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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§ 52 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 53 

Förvaltningsorganisation 

Förvaltningen lämnar aktuell information om vad som är på gång inom förvaltningen. 

Utdragsbes yrkande Justerandes stgn 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§ 54 

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

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

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

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (1(D) lämnar ett särskilt yttrande enligt följande: 
Vi efterlyser sedan årsskiftet en strukturerad uppföljning av de större åtgärder nämnden vidtagit och 
avser att vidta för att säkra en hållbar nämndekonomi. Åtgärdslistan bör biläggas det månatliga 
månadsbokslutet och inkludera Vad, Uppskattad effektiviseringseffekt, till när det ska vara åtgärdat 
och vilken chef som är ansvarig. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-28 från förvaltningen. 

Nämndens bokslut per mars visar ett positivt resultat på 15 228 tkr, jämnfört med periodiserad budget 
så har nämnden en positiv avvikelse per mars på 7 751 tkr. Med bakgrund av periodbokslut och den 
analys som gjorts bedömer nämnden att utfallet per mars följer budget 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§ 55 

Utredning om geografiskt behov av vård- och omsorgsboende 2016-2020 
ALN-2015-0277 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga utredningen till handlingarna. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (I(D) reserverar sig mot beslutet i form av följande särskilda yttrande: 
Vi efterlyser en strategisk plan för äldreboenden vid bra kollektivtrafikstråk utanför centralorten. Vi 
anser inte att det duger att anta att kapaciteten på landsbygden är tillräcklig men att den brister i 
centralorten. Vi efterlyser lateralt tänkande och att de landsbygdsambitioner som majoriteten ger 
uttryck för i sin Mål och budget 2016-2018 inte bara är tomma ord. Det är bra att år 2020 valts som ett 
planeringsperspektiv samtidigt anser vi att boendeplanen även bör inkludera en uppskattning till år 
2030. Den demografiska utvecklingen bland vår allt äldre befolkning kan prognosticeras med god 
säkerhet och därför är det klokt att tänka längre än år 2020 när vi vet att vi står inför en omfattande 
ökning av +80-åringar. Vi vet också att processen för att säkra nya äldreboenden är tidskrävande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-06 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen har fått i uppdrag av äldrenämnden att komplettera nämndens 
bostadsförsörjningsplan med en plan avseende särskilt boende utanför Uppsala tätort. Förvaltningen 
har genomfört en utredning/genomlysning som visar att det totala behovet av vård- och 
omsorgsboende på kommunens landsbygder år 2020 till största del kan tillgodoses med dagens 
lägenhetsbestånd. Inom Uppsala tätort prognostiseras ett betydande underskott av lägenheter år 2020 
om inte nya lägenheter tillskapas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sin 3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

Yrkande 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till föreliggande skrivelse. 

Stefan Hanna (C) yrkar på återremiss av ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar på ordförandens yrkande om bifall till föreliggande skrivelse röstar ja. 

Den som röstar på Stefan Hannas yrkande om återremiss röstar nej. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att bifalla föreliggande skrivelse. 

Ja-röster avges av Jonas Larsson (S), Staffan Yngve (S), Eva Adler (MP), Araxi Tadaros (MP), 
Per-Olof Forsblom (V), och ordförande Monica Östman (S). 

Nej-röster avges av Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn (L), Ulla 
Johansson (KD), och Stefan Hanna (C). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§ 56 

Planprogram för kvarteret Hugin 
ALN-2016-0075 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge reviderat yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-06 från förvaltningen. 

Visionen för kvarteret Hugin bygger på att programområdet omvandlas, från att ha utgjort stadens 
yttre gräns mot ett industriområde till att bli en levande och blandad innerstadsmiljö. 
I attraktiva lägen ges plats för lokaler och verksamheter av olika slag. Nya mötesplatser och en ny 
struktur antas skapa bättre förutsättningar för kvarteret att bli en del av stadskärnan och främja 
innerstadens utveckling söderut. 

I nämndens remissyttrande framhålls vikten av att det sociala hållbarhetsperspektivet i form av främst 
tillgänglighet, trafiksäkerhet, orienterbarhet och inkluderande miljöer finns närvarande i 
planprocessen. Kollektivtrafikförsödningen behöver också säkerställas så att området blir tillgängligt 
för alla. Beredskap bör även finnas för framtida etablering av vård- och omsorgsboende inom 
planområdet. 

Nämnden enas om en redaktionell ändring i yttrandet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§ 57 

Revidering av äldrenämndens riktlinjer för bidrag till föreningar 
ALN-2016-0073 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att revidera riktlinjer för föreningsbidrag enligt förvaltningens förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-03-16 från förvaltningen. 

Äldrenämnden antog 2012 riktlinjer för bidrag till föreningar. Riktlinjerna reviderades under hösten 
2013. En ny revidering föreslås nu, utifrån det uppdrag förvaltningen fått av nämnden att under våren 
2016 i samråd med föreningslivet utarbeta principer för bidragsgivningen. Den föreslagna 
revideringen innefattar endast mindre förändringar av riktlinjerna för föreningsbidrag, huvudsakligen 
av språklig natur. 

Äldrenämnden enas om att punkt 16 i riktlinjerna ska vara kvar 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§ 58 

Förfrågningsunderlag för särskilda boenden 2017 
ALN-2016-0068 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag för upphandling av drift rörande vård- och 
omsorgsboendena Sävjahus, Hasselparken, Årstagården, Dalbyhemmet, Hagundagården, 
von Bahr, Granbommen, Lillsjögården och Skogsgården. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-14 från förvaltningen. 

Avtalet rörande driftentreprenad av vård- och omsorgsboendena Sävjahus, Hasselparken, Årstagården, 
Dalbyhemmet, Hagundagården, von Bahr, Granbommen, Lillsjögården och Skogsgården i Uppsala 
kommun, behöver upphandlas då gällande avtal upphör under perioden 2017-03-31 - 2017-05-01. 
Upphandlingen föreslås genomföras som en förenklad upphandling med en mervärdesmodell som 
utvärderingsmodell. Det innebär att det i förfrågningsunderlaget ställs ska-krav som utföraren måste 
uppfylla. Därutöver har anbudsgivaren möjlighet att erbjuda ytterligare tjänster, s.k. mertjänster. Dessa 
tjänster prissätts inom utvärderingsområden på sätt som anges i utvärderingsbilagan och beaktas vid 
utvärderingen. Avsikten med denna utvärderingsmodell är att skapa ett relativt enkelt sätt att utvärdera 
samtidigt som det ges möjligheter att betona kvalitén på erbjudna tjänster. 
Vidare framgår det av förfrågningsunderlaget att upphandlingen består av ett förfrågningsunderlag 
avseende samtliga boenden men att bud även läggs på delområden. Delområdena består av en eller 
flera verksamheter. Vatje boende är en verksamhet. Kontrakt träffas för varje verksamhet med den 
utförare som vunnit anbud för det aktuella området. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§ 59 

Yttrande över Ny nämndorganisation för Uppsala kommun 
ALN-2016-0089 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge förslag till yttrande med synpunkter som svar på förslaget till ny nämndorganisation i 
Uppsala kommun. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn (L), och Ulla 
Johansson (KID) reserverar sig mot beslutet i form av ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-20 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har tagit del av remissversionen av ett förslag till ny nämndorganisation för Uppsala 
kommun. Nämnden ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som presenteras, men ser också behov 
av förtydliganden och kompletteringar i vissa delar. Sammanfattningsvis gör nämnden följande 
bedömningar: 
- Positivt med remissutgåvans uppmärksamhet kring den aktuella debatten om styrning av välfärden, 
om än formulerad i bilaga, men behov finns av förtydliganden kring samspel med näringslivet, 
konkurrensens betydelse och beställar-utförarkonceptet. 

- Ökad politisk genomslagskraft är säkert möjlig med integrering, men otydliga resonemang kring 
gränserna mellan politikers respektive tjänstemäns ansvar. 

- Skrivningarna är bra och tydliga kring hinder för effektiviseringar med nuvarande styrmodell och 
fördelar med samorganisering av systemledarroll och egenregi. 

- Kring de organisationsgrundande principerna finns ett antal betänkligheter, vissa går i rakt motsatt 
riktning mot att stärka nämndernas samlade ansvar för systemledning och produktion, framförallt 
ifråga om visst ansvar som föreslås ligga kommuncentralt. 

- Flytt av nämndgemensam verksamhet till annan nuvarande nämnd kan vara en lösning som ger 
synergieffekter, i det fall mer tydlig hemvist kan avgöras (som i fallet med trygghetsjouren). 

- Viktigt att enskilda nämnder får möjlighet till inflytande över vad som kan vara den optimala och 
långsiktigt hållbara organiseringen av den egna specifika förvaltningsorganisationen. Förekomsten av 
ständiga omorganisationer och omlokaliseringar behöver på sikt avstanna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§ 60 

Drift- och kvalitetsplan för äldrenämnden 
ALN-2016-0093 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna drift- och kvalitetsplan för äldrenämnden, och 

att uppdra till äldreförvaltningen återkommande och årligen göra avstämningar med nämnden kring 
drift- och kvalitetsplanen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-20 från förvaltningen. 

Drift- och kvalitetsplanen redovisar 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 det framtida samspelet identifieras fem drivkrafter och kvaliteter som särskilt viktiga att värna. Dessa 
är: 
- Återkommande upphandling och valmöjligheter 
- Långsiktiga planeringsförutsättningar och stabilitet 
- Värdeframgångar (incitament) 
- Delaktighet och påverkansmöjligheter 
- Systematisk och transparent uppföljning 

Grundläggande kvaliteter som ska säkerställas inom kommunens äldreomsorg finns fastslagna i den 
värdegrund (TITORB) och de värdighetsgarantier som antagits av äldrenämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§61 

Björngårdens lokaler 
ALN-2016-0038 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att under 2016 flytta korttidsverksamheten från Björngården till Genetikvägen 1, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Vård & omsorg utforma korttidsverksamhet med 
maximalt 36 platser på Genetikvägen 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-13 från förvaltningen. 

Björngården är ett före detta äldreboende som ligger i Gottsunda Centrum. Björngården har idag 42 
platser för korttidsvård. Björngården har idag ej ändamålsenliga lokaler och de är i behov av stora 
ombyggnationer för att kunna leva upp till dagens myndighetskrav. Under 2015 har det även varit ett 
antal vattenskador. Vidare har miljöförvaltningen vid en tillsyn av lokalerna konstaterat brister. 
Vattenskadorna och de konstaterade bristerna gör att Björngården måste renoveras för att långsiktigt 
kunna användas för korttidsvård. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§ 62 

Kursinbjudningar äldrenämnden 28 april 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att Ulla Johansson (1(D) och Eva Adler (MP) får delta i Äldreomsorgsdagarna 13-14 oktober 2016. 
Årets tema är "Hälsan och själen" — båda viktiga för att kunna leva fullt ut hela livet. 
Kostnad: boka tidigt-pris 3.990 kronor senast 17 augusti. 

§ 63 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm 28 april 2016 
ALN-2016-0027 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m.m. till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls inkomna inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m.m. 

1. Protokoll från Handikapprådet 19 februari 2016. 

2. Protokollsutdrag 2016-03-03, § 35, från kommunstyrelsen gällande Rapport om 
Uppsala möts företagsbesök 2015. 

3. Protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 22 mars 2016. 

4. Protokollsutdrag 2016-04-06, § 45, från kommunstyrelsen gällande Uppföljning av 
nämndernas verksamhetsplanering och internkontroll. 

5. Årsredovisning 2015 från Uppsalahem. 

6. Protokoll från äldreförvaltningens samverkan 19 april 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§ 64 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 22 mars 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 65 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 31 mars 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 66 

Anmälan av protokoll från samverkan 19 april 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

§ 67 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Gunn-Henny Dahl, förvaltningsdirektör 2016-04-20 
Nr 60 avseende yttrande till plan- och byggnadsnämnden gällande detaljplan 
för Linn&rädgården (dnr PLA-2012-20173). 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård mars 2016. 

§ 68 

Anmälningsärenden sekretess 28 april 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Till nästa nämnd önskas en uppföljning i ärende 06 (mål nr 263-16). 

Utdragsbestyrkande 



(Bilaga 1, § 59, äldrenämnden 28 april 2016) 

Äldrenämnden — reservation med särskilt yttrande 28 april 2016 

9. Förslag till ny nämndorganisation i Uppsala kommun 

Det är positivt att majoriteten i nämnden lyfter fram att fortsatt centralisering inte är en positiv 
utveckling. Vi gillar särskilt följande i missivet "men behov finns av förtydliganden kring samspel med 
näringslivet, konkurrensens betydelse och beställar-utförandekonceptet" samt "Förekomsten av 
ständiga omorganisationer och omlokaliseringar behöver på sikt avstanna". Nedan våra generella 
synpunkter på förslaget; 

Alliansen ser behovet av, och välkomnar, utveckling och förbättring inom de kommunala 
verksamheterna. Det fokus på ekonomistyrning som framkommer i förslaget anser vi är viktigt. Vi 
saknar dock tydliga svar på vilka problem i nuvarande organisation som löses genom förslaget om en 
ny nämndorganisation. Alliansen är i grunden positiv till att systemledar- och produktionsansvar är 
åtskilt i verksamheterna. Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att rollerna skiljs åt för att 
tydliggöra möjligheten att välja skola inom skollagen och för att lagen om valfrihet upprätthålls. Ur ett 
medarbetarperspektiv är det viktigt att roller skiljs åt för att säkerställa fokus på organisation, 
kompetensutveckling, arbetsgivarvarumärke och konkurrenskraft. 

Vi ser att en ny organisation skulle kunna innebära möjligheter till samordningsvinster för 
funktionerna inom styrelsen för teknik och service. Dock är det viktigt att detta samordnas med en 
eventuell översyn av stadsbyggnadsförvaltningen. 

Under processens gång har Alliansen velat att följande frågeställningar tas i beaktande: 

1. Vilka organisatoriska respektive ledningsproblem som finns kopplade till styrelsen för vård 
och omsorg, både på politisk nivå och på tjänstemannanivå? 

2. Vilka för- och nackdelar som finns med att avveckla respektive behålla Styrelsen för vård och 
omsorg? 

3. Hur bibehåller vi Lagen om valfrihet (LOV) inom systemet? 
4. Vilken styrmodell och huvudprincip skall gälla? Egen regi, upphandling eller LOV? 
5. Hur säkerställer vi långsiktig kostnadskontroll inom LOV? (i och med fri etableringsrätt)? 
6. Jämför man lagstiftningen med utbildningsnämnden så är skollagen mer precis och har ett 

mycket större regelverk kring bland annat ersättningar, kvalitet, organisation etc. vilket gör det 
svårt att ha systemledarskap och produktion i skilda organisationer. Men vad fungerar bra och 
vad fungerar mindre bra inom UBN gällande systemledare och produktionsansvar? 

7. Hur kan KF/KS fastställa principer för hur de sociala nämnderna och förvaltningarna ska 
jobba, det vill säga systemledarprincipen? 

8. Hur skulle övrig service inom teknik och service, som inte ryms inom förslaget från 2014, 
kunna bolagiseras? 

9. Om beslut om avveckling genomförs, hur ska en eventuell verksamhetsövergång gå till 
(tillsättning av chefer osv.)? 

10. Hur påverkas stabsorganisationen, framförallt avseende ekonomi/redovisning och HR? När vi 
får stora verksamheter i egen regi så kanske vi behöver ompröva vissa av principerna för 
stabsorganisationen? 



(Bilaga 1, § 59, äldrenämnden 28 april 2016) 

Vi anser inte att dessa frågor tillräckligt väl har beaktats i arbetet och vill understryka vikten av att 
hänsyn tas till dessa. 

Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn (L), och Ulla 
Johansson (I(D) 
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