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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 84 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppta information om kost till kommunens seniorer, 

att uppta fråga från Camilla Westerbom om social samvaro för döva på kommunens 
vårdboenden, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 85 

Program Äldrevänlig stad 

Projektledaren för Äldrevänlig stad redogör för hur projektet fortgår. 

Äldreombudsmannen presenterar sig och berättar om sitt arbete. 

§ 86 

Biståndsbedömt trygghetsboende - lägesrapport 

Förvaltningen ger en lägesrapport om den kommande nya särskilda boendeformen för äldre som 
kommer att bli biståndsbedömd. Motionstid till 1 oktober 2018. 

§ 87 

Trygg hemgång/utskrivning och konkurrensneutralitet 

Förvaltningen rapporterar om aktuellt läge av projektet Trygg hemgång och om konkurrensneutralitet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

Uppsala 
OMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

3(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 88 

Kost för seniorer inom hemvården och på vårdboenden 

Förvaltningen redogör för var maten kommer ifrån och kostnader. 

§ 89 

Belastningsregistret 

Förvaltningen informerar om nya regler gällande uppgifter från belastningsregistret. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 90 

Mål och budget 2019, med plan för 2020-2021 
ALN-2018-0400 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020 - 2021, avseende nämndens 
ansvarsområde, med de justeringar av uppdrag som framgår av ärendets bilaga 1, 

att fördela om nämndens tilldelade budgetram för 2019 mellan verksamheter enligt ärendets bilaga 1, 
och 

att fastställa taxor och avgifter inom äldrenämndens ansvarsområde samt därtill hörande 
tillämpningsanvisningar enligt ärendets bilagor 2 och 3. 

Reservationer 
Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Helene Brodin Rheindorf (M), Camilla Westerbom (L), 
Carolina Wigenfeldt (C), och Ulla Johansson (KID) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Alliansens egna ekonomiska ramverk, samt de egna partiernas förslag till Mål och budget 2019 med 
plan för 2020 — 2021. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-08-09 från förvaltningen. 

Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 13 juni, beslutat att 
remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och 
avgifter. Ärendet har beretts i äldrenämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde 
föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021. 

Äldrenämnden föreslår följande justeringar till mål och budget 2019 med plan för 2020-2021: 
1) Justeringar av uppdrag och omfördelning av tilldelad budgetram för 2019 (ärendets bilaga 1), 
2) Taxor och avgifter för 2019 samt tillämpningsanvisningar (ärendets bilagor 2 och 3). 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign bi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 91 

Ekonomiskt bokslut per juli 2018 
ALN-2018-0120 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per juli 2018 enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-08-23 från förvaltningen. 

Resultatet för nämnden ackumulerat per juli 2018 var +3 mnkr (-8 mnkr i juni). Mot årsprognosen är 
detta en avvikelse på -3,3 mnkr och mot budget en avvikelse om -12,6 mnkr. Den negativa avvikelsen 
mot årsprognosen går att finna på kostnadssidan främst mot bakgrund av högre lokal och 
fastighetskostnader inom förebyggande verksamhet än i prognos, samt högre kostnader för inhyrd 
sjukvårdspersonal än i prognos. Nämndens intäkter totalt är i paritet med årsprognosen. 
Nämnden arbetar aktivt med åtgärder för att nå en budget i balans för 2018. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



Justerandes st 

JPeall ÄLDRENÄMNDEN 

6(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 92 

Förlängning av överenskommelse om samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 
ALN-2018-0413 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala 
län 2012-2016 förlängs tills revidering har genomförts under förutsättning att motsvarande beslut 
fattas av Region Uppsala, och 

att den nya överenskommelsen om samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala 
län avseende personer med psykisk funktionsnedsättning bereds inom den nya regionala 
organisationen för samverkan. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-06-20 från förvaltningen. 

Överenskommelsen gäller för perioden 2012-11-14 — 2016-12-31 och ska utgöra en grund och ett stöd 
för det gemensamma arbetet mellan Region Uppsala och länets kommuner. Personer ska kunna få sina 
behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt. Kommunerna och Region Uppsala har ett 
gemensamt ansvar för rutiner och arbetssätt så att insatser, vård och behandling harmonierar med 
varandra. Dessa ska vara individuellt utformade där den enskildes delaktighet och självbestämmande 
är av central betydelse. 

I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt överenskommelse om 
ansvarsfördelning och samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning ses över. Syftet 
med den nya överenskommelsen är att klargöra ansvarsområden och övergripande prioriteringar för 
regional och lokal samverkan mellan kommunerna och Region Uppsala. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 93 

Svar på KPMG rapport granskning social arbetsmiljö (KRN-2018/28) 
ALN-2018-0373 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge föreliggande svar på KPMG:s rapport angående granskning av den sociala arbetsmiljön. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-08-02 från förvaltningen. 

KPMG har granskat den sociala arbetsmiljön i Uppsala kommun och givit ett antal rekommendationer 
till kommunstyrelsen och berörda nämnder. I förslag till svar beskrivs hur det sociala 
arbetsmiljöarbetet kommer utvecklas mot bakgrund av revisionens rekommendationer 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 94 

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut andra 
kvartalet 2018 
ALN-2018-0294 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL som 2018-06-30 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med närrmdens 
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 2018-08-06 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 29 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att 
besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (24 ärenden) 
• Att beslutet verkställts innan 30 juni (0 ärenden) 
• Resursbrist bostad (2 ärenden) 
• Andra skäl (3 ärenden) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 95 

Anmälan av ordförandebeslut i ärende så brådskande att nämndens 
avgörande inte kunde avvaktas 

Anmäles beslut rörande ansökan om beslutsföreläggande/vanlig handräckning hos 
kronofogdemyndigheten som Monica Östman, ordföranden, fattat 2018-07-06 
(dnr: ALN-2018-0432). 

§ 96 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 19 juni 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 97 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens individutskott 14 augusti 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 98 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 14 augusti 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sig 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 99 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll mm äldrenämnden 23 augusti 2018 
ALN-2018-0053 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Detaljplaner för kv Siv, dnr 2012-020256, och del av kv Fjalar, dnr 020221 har vunnit 
laga kraft 17 maj 2018. 

2. Protokoll från Handikapprådet 25 maj 2018. 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 11 juni 2018 avseende Ersättning för 
hemtjänst och hemsjukvård inom Lagen om hemsjukvård (LOV) 2018. 

4. Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), 
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 12 juni 2018. 

5. Sammanställning av fördelningen av bidrag till pensionärsföreningar 2018. 

6. Skrivelse från revisorerna i Uppsala kommun 15 juni 2018 avseende 
Offentlighetsprincipen. 

7. Avtalsuppföljning vid Svensk Kvalitetsvård AB 28 juni 2018. 

8. Avtalsuppföljning vid Faham Service och Utbildning AB 3 juli 2018. 

9. Avtalsuppföljning vid Liberta Care AB 28 juni 2018. 

10. Uppdragsuppföljning av dagverksamheter i egen regi. 

11. Patientsäkerhetsberättelse äldreförvaltningen egen regi år 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 100 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 101 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende juni och juli 2018. 

§ 102 

Fråga från Camilla Westerborn (L) gällande social samvaro för döva på vårdboende 
Camilla Westerborn har vid ett möte fått synpunkter på att döva kan bli isolerade på vårdboenden. 
Vad görs för att de ska få social samvaro. 
Förvaltningen svarar att arbete pågår för att hitta bra lösningar för de få som finns på vårdboenden. 
De flesta döva väljer att bo kvar hemma. 

Utdragsbestyrkande 
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