövergripande 
perspektiv. Dialogen mellan Uppsalaborna och nämnden ska präglas av 
ett ömsesidigt förtroende. Öppna sammanträden är inte i egentlig mening 
medborgardialog, men kan bidra till öppenhet och transparens kring 
nämndens beslutsfattande. 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om att Äldrenämnden ska 
ha enbart två öppna sammanträden per år. 

Vänsterpartiet menar därför att Äldrenämnden ska under år 2013 
och år 2014 öppna sina sammanträden för allmänheten, samt 
utvärdera det efter första året. 

Att hålla öppna sammanträden under hela året, innebär att 
medborgare är välkomna att lyssna till diskussioner och beslut. Den 
medborgarmöjlighet ska alltid finnas. 

För Vänsterpartiet är syftet med öppna sammanträden att nå en 
större öppenhet och hitta nya former för utveckling av den lokala 
demokratin. Det kan skapa en ny möjlighet till dialog mellan 
medborgare och förtroendevalda. 

Jeannette Escanilla 

Vänsterpart iet 

ledamot i ÄLN 

Beslut 



Folkpartiet Liberalerna 

Uppsala 2012-12-10 

Folkpartiet reserverar sig mot beslutet att inte hålla alla 
nämndsammanträden med Äldrenämnden öppna. 

En god demokrati behöver öppenhet. Det är en liberal grundsats att öppenhet och diskussion främjar 
både samtalet och samhället och följaktligen anser Folkpartiet att öppenhet ska vara den rådande 
principen för nämndsammanträden. Därför yrkade Folkpartiet att varje nämndsammanträde ska vara 
öppet för allmänheten i de ärenden som enligt lagen får behandlas inför allmänheten. 

Kommunallagen stadgar att nämndsammanträden ska vara slutna. Nämnderna får besluta att hålla 
öppna sammanträden, om kommunfullmäktige så medger. Dock inte i ärenden som (1) avser 
myndighetsutövning eller (2) i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av 
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Det är bra att det finns vissa ärenden som inte får behandlas inför allmänheten eftersom den 
kommunala myndighetsutövningen i många fall direkt påverkar människors privatliv. Då måste 
öppenhet ställas mot personlig integritet. Men många ärenden är av mer principiell eller administrativ 
natur. Därför bör vi ta tillvara på varje möjlighet till att öka insynen och kunskapen hos allmänheten 
om vad som pågår i politiken. 

Genom att Uppsala har en modell där nämnderna har en långtgående delegation, förloras den insyn 
som är lagstadgad genom att kommunfullmäktiges möten är offentliga. Den debatt som förs i 
nämnderna går förlorad för medborgarna eftersom den inte protokollförs. 

Folkpartiets grundläggande inställning är att varje nämndsammanträde ska vara öppet för allmänheten 
i de ärenden som enligt lagen får behandlas inför allmänheten. Men med anledning av att 
Vänsterpartiet lade ett följdyrkande om att besluta att hålla öppna sammanträden 2013 och 2014 för att 
sedan utvärdera så jämkade vi oss med detta eftersom resultatet skulle bli lika för de två kommande 
åren. 

För Folkpartiet Liberalerna i Äldrenämnden 
Erica Närlinge, ledamot 
Alf Hanslöf, ersättare 


