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KOMMUP_ ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 176 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att under information även uppta bygg hemgång, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 177 

Ekonomiskt utfall per november 

Förvaltningen informerar om äldrenämndens ekonomiska utfall per november. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 178 

Äldrevänlig stad 

Förvaltningen redogör för resultatet av enkätundersökningen och rundabordskonferenserna om 
hur det är att åldras i Uppsala. 

§ 179 

Attraktiv arbetsgivare 

Förvaltningen redogör för vad egen regi har arbetat med, och genomfört under 2017 för att bli en 
attraktiv arbetsgivare. 

§ 180 

Trygg hemgång 

Förvaltningen redogör för hur arbetet med trygg hemgång från slutenvården kommer att genomföras. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 181 

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut tredje 
kvartalet 2017 
ALN-2017-0546 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § socialtjänstlagen (SoL) som 2017-09-30 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 2017-12-04 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 44 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att 
besluten inte verkställdes var: 

Att den enskilde har tackat nej (23 ärenden). Att beslutet verkställts innan 30 september (11 ärenden). 
Andra skäl (10 ärenden). 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 182 

Verksamhetsplan och budget 2018-2020 
ALN-2017-0646 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsplan och budget 2018-2020 samt internkontrollplan 2018 för 
äldrenämnden, 

att godkänna internkontrollplan 2018 för äldrenämnden, och 

att överlämna verksamhetsplan och budget 2018-2020 samt internkontrollplan 2018 till 
kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig mot första och tredje att-satsen till förmån för egen Mål och budget 
2018-2020 i ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Johan Carlsson (M), H&ne Brodin Rheindorf (M) och Maria Petersson (M) reserverar sig mot första 
och tredje att-satsen till förmån för egen Mål och budget 2018-2020. 

Kjell Aleklett (L) reserverar sig mot första och tredje att-satsen till förmån för egen Mål och budget 
2018-2020. 

Ulla Johansson NI)) reserverar sig mot första och tredje att-satsen till förmån för egen Mål och 
budget 2018-2020. 

Särskilt yttrande 
I samband med ärendet lämnar Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), FMlUe Brodin Rheindorf (M), 
Maria Petersson (M), Kjell Aleklett (L), och Ulla Johansson (Kl)) gemensamt följande särskilda 
yttrande: 

Alliansen menar att det är viktigt att nämnden jobbar smartare för att klara av sina uppdrag 
bättre. För att förbättra arbetssättet anser vi att nämnden ska dela upp sina informations- och 
formella ärenden så att ledamöterna lättare kan förstå sina olika roller. Alliansen föreslår att 
nämnden delar upp nämndmöten i ett beställarperspektiv och ett utförarperspektiv. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign; 

ÄLDRENÄMNDEN 

6(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-12-08 från förvaltningen. 

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande 
styrdokument Mål och budget 2018-2020. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att 
uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag, samt budget. Nämndens budget visar hur 
nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats. I samband med att nämnden beslutar om 
sin verksamhetsplan beslutar den även om sin plan för intern kontroll. 

Årets verksamhetsplan följer fullmäktiges disposition ned nio övergripande mål- och fokusområden, 
vilka utvecklats och konkretiserats för nämndens verksamhetsområde. 

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

Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), H&ne Brodin Rheindorf (M), Maria Petersson (M), Kjell 
Aleklett (L), och Ulla Johansson (KD) yrkar bifall till att-sats två och reserverar sig mot att-sats ett och 
tre till förmån för egna partiers Mål och budget 2018-2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer var och en av att-satserna under proposition och finner att nämnden bifaller 
samtliga. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 183 

Uppföljningsplan äldrenämnden 2018-2019 
ALN-2017-0746 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta reviderad uppföljningsplan för äldrenämnden 2018-2019 inklusive årsplanering för år 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-12-08 från förvaltningen. 

Föreliggande uppföljningsplan beskriver hur uppföljning av äldreomsorgen ska bedrivas och utvecklas 
under perioden 2018-19 oavsett om verksamheten bedrivs i egenregin eller av externa aktörer. 
Uppföljningen bedrivs huvudsakligen inom tre områden, ekonomisk uppföljning, individuppföljning 
samt avtals- och uppdragsuppföljning. 

Uppföljningsplanen utgår ifrån kommunfullmäktiges program för kommunalt finansierad verksamhet 
samt nämndens efterföljande ställningstagande med avgränsning mot kommunalt finansierad 
äldreomsorg. Planen tar också avstamp i äldrenämndens värdebegrepp TITORB och socialtjänstlagens 
bestämmelse om en nationell värdegrundför äldreomsorgen. 

Syftet med uppföljningsplanen är att skapa en transparent och förutsägbar uppföljning av utförares 
verksamheter. Uppföljningen i sig ska ligga till grund för kontroll, kvalitetsförbättringar, lärande och 
utveckling både i verksamheterna och i avtalsstyrningen. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M), fl&ne Brodin Rheindorf (M), Maria 
Petersson (M), Kjell Aleklett (L), och Ulla Johansson (KID) ändring under 2.1, sista stycket till 
följande: Uppföljningen ska rapporteras till nämnden tre gånger om året, och särskilt i samband med 
avrapportering av andra tertialet (mål och budget) och när årsbokslut presenteras. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 184 

Äldreombudsmannens årsrapport 2017 
ALN-2017-0707 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att överlämna årsrapport 2017 från Uppsala kommuns Äldreombudsman till 
kommunfullmäktige, och 

att tillskriva gatu- och samhällsmiljönämnden om att se över sin rutin i samband med att ett 
färdtjänstbeslut avslutas. Många äldre behöver bättre stöd än i dag med att i tid ansöka om ny rätt 
till färdtjänst så att de inte blir helt utan det viktiga stödet under en period. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-11-06 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har av Äldreombudsmannen fått årsrapport 2017 för vidarebefordran till 
kommunfullmäktige. - 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M), FM1-61e Brodin Rheindorf (M), Maria 
Petersson (M), Kjell Aleklett (L), och Ulla Johansson (KD) tillägg av en att-sats lydande: att tillskriva 
gatu- och samhällsmiljönämnden om att se över sin rutin i samband med att ett fårdtjänstbeslut 
avslutas. Många äldre behöver bättre stöd än i dag med att i tid ansöka om ny rätt till färdtjänst så att 
de inte blir helt utan det viktiga stödet under en period. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 185 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av arbetsgivarfrågor 
ALN-2017-0527 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge föreliggande yttrande till kommunrevisionen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-12-14 från förvaltningen. 

Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av arbetsgivarfrågor" för 
yttrande. I granskningen påtalas brister i kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering samt 
inom kommunens arbete kompetensförsödning, rekrytering, vikariehantering och avslut av 
anställning. De brister som påtalats är kända av kommunstyrelsen[1] och åtgärder är påbörjade eller 
planerade, övergripande för kommunen och för äldrenämnden. 

[1] Kommunstyrelsen är kommunens organ för arbetsgivarfrågor där äldrenämnden har delegerade 
uppgifter för genomförande och arbetsmiljö. 

Utdragsbestyrkande 
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KLUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 186 

Ändring av äldrenämndens arbetsutskott och nämndsammanträde i 
augusti 2018 
ALN-2017-0632 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ändra arbetsutskottet 21 augusti 2018 till 14 augusti 2018, och 

att ändra nämndsammanträdet 30 augusti 2018 till 23 augusti 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-12-05 från förvaltningen. 

Ändringen av tiderna i augusti 2018 beror på att tidplanen för mål och budget 2019 med plan för 2020-
2021 ligger en månad tidigare än 2017. Detta beroende på att valet sker den 9 september 2018. 
Nämnderna måste lämna in sina yttranden senast fredag 24 augusti till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 187 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 14 november 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 188 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 23 november 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 189 

Anmälan av protokoll från samverkan 22 november 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 190 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen 

Beslut fattad av ordförande Monica Östman: 
7.1.1 b fattad 7 december 2012 om seniorluncher på Fyrishov från 1 januari 2018 till 31 december 
2018. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende november 2017 

§ 191 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 192 

Anmälan av skrivelse, beslut, protokoll, mm äldrenämnden 14 december 
2017 
ALN-2017-0045 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

01. Cirkulär 17:57 från Sveriges kommuner och landsting, En ny kommunallag. 



Bilaga 1, § 182, äldrenämnden 14 december 2017 

Särskilt yttrande i ärende 7, Verksamhetsplan och budget 2018-2020 

Centerpartiet har lagt en egen Mål och budget för 2018-2020. Den demografiska utveckling 
Sverige står inför är utmanande på många sätt. Inte minst är det viktigt att vi håller oss 
friskare längre delar av våra liv och att vi lämnar arbetsmarknaden senare än idag. 
Centerpartiets Mål och budget innehåller betydligt fler satsningar på våra äldres 
välbefinnande än majoritetens. Centerpartiets Mål och budget möter också mycket bättre 
landsbygdernas efterfrågan på trygghets och servicebostäder utanför Uppsala stad. Det är 
också vår övertygelse att Äldrenämndens verksamhet kraftigt kan förbättras och effektiviseras 
genom att ny teknologi bättre utnyttjas och moderna arbetsmetoder tillämpas. 

Stefan Hanna 
Centerpartiet 
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