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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-27 

Övriga 
deltagare: 

Stationsgatan 12, ldockan 16:00-17:30 

Monica Östman (S), Ordförande 	Ersättare: Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Stefan Hanna (C), 2:e vice 	 Maria Petersson (1\4) 
ordförande 	 Carolina Wigenfeldt (C) 
Eva Adler (AM, 1:e vice 
ordförande 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Staffan Yngve (S) 
Monica Söderbaum (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Johan Carlsson (M) 
Sten Daxberg (M) 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (KD) 

Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör, Asa Markström och Yvonne Jonsson 
avdelningschefer, Anita Hansson strateg, Karin Norman ekonomichef, Maria 
Kanebjörk biståndshandläggare och Daniel Karlsson utredningssekreterare 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Utses att justera: 	Stefan Hanna (C) 
	

Paragrafer: 152 - 168 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, 3 november 2016 

  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2016-10-27 
	

Sista dag att överklaga: 	2016-11-25 
2016-11-04 
	

Anslaget tas ner: 	2016-11-28 

www.uppsala.se  och äldreförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-27 

§ 152 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att under punkt 16 även uppta anmälan av protokoll från interimistisk samverkan 1 september och 13 
oktober 2016, 

att uppta en rapport från konferensen Äldreomsorgsdagarna 13-14 oktober 2016, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 153 

Utveckling av träffpunktsverksamheten 

Förvaltningen redogör för utvecklingen av träffpunktsverksamheten och svarar på nämndens frågor. 

§ 154 

Antal beslut och typ av insatser av myndighetsbeslut 

Förvaltningen redogör för antal beslut och typ av insatser av myndighetsbeslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-27 

§ 155 

Avtal mobila äldreakuten 

Förvaltningen redogör för att avtalet med landstinget löper över 3 år och har en uppsägningstid på 3 
månader. Sjukvårdsteamet är på väg över till landstinget och ska ligga under Akademiska sjukhuset. 

§ 156 

Övrig information från förvaltningen 

Förvaltningen redogör för den nya organisationen och visar en organisationsskiss på hur 
äldreförvaltningen kommer att se ut från 1 januari 2017. 

il Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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MÅN 	 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-27 

§ 157 

Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2016 
ALN-2015-0243 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna resultat för perioden januari-september 2016 samt prognosbedömning helår enligt 
föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-10-27 från förvaltningen. 

Nämndens bokslut ackumulerat per september visar på en lägre nettokostnad än anvisat 
kommunbidrag med 41,7 mnkr eller 3 procent, (per augusti 37,7 mnkr). Jämfört med nämndens 
periodiserade budget är nettokostnaden 39,2 mnkr lägre. 

Pågående inventeringar av anläggningstillgångar och behov av restvärdesavskrivningar, erbjudanden 
om karriärväxling i samband med organisationsförändringen samt en viss osäkerhet vad gäller ökande 
vårdefteillgan under hösten, gör sammantaget att förvaltningen bedömer att prognosen för helåret 
2016 kan påverkas med ökade kostnader på mellan sju till tio miljoner kronor. 

Mot den bakgrunden föreslås en prognos för helåret 2016 på 30 mnkr i lägre nettokostnad än anvisad 
ram. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-27 

§ 158 

Seniorrestaurang Karl-Johan 
ALN-2016-0204 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att göra ett uppehåll i verksamheten på seniorrestaurang Karl-Johan i avvaktan på nytt kök och 
restaurang i planerade fastigheter i området. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-10-04 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen föreslår att seniorrestaurangen Karl-Johan tar en paus i sin verksamhet i väntan på 
nytt kök och seniorrestaurang i planerade fastigheter i området. Detta mot bakgrund av att nuvarande 
lokaler är utdömda. En renovering av befintliga lokaler skulle innebära höga kostnader men på grund 
av lokalernas beskaffenhet finns inte förutsättningarna för att kunna uppnå ett rationellt fulländat kök. 
Fastighetsägaren kan i dagsläget inte erbjuda ersättningslokal i befintligt fastighetsbestånd i området. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-27 

§ 159 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2017 
ALN-2016-0103 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fördela bidrag till föreningar för år 2017 enligt förvaltningens förslag, 

att avge skrivelser med motiveringar till berörda föreningar enligt förvaltningens förslag, 

att kräva tillbaka 95 000 kr från Anhörigföreningen på grund av ej genomförd aktivitet under 2015, 

att bordlägga beslut om bidrag 2017 till Gränden, Kungsängsgården samt Anhörigföreningen till 
nämndens sammanträde 2016-12-15, och 

att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att omvandla föreningsbidraget till 
Uppsala stadsmission Gränden till ett i&buret offentligt partnerskap (TOP). 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-10-04 från förvaltningen. 

Totalt omfattar ansökningarna om föreningsbidrag för år 2017 5 420 167 h. Äldreförvaltningen 
föreslår nämnden att avsätta 3 259 000 kr kronor för år 2017 för bidrag till föreningar, vilket är samma 
summa som utbetalas i föreningsbidrag år 2016. 

Beslut om bidrag till tre föreningar bordläggs till nämnden decembersammanträde. Detta innebär att 
715 000 kr av den avsatta summan fördelas först vid nämndens sammanträde 2016-12-15. Vidare 
återkrävs 95 000 av det fördelade föreningsbidraget för år 2015 då aktuell förening ej genomfört en av 
de aktiviteter man beviljats bidrag för detta år. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-27 

§ 160 

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av biståndshandläggning 
inom äldreomsorg" 
ALN-2016-0165 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge föreliggande yttrande till kommunrevisionen, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram intemkontrollplan för biståndshandläggning. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-10-18 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har tagit del av de slutsatser som framkommer av rapporten och instämmer i att delar 
av biståndshandläggningen behöver förbättras och följas upp i en förbättrad internkontroll. Vissa av 
slutsatserna ligger redan inom ramen för pågående kvalitetsarbete. Nämndens bedömning är vidare att 
det kontinuerliga kvalitetsarbetet kommer att underlättas i och med den nya organisationen som träder 
i kraft 1 januari 2017 då kommunens egen regi blir en del av nämndens ansvarsområde, samt då 
föreslagen organisering av myndighetsutövning på individnivå omfattar att samla 
myndighetsutövningen inom en avdelning i förvaltningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201640-27 

§ 161 

Sammanträdestider för äldrenämnden 2017 
ALN-2016-0209 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att äldrenämnden under år 2017 sammanträder torsdagar id. 16.00 följande dagar: 
26 januari, 16 februari, 23 mars, 27 april, 1 juni, 20 juni (tisdag), 31 augusti, 28 september, 
26 oktober, 23 november och 14 december, 

att äldrenämndens arbetsutskott under år 2017 sammanträder tisdagar kl. 16.00 följande 
dagar: 17 januari, 7 februari, 14 mars, 18 april, 23 maj, 13 juni, 22 augusti, 
19 september, 17 oktober, 14 november och 5 december, och 

att äldrenämndens individutskott sammanträder samma dagar och tider som arbetsutskottet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-10-18 från förvaltningen. 

Äldrenämnden föreslås besluta om sammanträdestider för nämnd, arbetsutskott och individutskott för 
år 2017. Upphandlingsutskottet sammanträder då upphandling är aktuellt. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2016-10-27 

§ 162 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm äldrenämnden 27 
oktober 2016 
ALN-2016-0027 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Cirkulär: Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016 
Cirkulären finns också att läsa och ladda ner från cirkulär- 
databasen på Sveriges Kommuner och Landstinqs hemsida  

2. Protokollsutdrag 2016-09-14, § 173, från kommunstyrelsen gällande 
"Ny förvaltningsorganisation för Uppsala kommun. 

3. Protokollsutdrag 2016-10-03, § 193, från kommunfullmäktige rörande "Motion 
av Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en palliativ enhet kallad "Omtanken". 

4. Protokollsutdrag 2016-10-03, § 183, från kommunfullmäktige rörande 
"Attestreglemente". 

§ 163 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 18 oktober 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-27 

§ 164 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 30 september 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 165 

Anmälan av protokoll från samverkan 18 oktober 2016 och protokoll från 
interimistisk samverkan 1 september och 13 oktober 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-27 

§ 166 

Anmälan av fattade delegationsbeslut och redovisning av två utvalda 
ärenden ur delegationslistan som förelåg på äldrenämnden den 30 
september 2016 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör: 
Nr 58 fattad 2016-10-05 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämnden avseende detaljplan för 
kvarteret Siv, dnr ALN-2016-0164.60. 
Nr 58 fattad 2016-10-10 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämnden avseende detaljplan för 
Gamla Uppsala 21:20, dnr ALN-2016-0116.60. 

Beslut fattad av Monica Ös 	tnan ordförande i äldrenämnden: 
Nr 8.1 fattad 2016-09-30 avseende yttrande till Boverket över "Förslag till Boverkets föreskrifter om 
statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer" 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård september 2016. 

Förvaltningen redovisar två utvalda ärenden ur delegationslistan som förelåg på äldrenämnden den 30 
september 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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101'01 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-27 

§ 167 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna 

§ 168 

Redovisning från deltagande i Äldreomsorgsdagarna 2016 

Ulla Johansson (Kl)) och Eva Adler (MP) redovisar kort från Äldreomsorgsdagama 2016. 
Dagarna handlade om många övergripande frågor. 
Några av dessa var hur det är möjligt att öka kvalitet och effektivitet. 

Utdragsbe,styrkande Justerandes sign 
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