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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Bergius, klockan 16.00 — 19.10 

Beslutande: Monica Östman (S), Ordförande 
Eva Adler (MP), 1:e vice ordf. 
Stefan Hanna (C), 2:e vice ordf. 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Cecilia Forss (M) 
Maria Petersson (M) 
Ha&ile Brodin Rheindorf (M) 
Araxi Tadaros (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Ingrid Nordlander (V) 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (KID) 

Ersättare: Staffan Yngve (S) 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Sara Nilsson (M) 
Mattias Ekberg (MP) 
Kjell Aleklett (L) tom § 11 
Carolina Wigenfeldt (C) 

Övriga 
deltagare: Carina Juhlin förvaltningsdirektör, avdelningschefer: Jesper Kyrk, Marja Hedin, 

Yvonne Jonsson, Bo Engström, Lisa Bouveng, och Therese Wandebäck, Magnus 
Bergman-Kyllönen ekonomichef och Daniel Karlsson utredare 

Utses att justera: Stefan Hanna (C) Paragrafer: 1 - 16 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, måndag 5 februari 2018 
A 
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Monica Östman (S), ordförande Stefan kC), justerare 

 

 

Annie Arkebäek MorM, sekreterare 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2018-02-01 Sista dag att överklaga: 2018-02-27 
2018-02-06 Anslaget tas ner: 2018-02-28 

www.up sala.se  och äldreffirvaltnin§en n , 

Annie Arkebäck Mor61 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 8-02-01 

§1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att som extra ärende ta upp "Samlokalisering av växelvårdsplatser och korttidsplatser demens till 
Linné", 

att som extra informationsärende ta upp "Presentation av alla avdelningar" och att informations-
ärende 5 utgår, 

att under punkt 13 även anmäla protokoll från samverkan 24 januari 2018, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§2 

Presentation av alla avdelningar 

Samtliga avdelningschefer presenterar sina ansvarsområden. 

§3 

Budget 2018 

Förvaltningen informerar om budgeten för 2018. 

§4 

Äldrevänlig stad - Delrapport 2 

Förvaltningen redogör för resultatet av baslinjemätningen om hur det är att åldras i Uppsala — 
skillnader mellan olika områden. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
("( 

ÄLDRENÄMNDEN 

3(10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§5 

Ändring av ledamöter i äldrenämndens arbetsutskott 
ALN-2017-0632 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att utöka arbetsutskottet från nuvarande 3 ledamöter till 5 ledamöter och från nuvarande 2 ersättare 
till 3 ersättare, 

att utöver tidigare valda ledamöter utse Per-Olof Forsblom (V) och Cecilia Forss (M), 

att som ersättare utse Staffan Yngve (S), Araxi Tadaros (MP), och Camilla Westerbom (L), 

att ersättarna endast har närvarorätt på arbetsutskottet då en ordinarie ledamot är frånvarande, och 

att ordinarie ledamot själv kallar in ersättare vid frånvaro. 

Sammanfattning 
Ovanstående beslut innebär att arbetsutskottet nu består av Monica Östman (S) ordförande, Stefan 
Hanna (C) vice ordförande, Eva Adler (MP), Per-Olof Forsblom (V) och Cecilia Forss (M) som 
ordinarie ledamöter, och Staffan Yngve (S), Araxi Tadaros (MP), och Camilla Westerborn (L) som 
ersättare. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§6 

Äldrenämndens verksamhetsberättelse och internkontroll 2017 
ALN-2016-0247 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017, 

att godkänna redovisningen av uppföljning av internkontrollplanen för 2017, och 

att överlämna de godkända handlingarna till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-01-22 från förvaltningen. 

I nämndens verksamhetsberättelse redovisas viktiga händelser och måluppfyllelsen ifråga om de 
uppdrag som ålagts nämnden under 2017. I berättelsen ges också en beskrivning av utvecklingen inom 
nämndens verksamhetsområden och framtida utmaningar. 

I redovisningen av arbetet med internkontroll redogörs för nämndens hantering av de riskområden som 
identifierades inför verksamhetsåret. 

Utdragsbestyrkande 



5 (10) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§7 

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

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 2018-01-10 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. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign, v, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§8 

Revidering av äldrenämndens kriterier för subventionering av 
trygghetsbostäder 
ALN-2018-0020 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna redaktionella ändringar i reviderade kriterier för subventioner till trygghetsbostäder 
enligt upprättat förslag, och 

att uppdra till äldreförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till en mer omfattande 
revidering av kriterierna före den 1 juli 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-01-08 från förvaltningen. 

2009 antog äldrenämnden kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun. 
Äldrenämnden fattar utifrån detta dokument beslut om subventioner för gemensamhetslokaler och 
värdskap. Senaste revideringen av kriterierna gjordes under 2012. 

De nuvarande kriterierna har varit en blandning av information och krav riktade till 
hyresvärden/fastighetsägaren och information till sökande. För information till sökande/personer i kö 
ansvarar från och med den 1 mars 2018 Uppsala bostadsförmedling. Revideringen av kriterierna 
innebär att informationen riktad till sökande/personer i kö tas bort och dokumentet renodlas som just 
kriterier för hyresvärden för att bli beviljad subventionering av nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§9 

Beslut avseende upphandling gällande driften av vård- och omsorgsboendet 
Ferlin. 
ALN-2018-0056 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att konkurrensutsätta verksamheten Ferlin genom upphandling inför att 
gällande avtalsperiod löper ut i enlighet med ärendets förfrågningsunderlag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-01-12 från förvaltningen. 

Nuvarande avtal för driften av Ferlin a' 70 lägenheter löper ut 2019-01-07. Enheten drivs idag av 
Vardaga äldreomsorg AB. Verksamheten innefattar omvårdnadsboende, demensboende samt boende 
för personer med psykiska funktionshinder. 

Inom det särskilda boendet finns idag en balanserad mångfald av olika leverantörer via dels uppdrag 
till egen regi, dels LOV och LOU upphandlade verksamheter. För att bibehålla denna fördelning 
föreslår äldreförvaltningen att verksamheten konkurrensutsätts. Nytt avtal ska träda i kraft 2019-01-08 
och vara gällande i 3 + 3 år. Då förvaltningen föreslår konkurrensutsättning för verksamheten innebär 
detta att verksamheten inte kan gå över till egen regi. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sig,ry 

tu,6 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 10 

Samlokalisering av växelvårdsplatser och korttidsplatser demens till Linne 
ALN-2018-0090 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att samlokalisera växelvårdsplatser och korttidsplatser demens till 
Linné äldreboende. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Cecilia Forss (M), Maria Petersson (M), 1-Mlne Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerbom (L), och Ulla Johansson (KD) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-01-12 från förvaltningen. 

I syfte att minska mängden platser för allmän korttidsvård, skapa en samlad växelvård med möjlighet 
till samverkan mellan avdelningarna samt bidra till en budget i balans, föreslås en centralisering av 
växelvårdsboende och korttidsboende demens till Linné under det inarbetade namnet Nora. 
Förändringen berör brukare, anhöriga och personal i delar av Linnés äldreboende, Vipängens 
korttidsvård samt Ödhumla växelvård och genomförs under våren 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§11 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 5 december 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 12 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 14 december 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 13 

Anmälan av protokoll från samverkan 13 december 2017, 17 januari, och 
24 januari 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 14 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende december 2017. 

§15 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

§16 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll mm äldrenämnden 1 februari 2018 
ALN-2018-0053 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), 
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, och Handikappföreningarnas samarbets-
organ i Uppsala HSO 5 december 2017. 

2. Cirkulär 17:64 från Sveriges kommuner och landsting gällande Omsorgsprisindex (OPI). 

3. Beslut 21 december 2017 från inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
dnr 8.5-8129/2017-35. Beslutet gäller verksamhetstillsyn avseende intern samverkan mellan 
sjuksköterskor, både de som n arbetar dagtid och de som arbetar jourtid, och omvårdnadspersonal 
vid LSS-boenden och hemtjänst. 



(Bilaga 1, § 10, äldrenämnden 2018-02-01) 

Särskilt yttrande 
ALN-2018-0090 

Beslutsunderlagen måste hålla en betydligt högre nivå. Liknande ärenden måste också lyftas 
på nämndens förberedande arbetsutskott. Av ärendet framgick bland annat att "Förändringen 
ställer krav på planering....." Efter muntlig dragning av planen, bättre beskrivningar av vilka 
fördelar dessa förändringar anses innebära för berörda invånare och en bättre ekonomisk 
konsekvensbeskrivning valde vi ändå att godkänna förändringsförslaget. Vi måste nu få 
betydligt bättre ärendeberedningar framöver. 

Stefan Hanna (C) 
Cecilia Forss (M) 
Maria Petersson (M) 
I-Mlne Brodin Rheindorf (M) 
Camilla Westerbom (L) 
Ulla Johansson (Kf)) 
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