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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-15 

§ 186 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 187 

Utbud senior och trygghetsboenden 

Förvaltningen redogör för utbudet av senior- och trygghetsboenden. 

§ 188 

Tre ärenden som äldreförvaltningen har förlorat i domstol 

Förvaltningen redogör för tre domar som nämnden valt ut bland anmälningsärendena föregående 
nämnd, att redovisa denna nämnd. 

§ 189 

Övrig information från förvaltningen 

Förvaltningen redogör för den nya organisationen 2017, och prioriteringar som förvaltningen ska 
arbeta med. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-15 

§ 190 

Ekonomiskt bokslut och prognos per november 
ALN-2015-0243 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna resultat perioden januari-november 2016 samt prognos för helåret 2016 enligt 
föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-12-15 från förvaltningen. 

Nämndens bokslut ackumulerat per november visar på en lägre nettokostnad än anvisat 
kommunbidrag med 44,8 mnkr eller 3 procent, (per oktober 44,3 mnkr). Jämfört med nämndens 
periodiserade budget är nettokostnaden 43,4 mnkr lägre. 

Diskussion pågår internt i kommunen samt med Uppsala läns landsting, rörande hantering av 
anläggningstillgångar i det palliativa centret med eventuella direktavskrivningar och 
kostnadsfördelningar i anslutning till detta. Förvaltningen bedömer, beroende av ställningstagande och 
beslut, att det ekonomiska utfallet för helåret 2016 kan påverkas med ökade kostnader på mellan tre 
och tretton miljoner kronor. 

Mot bakgrund av den osäkerhet som för närvarande föreligger i det ovanstående föreslår förvaltningen 
att prognos för helåret 2016 bibehålls på 35 mnkr i lägre nettokostnad än anvisad ram. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
/ 



Uppsa a 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

4(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatutn: 2016-12-15 

§ 191 

Verksamhetsplan och budget 2017-2019 
ALN-2016-0247 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsplan och budget 2017 - 2019 för äldrenämnden, 

att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i januari med 
förslag på effektiviserande åtgärder, och 

att överlämna verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen budget i respektive parti. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-12-04 från förvaltningen. 

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande 
styrdokument Mål och budget 2017-2019. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att 
uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag, statsbidrag och riktade satsningar 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 sina planer för 
uppföljning respektive intern kontroll. 
Årets verksamhetsplan följer fullmäktiges nya disposition ned nio övergripande mål- och 

fokusområden, vilka utvecklats och konkretiserats för nämndens verksamhetsområde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-15 

§ 192 

Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre 
och funktionsnedsatta i Uppsala kommun 
ALN-2016-0246 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att revidera tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i 
enlighet med kontorets förslag, och 

att de nya reglerna ska gälla från 2017-01-01. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 20 16-1 1-28 från förvaltningen. 

Gällande avgiftssystem inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun antogs 
av kommunfullmäktige (KF) 2008-05-26. KF:s beslut innefattade ett uppdrag till äldrenämnden 
(ÄLN) att göra nödvändiga kompletteringar och justeringar av tillämpningsanvisningar för 
avgiftssystemet. Äldrenämnden antog med stöd av detta särskilda tillämpningsanvisningar för 
avgiftssystemet 2008-10-09. År 2012 beslutade äldrenämnden att årligen fastställa kommande års 
avgifter utifrån av regeringen beslutat prisbasbelopp (Pbb) för detta år. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-15 

§ 193 

Beslut avseende uppdrag gällande driften av vård- och omsorgsboendena 
Björklingegården och Lundgården 
ALN-2016-0203 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att föreliggande förfrågningsunderlag (med smärre justeringar) för upphandling av driften av vård-
och omsorgsboende ska utgöra beskrivningen av uppdraget för Björklingegården och 
Lundgården, och 

att uppdra till Vård & omsorg att driva vård- och omsorgsboendena Björklingegården och 
Lundgården. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson ((D) reserverar sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-17 från förvaltningen. 

Nuvarande avtal för driften av Björklingegården och Lundgården, 34 lägenheter respektive 30 
lägenheter löper ut 2018-03-31. Vård & omsorg driver idag Björklingegården och Förenade Care AB 
driver Lundgården. 

I förfrågningsunderlaget som utarbetats för upphandling av vård-och omsorgsboende anges samtliga 
ska-krav och kvalitetskrav som krävs för att uppfylla baskraven för en god och säker vård och omsorg. 
Nytt avtal ska träda i kraft 2018-04-01. Dessa två verksamheter är belägna geografiskt nära varandra, 
vilket gynnar och underlättar samarbete och kvalitetsutvecklingsarbete. Förvaltningen föreslår därför 
att Vård och omsorg lämnas uppdraget att driva boendena i enlighet med vad som anges i 
förfrågningsunderlaget. Avtalet ska vara gällande i 3 + 3 år. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-15 

§ 194 

Kvalitetsupphandling drift av särskilda boenden 
ALN-2016-0257 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att arbeta fram förslag till ny modell för upphandling inom särskilda 
boenden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-12-05 från förvaltningen. 
Förvaltningsdirektören föreslår en ny att-sats enligt följande: 
att uppdra till förvaltningen att arbeta fram förslag till ny modell för upphandling inom särskilda 

boenden. 

Äldrenämnden bifaller förslaget. 

I september 2016 beslutade äldrenämnden om upphandling av nio vård- och omsorgsboenden eftersom 
gällande avtalstid för boendena löpt ut. Upphandlingen genomfördes enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och enligt äldrenämndens fastställda upphandlingsförfarande med en fastställd 
kvalitetsnivå och mest fördelaktiga pris. En anbudsgivare, Private Nursing Sweden AB, bedömdes 
erbjuda högre kvalitet inom samtliga utvärderingsområden och vid samtliga verksamheter, därtill även 
det mest fördelaktiga priset. 

Beslutet kom dock att överklagas, vilket medför att verksamhetsövergången kraftigt försenas och 
vidare betydande merkostnader för äldrenämnden. Det har också framkommit kritik mot den 
genomförda upphandlingen i andra avseenden. Mot bakgrund av de negativa erfarenheterna vill 
äldrenämnden nu avisera att upphandlingar framöver, av drift av särskilda boenden utifrån LOU, 
kommer att genomföras i form av kvalitetsupphandlingar med en fastställd prisnivå. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-15 

§ 195 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2017, Anhörigföreningen i Uppsala 
län 
ALN-2016-0103 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avslå Anhörigföreningens ansökan om föreningsbidrag för år 2017. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-23 från förvaltningen. 

Anhörigföreningen i Uppsala län har tidigare i år inkommit med ansökan om bidrag för 
verksamhetsåret 2017. Den 27 oktober beslöt nämnden att bordlägga beslutet om bidrag till föreningen 
till nämndens decembersammanträde. Detta beroende på att föreningens ekonomiska situation och 
storlek på eget kapital först behövde klargöras. 

Bedömningen har gjorts att föreningens egna kapital fortfarande är så pass omfattande att man kan 
finansiera sin verksamhet under år 2017 utan ytterligare föreningsbidrag. 

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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-15 

§ 196 

Svar på synpunkt gällande beslut om Diakonistiftelsens Samariterhemmet 
ansökan om subvention för trygghetsbostad Dragarbrunnsgatan 70 
ALN-2016-0024 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att återremittera ärendet för förtydligande av tidigare bidrag till Diakonistiftelsen Samariterhemmet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-15 

§ 197 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet - Ansökan om Wburet offentligt 
partnerskap (I0P) 
ALN-2016-0229 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Diakonistiftelsen Samariterhemmet föreningsbidrag för perioden januari-april 2017 med 
80 000 kronor för boendet Kungsängsgården, 

att bevilja träffpunkten Gränden föreningsbidrag för perioden januari-april 2017 med 125 000 
kronor, och 

att avsätta 1 000 000 kr för eventuellt tecknande av idauret offentligt partnerskap (I0P) med 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet inom ramen för befintlig budget 2017. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-23 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen och Diakonistiftelsen Samariterhemmet/Uppsala stadsmission har sedan en tid fört 
en dialog om stiftelsens/föreningens verksamheter och det föreningsbidrag som getts till dessa. 
Uppsala stadsmission har meddelat att man har för avsikt att avveckla den nuvarande verksamheten på 
träffpunkten Gränden och i samma lokaler istället starta en verksamhet för ensamma och isolerade 
äldre 

Förvaltningen föreslår nämnden att avsätta 1 000 000 kr för eventuellt tecknande av idauret offentligt 
partnerskap (TOP) med Diakonistiftelsen Samariterhemmet inom ramen för befintlig budget 2017. 
Genom att avsätta medel ges en god beredskap för ett eventuellt tecknande av ett framtida partnerskap. 
Beslut i nämnden om själva tecknandet av partnerskap kommer dock inte att tas förrän under våren 
nästa år. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-15 

§ 198 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm äldrenämnden 15 
december 2016 
ALN-2016-0027 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

1. Inkommen e-post 2016-11-23 avseende restaurang Karl-Johan. 

2. Uppföljning per augusti samt helårsprognos 2016, ett redovisande dokument som 
kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-11-07-07/08. 

3. Mål och budget 2017-19 fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-08. 

§ 199 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 15 november 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§200 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 24 november 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 	 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-15 

§201 

Anmälan av protokoll från interimistisk samverkan 15 november 2016 och 
samverkan 6 december 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

§202 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör: 
Nr 58 fattad 2016-11-25 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämnden avseende detaljplan för 
kvarteret Fj alar, dnr ALN-2016-0216. 

Beslut fattad av Monica Östman, ordförande: 
Nr 8.1.1 fattad 2016-12-06 avseende svar till PRO Eriksberg på synpunkt om kollektivtrafiken i 
Eriksberg. 

§ 203 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



(Bilaga 1, § 193, äldrenämnden 15 december 2016) 

Reservation i ärende 9. Beslut avseende uppdrag gällande driften av vård-
och omsorgsboendena Björklingegården och Lundgården 

För att stimulera kvalitetsarbetet och för att ge Uppsalaboma maximalt värde för 
skattepengarna är det viktigt med konkurrensutsättning. Vi anser att kommunen som 
huvudregel ska konkunensutsätta verksamheter när så är möjligt. I detta fall accepterar vi 
föreslaget förfarande avseende Björklingegården men anser att Lundgården borde upphandlas 
i konkurrens. 

Stefan Hanna (C) 
Johan Carlsson (M) 
Sten Daxberg (M) 
Camilla Westerborn (L) 
Ulla Johansson (KD) 
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