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ÄLDRENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 20 15-1 1 - 19
Plats och tid:

Gutasund vårdboende, 16:00-17:45

Ledamöter:

Monica Östman (S), ordf.
Eva Adler (MP), 1:e vice ordf.
Stefan Hanna (C), 2:e vice ordf.
Jonas Larsson Tagizadeh (S)
Claes Olsson (S)
Araxi Tadaros (MP)
Per-Olof Forsblom (V)
Johan Carlsson (M)
Sten Daxberg (M) tom 176
Ulla Johansson (KID)
Maria Petersson (M) tom § 173
och from 177
Kjell Aleklett (FP) from § 174

Övriga deltagare:

Gunn-Henny Dahl, förvaltningsdirektör, Carina Kumlin, senior adviser, Bo Engström,
utredningschef, Lise-Lotte Engqvist, avdelningschef, Maria Lindblom, uppdragsstrateg,
Mia Gustavsson, enhetschef, Mari Larsson, uppföljningshandläggare, Mimmi Skarin Lille,
landsbygdsstrateg och representant från Helth Navigator

Utses att justera:

Ulla Johansson (KD)

Staffan Yngve (S) torn § 187
Eileen Rönnlund-Holmgren (S)
Maria Petersson (M) from § 174 torn § 176
Javiera Cifuentes (V)
Carolina Wigenfeldt (C)

Paragrafer: 171 - 191

Äldreförvaltningen 27 november 2015

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:

Ersättare:
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Monica Östman. ordförande

L

Ulla Johansson, jk1sterare

(4
Annie Arkebäck Moral, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Äldrenämnden

Datum:

2015-11-19

Datum för
anslags uppsättande: 2015-11-30
Förvaringsplats
för protokollet:

Äldreförvaltningen

Underskrift:

4.,
Annie Arkebäck Morh

Justerandes sign

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2015-12-21
2015-12-22

Utdragsbestyrkande
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Uppsala

ÄLDRENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-19

§ 171
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Äldrenämnden beslutar

att under punkten 4.03 Anmälan av protokoll från äldrenämnden 22 oktober 2015 även
anmäla en rättelse enligt § 26 förvaltningslagen (FL),

att punkten 2.05 Information från förvaltningen utgår, och
att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista.

§ 172
Information om Gutasund vårdboende
Föreståndaren för Gutasund informerar om verksamheten.

§ 173
Palliativt centrum
Representant för Health Navigator redogör för utredningen som har genomförts avseende Palliativt
centrum. Syftet med utredningen har varit att utgöra ett samlat underlag för politiska beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

20 15-1 1 -19

§ 174

Nytt landsbygdsprogram
Landsbygdsstrateg från stadsbyggnadsförvaltningen informerar om det pågående arbetet med att ta
fram ett landsbygdsprogram. Programmet ska antas av kommunfullmäktige i maj 2016.

§175

Individuppföljning på särskilda boenden
Förvaltningen informerar om arbetsgången vid individuppföljningar på särskilda boenden.

§ 176

Anmälan av delegationsbeslut och redovisning av delegationsbeslut som
anmäldes 2015-10-22
Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen.
Beslut fattad av Maria Lindblom, uppdragsstrateg:
1.34 fattad 2015-10-28 avseende 15127 och 15166 elektrisk rullstol.
1.34 fattad 2015-10-28 avseende 15109 drivaggregat/påskjutsmotor till manuell rullstol.
Vidare så lämnar förvaltningen ytterligare information gällande delegationsbeslut rörande
elrullstolar som förelåg 2015-10-22 för anmälan.
Beslutade bostadsanpassningsbidrag oktober 2015.
Beslut enligt socialtjänstslagen (SoL) avseende hemvård oktober 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-19

§ 177

Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2015
ALN-2015-0063.10
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna resultat perioden januari-oktober 2015 och prognosbedömning helår enligt
föreliggande förslag.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-11-19 från förvaltningen.
Nämndens bokslut per september visar ett positivt resultat på 10 969 tkr, jämfört med periodiserad
budget så har nämnden ett positivt periodbokslut per augusti på 4 727 tkr. Med bakgrund av
periodbokslut och den analys som gjorts bedömer nämnden en negativ resultatprognos för helår på
minus 2 925 tkr och med ett bedömt riskintervall om +-4 mnkr. Det negativa resultat för år 2015
beror framförallt på att nämnden har svårt att uppnå önskad effekt av de kostnadsanpassningar för
hemtjänst och korttidsvård som ligger i nämndens budget för 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-19

§ 178

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande beslut
ALN-2015-0119.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap
1 § socialtjänstlagen (SoL) som 2015-03-31 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 2015-11-19 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-11-19

§ 179

Omorganisation av kontrollansvar kring den kommunala hälso- och sjukvården
ALN-2015-0251.37
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att tydligöra entreprenörernas vårdgivaransvar och revidera de egna övergripande riktlinjerna
kring utförandet av hälso- och sjukvård då det överlåtits genom avtal till annan,
att anpassa organisationen kring huvudmannaansvaret för den kommunala hälsooch sjukvården till kommande författningsändringar fr.o.m. 2016-01-01 samt
en förväntad förstärkt statlig tillsyn, och
att i övrigt utveckla och förändra kvalitetssäkringsarbetet kring den kommunala hälso- och
sjukvården enligt äldreförvaltningens förslag.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-07 från förvaltningen.
Förvaltningen informerar om att en svarsskrivelse har skickats till medicinskt ansvariga
sjuksköterskor i Östhammar, Älvkarleby, Tierp, Heby, Enköping, Knivsta och Håbo med anledning
av deras skrivelse till ordförande i äldrenämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och ordförande
i TKL (tjänstemän i kommun och landsting).

Då nämnden (huvudmannen) genom avtal överlåtit ansvar för utförandet av hälso- och sjukvård på
en annan organisation (kommunens egenregi eller entreprenör) övergår också vårdgivaransvaret till
den organisationen. Samtidigt kvarstår ett kontrollansvar för hälso- och sjukvårdsinsatserna hos
huvudmannen. I nuvarande riktlinjer kring vårdgivaransvaret finns en tolkning som står i strid med
detta, även med Socialstyrelsens och SKL:s bedömning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11 -19

§ 180

Bostadsförsörjningsplan 2016-2020
ALN-2015-0277.63
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att återremittera ärendet för en tydligare definition av trygghetsboende, revidering i texten om
LOV och komplettering gällande landsbygdsperspektiv.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-30 från förvaltningen.

Kommun står inför ett behov av utbyggnad av det särskilda boende för äldre. Förväntat behov
motsvarar en utbyggnadstakt om närmare ett särskilt boende per år under perioden 2016-2020,
därefter förväntas behovet accelerera ytterligare. En rad omständigheter kan påverka det
prognosticerade behovet.
I utbyggnaden av särskilt boende under senare år har privata aktörer spelat en huvudroll. Inför de
framtida utmaningarna är därför av stor betydelse om det kan tas fram långsiktiga spelregler för
samverkan med privata och andra aktörer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11 -19

§ 181

Beslut avseende uppdrag gällande drift av vård- och omsorgsboendena
Erikdalsgården och Myrbergska
ALN-2015-0176.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att föreliggande förfrågningsunderlag för driften av vård- och omsorgsboendet Eriksdalsgården
och Myrbergska gården ska utgöra beskrivningen av uppdraget, och
att uppdra till Vård & omsorg att driva vård- och omsorgsboendet Eriksdalsgården och
Myrbergska gården.

Särskilt yttrande
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Kjell Aleklett (FP) och
Ulla Johansson (KD) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 1.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-11-03 från förvaltningen.
Nuvarande avtal med Vård & omsorg för drift av vård- och omsorgsboendena Eriksdalsgården med
40 lägenheter och Myrbergska gården med 51 lägenheter går ut går ut 2016-10-14.
I det förfrågningsunderlag som utarbetats för upphandling av vård- och omsorgsboenden anges
samtliga ska-krav och kvalitetskriterier som krävs för att uppfylla baskraven för god och säker vård
och omsorg. Nytt avtal ska träda i kraft 2016-10-15 och till Vård & omsorg lämnas uppdraget att
driva boendet i enlighet med vad som anges förfrågningsunderlaget. Avtalet är på 3 + 3 år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-19

§ 182

Uppdrag kommunövergripande verksamheter till Vård & omsorg för år 2016
ALN-2015-0273.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag för åtagande 2016 för drift av
kommunövergripande verksamheter - Öppna insatser,
att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag för åtagande 2016 för drift av
kommunövergripande verksamheter — Dagverksamhet, korttidsvård, sjukvårdsteam och
trygghetsjour, och
att uppdra till förvaltningen att genomföra smärre justeringar i förfrågningsunderlaget.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-28 från förvaltningen.

Uppsala kommun driver idag genom Vård & omsorg öppna förebyggande verksamheter inom
anhörigstödet, badassistens samt minneslots. Uppsala kommun driver också genom Vård & omsorg
kommunövergripande verksamheter i form av dagverksamhet, korttidsvård, sjukvårdsteam och
trygghetsjour.
Förfrågningsunderlagen innehåller ska-krav avseende kvalitetskrav på dessa verksamheter. Vissa
ska bekräftas, vissa besvaras med beskrivning av metod och arbetssätt som säkerställer att skakravet uppfylls. Förfrågningsunderlagen är anpassade till Mål och Budget och äldrenämndens
verksamhetsplan.

Justerandes sign
fri

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-11-19

§ 183

Uppdrag restaurangverksamhet för seniorer till Teknik & service för år 2016
och 2017
ALN-2015-0273.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag för åtagande 2016 och 2017 för drift av
restaurangverksamhet för seniorer, och
att uppdra till förvaltningen att genomföra smärre justeringar i förfrågningsunderlaget.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-28 från förvaltningen.

Uppsala kommun driver idag genom Teknik & service restaurangverksamhet för seniorer inom
öppna förebyggande insatser.
Förfrågningsunderlaget innehåller ska-krav avseende kvalitetskrav på denna verksamhet. Vissa ska
bekräftas, vissa besvaras med beskrivning av metod och arbetssätt som säkerställer att ska-kravet
uppfylls. Förfrågningsunderlaget är anpassat till Mål och Budget och äldrenämndens
verksamhetsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-11-19

§ 184

Samråd om förslag till innerstadsstrategi och översiktplan för Uppsala kommun
ALN-2015-0225.60
Beslut
Äldrenämnden beslutar

att avge yttrande över förslag till innerstadsstrategi och översiktplan till kommunstyrelsen enligt
upprättat förslag.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-11-19 från förvaltningen.
Översiktsplanen är en avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör utvecklas i staden, på
landsbygderna och i tätorterna. Översiktsplanen ger en ram för den fysiska utvecklingen och hur
olika intressen kan samspela och ger också vägledning för ställningstaganden om stora och viktiga
investeringar, beroende på hur omvärlden utvecklas. Innerstadsstrategin har tagits fram som ett
fördjupat strategidokument som kopplar till arbetet med kommunens nya översiktsplan,
översiktsplanens prioriterade målområden och särskilda Uppsalaprinciper.
I samrådsyttrandet till ny översiktsplan och innerstadsstrategi framhåller äldrenämnden vikten av att
säkerställa möjlighet till utbyggnad av den sociala infrastrukturen, främst särskilda boenden för
äldre i olika delar av kommunen och staden. För nämnden är särskilt värden/principer som
tillgänglighet, trygghet, inkludering och trafiksäkerhet centrala i skapandet av en god kommun för
samtliga kommuninvånare. I innerstaden behöver trygga och tillgängliga rörelsestråk för gångtrafik
prioriteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 20 15-1 1-19

§ 185

Subventionering av trygghetsbostäder, Riksbyggen Brf Uppsalahus nr 23 och
29, och Uppsalahem AB trygghetsboende Rörgatan 9-15
ALN-2015-0255.62
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att till Riksbyggens Brf Uppsalahus nr 23 bevilja 585 000 kr/ år i subvention för värd/värdinna för
perioden 2016-2018,
att till Riksbyggens Brf Uppsalahus nr 29 bevilja 403 507 kr/år i subvention för värd/värdinna för
perioden 2016-2018, och
att till Uppsalahem AB trygghetsboende Rörgatan 9-15 bevilja 232 500 kr/år i subvention för
värd/värdinna samt 132 846 kr/år för gemensamhetslokal för perioden 2016-2018.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-07 från förvaltningen.

Riksbyggens styrelser för Brf Uppsalahus nr 23 samt 29 ansöker i enlighet med äldrenämndens
"Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun" om subvention för värd/
värdinna för perioden 2016-2018. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att den fysiska
tillgängligheten uppfyller de kriterier som äldrenämnden beslutat om. Äldreförvaltningen föreslår
äldrenämnden att godkänna de sökta subventionerna med uppräkning för 2017 och 2018 enligt OPI.
Uppsalahems förvaltare för trygghetsboende Rörgatan 9-15 ansöker i enlighet med äldrenämndens
"Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun" om subvention för värd/
värdinna och subvention för gemensamhetslokaler för perioden 2016-2018.

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11 -19

§ 186

Remiss från Inspektionen för vård och omsorg IVO gällande förslag till
föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)
ALN-2015-0248.37
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att lägga informationen om möjligheten till remissyttrande till handlingarna.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-13 från förvaltningen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit fram ett förslag till kompletterade föreskrifter till
Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om utredning av vårdskador. Syftet är att
tydliggöra för anmälningsansvariga hur de ska förfara vid en anmälan enligt lex Maria. IVO:s
föreskrift har skickats på remiss med möjlighet att yttra sig senast den 14 oktober.
Äldreförvaltningen har tagit del av förslaget, välkomnar de kompletteringar som föreskriften bidrar
med och har i övrigt inga synpunkter. Förvaltningen ser därför ingen anledning att avge något
yttrande till IVO.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-19

§ 187

Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende
ALN-2015-0199.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-28 från förvaltningen.
Under sommaren 2015 inkom till äldreförvaltningen synpunkter och klagomål på verksamheten
Liljeforstorg. Synpunkterna/klagomålen inkom dels från närstående och dels från
biståndshandläggare med ansvar för individuppföljning på vård- och omsorgsboende.
Äldreförvaltningen begärde den 21 augusti 2015 en skriftlig redogörelse från verksamhetschefen
kring de synpunkter som inkommit.
Begärda handlingar och rutiner inkom till förvaltningen den 27 augusti 2015. Den 15 september
genomförde äldreförvaltningen en oanmäld avtalsuppföljning på Liljeforstorg
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav som ställs i avtal och kopplar de
enskilda klagomålen till extraordinära händelser i samband med semesterperioden.

Justerandes sign
,

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 201 5-11 -19

§ 188
Anmälningsärenden äldrenämnden 19 november 2015
ALN-2015-0037.00
Beslut
Äldrenämnden beslutar

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna.
Ärendet
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger.

§ 189
Anmälningsärenden sekretess
Beslut
Äldrenämnden beslutar

att lägga förteckningen med anmälningsärenden sekretess till handlingarna.
Ärendet
Separat förteckning över anmälningsärenden sekretess föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2015-11-19

§ 190

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 22 oktober
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna efter att förvaltningen anmält en rättelse
enligt 26 § förvaltningslagen (FL) i § 159. Under ärendet ska andra meningen lyda:
Förvaltningen informerar om att insamlingssiftelsen St Lukas inte uppfyller kriterierna i
nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar, resten av meningen utgår.

§ 191

Anmälan av protokoll från individutskottet 2015-10-13
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

(Bilaga 1, § 181, äldrenämnden 2015-11-19)

Särskilt yttrande gällande ärende 3.05 Beslut avseende uppdrag gällande
drift av vård- och omsorgsboendena Eriksdalsgården och Myrbegska

- Vi anser att kommunen alltid ska kvalitetsupphandla i konkurrens när möjlighet finns. Det
är den tveklöst bästa metoden för att säkerställa upphandlad minimikvalitet till lägst
kostnad. Att inte utnyttja varje upphandlingsmöjlighet blir både kostnadsdrivande och
främjar inte önskat kvalitetsutvecklingsarbete. Vi utgår ifrån att äldreförvaltningen
fortsättningsvis tar varje chans till upphandling i konkurrens.
Stefan Hanna (C)
Johan Carlsson (M)
Maria Petersson (M)
Kjell Aleklett (FP)
Ulla Johansson (KD)

