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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 50 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att informationsärendena 4. Hitta och jämför, översyn 
5. Seniorguidens årsrapport, och 
7. Rehabkedjan utgår, 

att uppta information om KIVO och om Äldreombudsmannen, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 51 

Genomförda avtalsuppföljningar tertial 1 

Äldreförvaltningen redovisar genomförda avtalsuppföljningar tertial 1. 

§ 52 

Trygg hemgång 

Äldreförvaltningen ger en aktuell lägesrapport av projektet Trygg hemgång. 

§ 53 

KIVO 

Äldreförvaltningen informerar om projekt KIVO som är ett språkstödjande projekt som möjliggör en 
breddad rekrytering inom vård och omsorg samt att ta tillvara på den kompetensresurs som de 
utrikesffidda utgör. 

Utdragsbestyrkande 



ÄLDRENÄMNDEN 

3(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 54 

Delårsuppföljning per april 2018 (Tertial 1) 
ALN-2017-0646 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna delårsuppföljning av mål, uppdrag och åtgärder per april 2018 enligt föreliggande 
förslag, och 

att överlämna delårsuppföljning per april 2018 till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Hel6le Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerborn (L) och Ulla Johansson (KD) lämnar följande särskilda yttrande: 
De demografiska utmaningarna är omfattande i en tid där vi har förmånen att bli allt äldre. Antalet 
+ 80-åringar ökar kraftigt inom Uppsala kommun framöver. Allt annat lika som idag innebär det en 
press på kommunen som inte är ekonomiskt möjlig att bära. Under hela mandatperioden har Alliansen 
regelbundet framfört tydliga önskemål om att tydligt arbeta med åtgärdsprogram som nämnden 
regelbundet kan följa upp. Vi saknar tyvärr fortfarande en liknande tydlig styrning av verksamheten. 
Det är vår uppfattning att det leder till att riskerna för en framtida ekonomisk kris för kommunen ökar 
eftersom ett professionellt åtgärdsprogram tydligt beskriver de reformer nämnden genomför för att 
långsiktigt klara kvalitativt stöd till behövande och en ekonomi i balans som inte kraftigt urholkar 
Uppsalabornas köpkraft. En allvarlig brist i det nödvändiga reformarbetet är att nämnden inte kraftfullt 
börjat tillämpa digitaliseringens alla möjligheter att förbättra kvaliteten inom omsorg och vård 
parallellt med att vi kan öka produktiviteten kopplad till tillgängliga personalresurser. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-03 från förvaltningen. 

Nämndens delårsuppföljning per april 2018 görs utifrån den verksamhetsplan som nämnden upprättat 
för året och utgår från de inrilctningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats. Av de nio 
inriktningsmålen bedöms äldrenämnden kunna bidra till måluppfyllelse enligt plan för samtliga mål 
som berör nämndens verksamhet. 

Huvuddelen av nämndens uppdrag och åtgärder har påbörjats, medan återstoden antingen bedömts 
vänta på att påbörjas eller ej påbörjats. Få bedöms i april ha status som färdiga. De uppdrag/åtgärder 
som väntar eller inte påbörjats uppmärksammas särskilt, för att säkerställa att måluppfyllelse ska 
kunna uppnås. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sipp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 55 

Ekonomiskt bokslut per april 2018 
ALN-2018-0120 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut per april 2018 enligt föreliggande förslag. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), HWne Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerbom (L) och Ulla Johansson (KD) anser att nämnden är fortsatt i behov av bättre löpande 
uppföljning av äldrenämndens verksamheter. Vi har länge efterfrågat en bilaga till ekonomiska bokslut 
som på rubriksnivå ange aktiviteter som vidtas för att säkerställa bättre kvalitet och en ekonomi i 
balans. Kopplat till aktiviteterna bör också anges uppföljningstidpunkter och vilka resultat som 
aktiviteterna siktar mot. Vår övertygelse är att nämnden bättre kan säkerställa att berörda verksamheter 
verkställer åtgärder som kan säkerställa måluppfyllelse med en liknande styrning och uppföljning. 
Nämnden måste i sin helhet få ta del av den nedbrutna ekonomin per verksamhetsområden och 
verksamhetsenheter. Särskilt i ljuset av nämndens ansträngda ekonomi är det viktigt för att nämnden 
betydligt bättre ska klara av att aktivt bidra till nödvändigt förbättringsarbete. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-24 från förvaltningen. 

Resultatet ackumulerat per april 2018 blev — 3,5 mnkr för nämnden vilket avvek med -5,9 mnkr mot 
periodiserad budget (+ 2,4 mnkr i budget). Den negativa avvikelsen mot periodiserad budget förklaras 
bland annat av högre kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser visavi budget samt att en överlåtelse 
av lokal inom ordinärt boende med förväntad besparing som följd behövt senareläggas och därmed 
inte betinga samma planerade besparing för 2018. 
Utfallet ackumulerat per april avvek också negativt med 2,7 mnkr mot prognosen per mars. Negativ 
avvikelse finns inom samtliga tre huvudverksamheter för nämnden både mot budget och prognos. 
Nämnden arbetar aktivt med åtgärder för att kunna nå en budget i balans för 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 56 

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen SoL första kvartalet 2018 
ALN-2018-0294 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL som 2017-12-31 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 2018-04-26 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 35 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att 
besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (14 ärenden) 
• Att beslutet verkställts innan 31a mars (16 ärenden) 
• Resursbrist bostad (1 ärenden) 
• Andra skäl (4 ärenden) 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 57 

Förfrågningsunderlag LOV hemtjänst och hemsjukvård 2018 
ALN-2018-0317 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna reviderat förfrågmingsunderlag LOV avseende hemtjänst och hemsjukvård, 

att tillstyrka förslag till ny ersättning som redovisas i ärendets bilaga 6 och skicka förslaget vidare till 
kommunfullmäktige för beslut, 

att det reviderade förfrågningsunderlaget ska gälla från och med 1 oktober 2018 under förutsättning 
att kommunfullmäktige fattar beslut om ny ersättning 11 juni 2018, och 

att uppdra till äldreförvaltningen att erbjuda nya kontrakt, i enlighet med det reviderade 
förfrågningsunderlaget, till nu kontrakterade utförare av hemtjänst och hemsjukvård inom 
LOV, från och med 1 oktober 2018. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Hel6ne Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerbom (L) och Ulla Johansson (1(D) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vi anser att det är viktigt att en arbetsgivare enskilt ska ha rätten att tillsätta en biträdande 
verksamhetschef som har högskolekompetens eller relevant arbetslivserfarenhet. Vi anser också att det 
räcker med att leverantörer av tjänster till nämnden på årsbasis ska kunna tillhandahålla en 
årsberättelse för verksamheter inom Uppsala kommun. Vad avser hemsjukvårdens föreslagna nya 
ersättningsmodell, baserad på schablontid per patient och månad, anser vi att förslaget måste beredas 
genom att nämnden får ta del av skriftliga synpunkter från de leverantörer som idag utför tjänsterna, 
inklusive kommunen. Synpunkter som kan indikera viktiga konsekvenser för berörda brukare. Vi 
anser också att det är mycket viktigt att nämnden i god tid får ta del av relevanta beslutsunderlag, 
vilket inte gjorts i detta ärende. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign r  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-09 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet och tar till sig revideringar i förvaltningsskrivelsens att-satser och i 
ärendet som nämnden påtalar. 

I januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, i kraft. Syftet med 
valfrihetssystemet är att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande samt att skapa 
incitament för ökad mångfald av utförare och att ge utförama utökad möjlighet till kvalitetsprofilering. 

Äldrenämnden har gett äldreförvaltningen i uppdrag att revidera förfrågningsunderlag och ersättningar 
för hemtjänst och hemsjukvård inom ramen för LOV. Fokus för revideringarna har varit att anpassa 
krav i utförandet i tjänsterna till rådande förutsättningar samt förändringar i gällande lagstiftning. 
Bland annat föreslår förvaltningen lättnader i ställda kompetenskrav för personal utifrån de svårigheter 
att rekrytera personal med undersköterskeutbildning som råder. Detta innebär också att ett större 
ansvar läggs på utföraren att säkra kvalitén i leverensen av tjänsterna. Kraven på att verksamhetschef 
ska ha minst två års erfarenhet av arbetsledande ställning inom vård- och omsorgsarbete föreslås 
ändras till att verksamhetschef ska ha minst två års erfarenhet av arbetsledning samt minst två års 
erfarenhet av vård- och omsorgsarbete. Förvaltningen föreslår också att funktionen biträdande 
verksamhetschef införs med krav på adekvat högskoleutbildning men utan krav på tidigare 
chefserfarenhet. Detta för att öppna upp nya karriärvägar för lämpliga medarbetare. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sigl 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 58 

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 
ALN-2018-0310 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda och föreslå utformning av förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst för vissa äldre, och 

att förvaltningen får i uppdrag att presentera utredning och förslag till nämndsammanträdet i 
december 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-03 från förvaltningen. 

Regeringen föreslår att kommunerna ska få möjlighet att erbjuda äldre hemtjänst utan föregående 
behovsprövning. Erbjudandet ska istället grunda sig i kommunens riktlinjer. Kommunen har tidigare 
prövat en förenklad modell, vilken dock fick tveksamma ekonomiska och fördelningspolitiska 
effekter. Ett eventuellt införande i ny form erfordrar därför ett grundligt förberedande utrednings- och 
planeringsarbete. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sig 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 59 

Reviderade riktlinjer för biståndsbedömningen i äldreomsorgen 
ALN-2018-0312 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta reviderade riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorgen, och 

att de nya riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer, och 

att uppdra åt förvaltningen att snabbutreda hur konkurrensneutralitet kan säkerställas kopplat till 
konceptet "Trygg hemgång". 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), H6lene Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerbom (L) och Ulla Johansson (I(D) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är mycket viktigt att säkerställa en konkurrensneutral arbetsprocess kopplad till konceptet "Trygg 
hemgång". Så som pilotprojektet är utformat är konkurrensneutraliteten oacceptabel eftersom 
kommunen får en oacceptabel fördel att påverka äldre som tidigare aldrig haft behov av hemtjänst att 
välja kommunens leveransverksamhet. Eftersom väldigt många personer inleder sitt behov av 
hemtjänst, med stöd av biståndsbeslut, efter en sjukhusvistelse, är denna fråga mycket viktig. Vår 
övertygelse är att konkurrens gynnar både människor i behov av hjälp samt skattebetalarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-03 från förvaltningen. 

Med anledning av äldrenämndens pilotverksamhet med att utveckla konceptet trygg hemgång behöver 
nämndens tidigare riktlinjer för biståndsbedömning revideras. Syftet med de nya riktlinjerna är att 
säkerställa en rättssäker, effektiv och likvärdig hantering avseende såväl handläggning som 
bedömning av ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen inom nämndens ansvarsområde. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), Mene Brodin Rheindorf 
(M), Camilla Westerbom (L) och Ulla Johansson (KD) på ytterligare en att-sats lydande: 
att uppdra åt förvaltningen att snabbutreda hur konkurrensneutralitet kan säkerställas kopplat till 

konceptet "Trygg hemgång". 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes st 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 60 

Samverkansavtal Hjälpmedel i Uppsala län (HUL) 2018-2020 
ALN-2018-0116 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslag till samverkansavtal Hjälpmedel i Uppsala län 2018-2020 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-03-20 från förvaltningen. 

Sedan 2007 har hjälpmedelsförsörjningen i länet bedrivits i samarbete mellan kommunerna Enköping, 
Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar och Uppsala. Samarbetet regleras via ett interkommunalt 
samverkansavtal under benämningen Hjälpmedel i Uppsala län (HUL). 
Samverkansavtal Hjälpmedel i Uppsala län (HUL) 2018-2020 har förändrats dels från att tidigare bara 
ha gällt för ett år i taget till ett treårigt avtal, och dels i sin utformning till ett mer avskalat grundavtal 
2018-2020 som kompletteras med tre bilagor (prisbilaga, produktbilaga och samarbetsbilaga) som 
redogör för de praktiska detaljerna och som följs upp årligen och revideras vid behov. 
Grundavtalet beskriver också fördelningsprinciperna mer tydligt än tidigare års avtal. 



JR,19.1.9 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 61 

Utse dataskyddsombud 
ALN-2018-0313 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att till dess upphandling av dataskyddsombud avslutats, utse stadsjuristen till dataskyddsombud, och 

att godkänna att till dataskyddsombud utse den som kommunstyrelsen kommer att teckna avtal med 
efter avslutad upphandling. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-07 från förvaltningen. 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (som är en förkortning för General Data Protection Regulation), 
ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon 
övergångsperiod. 

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är myndigheter och måste, enligt den nya lagen, 
utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig för 
behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud. Bestämmelsen 
omfattar även gemensamma nämnder. 

Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning och ska inte ta emot instruktioner eller utsättas för 
påtryckningar eller sanktioner som syftar till att påverka hur uppdraget genomförs. 
Ombudet ska rapportera direkt till organisationens högsta förvaltningsnivå, för t.ex. kommuner 
kommundirektör med ledningsgrupp. 

Uppsala komman har bestämt en intern organisation på kommunledningskontoret för kommunens 
informations- och IT-säkerhetsarbete, vilket innefattar kommunens arbete med att på olika sätt skydda 
kommunens information, inklusive kommunens personuppgiftsbehandlingar. Organisationen kommer 
att fungera som stöd till förvaltningarna i deras arbete med informations- och IT-säkerhet. 

Kommunstyrelsen kommer att genomföra en upphandling av gemensamt dataskyddsombud för 
samtliga nämnder. Intill dess upphandlingen är avslutad, kommer funktionen som dataskyddsombud 
att bäras av stadsjuristen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign / 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 62 

Uppdaterat program för kommunalt finansierad äldreomsorg 
ALN-2017-0111 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna uppdatering av programmet för kommunalt finansierad äldreomsorg. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Sten Daxberg (M), 1-1616ie Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerbom (L) och 1311a Johansson (KI)) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vi anser att programmet tydligare ska trycka på behovet av ett inkluderande kvalitets- och 
utvecklingsarbete inom kommunen. Med inkluderande menar vi att kommunens upphandlings- och 
kvalitetsuppföljningsverksamhet mycket bättre ska uppmuntra gemensamt arbete mellan alla relevanta 
leverantörer. Inte minst gemensamma generella ansträngningar för att göra omsorgs- och vårdyrkena 
mer attraktiva. Vi anser också att det är mycket viktigt att kommunen säkerställer tydliga 
uppdragsbeskrivningar till egen regin samt att dessa regelbundet följs upp. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-08 från förvaltningen. 

Kommunfullmäktige i Uppsala beslutaden den 12 december 2016 att anta ett program för kommunalt 
finansierad verksamhet för perioden 2017-2018. Äldrenämnden antog den 16 februari 2017 ett 
korresponderande program för kommunalt finansierad äldreomsorg. Programmet redovisar Uppsala 
kommuns och äldrenämndens syn på samspel med egenregi, privata och andra externa aktörer inom 
vård, omsorg och service för äldre. Med flertalet nu aktuella aktörer finns fleråriga avtal, vilka innebär 
att en mix av utförare kommer att vara aktuell för lång tid framöver. 
I en uppdaterad version redovisas den, i mars 2018, aktuella mixen och marknadssituationen för 
egenregi och privata aktörer inom respektive verksamhetsområde: hemvård, särskilt boenden och 
övrig verksamhet. Likaså redovisas upphandlingsformer och gällande avtalstider för de närmaste åren. 
Uppdateringen omfattar inte några förändringar i principiella ställningstaganden i det tidigare 
programmet. 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 63 

Yttrande till förvaltningsrätten i Uppsala i ärende gällande 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 
ALN-2018-0090 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förslag till yttrande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-15 från förvaltningen. 

Äldrenämndens beslut den 1 februari 2018, § 10, om att samlokalisera vårdplatser som betecknas 
växelvårdsplatser och korttidsplatser dement till äldreboendet Linné har överklagats. Beslutet får till 
konsekvens att boende måste flytta till annat boende. Som grund för överklagandet har anförts 
bristande information till boende och anhöriga, avsaknad av handlingsplan för hur flytten ska ske 
samt, som det får förstås, bristande beredning. 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 64 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 17 april 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 65 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 26 april 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 66 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens individutskott 15 maj 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 
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4011E3 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

§ 67 

Anmälan av protokoll från samverkan 16 maj 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 68 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende april 2018. 

§ 69 

Anmälningsärenden sekretess äldrenämnden 24 maj 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 70 

Äldreombudsman 

Förvaltningen informerar om att det nu har anställts en ny Äldreombudsman som börjar sin tjänst 1 
juli 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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