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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
Platsochtid:

Aspen, 15:00-17:00

Ledamöter:

Ersättare:
Mats Hansén (M), ordförande
Caroline Andersson (S), 2:e vice
ordförande
Gunnel Jägare (M) ej § 248
Kerstin Huldtgren (M) § 248
Johan Carlsson (M)
Erica Närlinge (FP)
Lars O Ericsson (C)
Tommy Peterson (KD)
Staffan Yngve (S)
Kerstin Holmberg (S)
Eva Adler (MP)
Susanna Tuvemo Johnson (MP)

A l f Hanslöf (FP)

Carl Johan Drott (M) from § 233
Claes Olsson (S)
Jonas Larsson (S)
Kerstin Huldtgren (M) from § 233, ej § 248

Inga-Lill Björklund, direktör, och föredragande tjänstemän

Övriga deltagare:

Utses att justera:

Caroline Andersson (S)

Justeringens
plats och tid:

Kontoret för hälsa,.vård och omsorg 2013-12-20

Underskrifter:

2013-12-11

Paragrafer: 231 -251

.../.MO
Mats Hansén (M), ordförande

Caroline Andersson (S), justerare

Annie Arkebäck Morén, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Äldrenämnden

Datum:

2013-12-11

Datum för
anslags uppsättande:

2013-12-23

Förvaringsplats
för protokollet:

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2014-01-13
2014-01-14

'1,
Underskrift:

Annie Arkebäck Morén
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2013-12-1 1

§231

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att uppta fråga från Caroline Andersson (S) rörande det finsktalande vårdboendet Fortuna,
att lyfta upp ärendena 3.09 och 3.10 under ärende 3.03,
att ärende 4,03 utgår,
att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista.

§232

Jämställdhetsintegrering
Kontoret redovisar det pågående arbetet med jämställdhetsintegrering.

Utdragsbestyrkande

3(19)

Uppsala
•

"KOMMUN

ALDRENAMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2013-12-11

§233

Palliativt centrum - information matförsörjning
Kontoret redogör för att ett eget produktionskök i Palliativt Centrum är för riskfyllt, då det handlar
om ett fåtal portioner. Nämnden har uppdragit åt kontoret att hitta en lösning med variation på
maten.
Landstinget har nu fattat beslut om ett nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset som ska stå
färdig i slutet på 2015. För närvarande inväntas beslut från Akademiska sjukhusets produktionsstyrelse om en å la carte modell. Om ett sådant beslut fattas kommer maten till Palliativt Centrum
att tas från Akademiska sjukhusets nya kök när det är färdigställt.
Kontoret återkommer i frågan på nämnden i januari.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2013-12-1 1

§234

Återkoppling Dalbyhemmet
ALN-2013-0094.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att ge kontoret i uppdrag att på nytt återkoppla till nämnden kring ärendets utveckling.

Ärendet
Redovisning föreligger 2013-11-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK), genomförde en planerad avtalsuppföljning vid
Dalbyhemmet oktober 2012. Verksamheten bedrivs av Vård & bildning sedan 2012-04-01.1
samband med avtalsuppföljningen genomfördes en dokumentationsgranskning november 2012. Då
granskningen visade på brister skedde ytterligare dokumentationsgranskning 4 juni 2013 som
visade att inget förbättringsarbete påbörjats gällande den sociala dokumentationen. Den 13
november 2013 skedde en tredje dokumentationsgranskning och även denna gång framkom att inga
av de förbättringsområden som påtalats vid tidigare granskningar har påbörjats eller åtgärdats.
Då verksamheten inte åtgärdat brister i den sociala dokumentationen har kontoret kallat in
ledningen den 18 december. Syftet med mötet är att klargöra ställda krav på den sociala
dokumentationen och på de åtgärder som kan komma att vidtas. Kontoret återkopplar resultatet från
mötet till äldrenämnden senast februari 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§235

Skrivelse rörande aktiviteter på Glimmervägens vårdboende
En skrivelse har inkommit till nämnden rörande avsaknad av aktiviteter på Glimmervägens
vårdboende.
Kontoret redogör för att tidigare drevs Glimmervägens vårdboende av Aleris och drivs nu av
Ansvar och Omsorg.
Aleris hade en speciell aktivitetsorganisation som inte övergick till den nya vårdgivaren.
Ansvar och Omsorg har under tre veckor byggt upp en egen aktiveringsorganisation som nu
fungerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§236

Återkoppling med lägesrapport angående Björngården korttidsplatser
ALN-2013-0209.30
Ärendet
Skrivelse föreligger 2013-12-02 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Kontoret har efter den oanmälda avtalsuppföljningen av Björngården korttidsplatser i augusti 2013
kallat ledningen för Björngården till ett möte. Detta med anledning av ett antal nya synpunkter och
klagomål har inkommit. Mötet ägde rum den 6 november och resulterade i att en handlingsplan
krävdes in. Handlingsplan begärdes för områdena värdegrundsarbete, hälso- och sjukvård samt
aktiv och meningsfull tillvaro.
Handlingsplanen inkom till kontoret den 27 november. Samtliga svar bedömdes vara otillräckliga
och ett förtydligande kommer att begäras in. Utöver detta planeras en mer omfattande och ingående
avtalsuppföljning att genomföras i slutet av februari 2014. Vid avtalsuppföljningen kommer
kontoret att följa upp att de beskrivna åtgärderna i inkommen handlingsplan har genomförts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-12-11

§237

Planering nämndärenden äldrenämnden de kommande 6 nämnderna
Föreligger planering av nämndärenden till äldrenämnden de kommande sex nämnderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§238

Månadsbokslut och prognos november
ALN-2012-0232.10
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att fastställa resultat perioden januari-november samt prognos helår enligt föreliggande förslag.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-12-11 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Resultatet för perioden januari till och med november uppgår till 32,8 mnkr i positiv avvikelse, en
försämring i förhållande till föregående månads uppföljning med 2,4 mnkr.
Efter analys av verksamhetens utveckling och det ekonomiska resultatet per november bedömer
kontoret att föregående månads prognosbedömning på 30 mkr för helåret bör gälla även efter denna
uppföljning. En månad av året kvarstår, vilken också erfarenhetsmässigt visat sig vara mer
kostnadskrävande än övriga perioder under året. Den bedömning, och det riskintervall, som angavs
vid förra prognostillfället på +/- 5 mnkr anser kontoret fortfarande vara giltigt. Höjd tas för de
månatliga variationer i kostnadsbelastning vi sett över tid även under årets sista månad.

Utdragsbestyrkande
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§239

Intern kontroll - förslag till plan 2014
ALN-2013-0263.10
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att fastställa föreliggande plan för den interna kontrollen 2014, och
att överlämna planen till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-12-11 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Förslaget till plan för den interna kontrollen 2014 fokuserar på att implementera ett
kvalitetsledningssystem för att säkerställa god kontroll, kostnadsbesparingar och jämnare
arbetsbelastning.
Planen föreslås omfatta följande kontrollmoment:
Genom att förbättra beslutsunderlag inkluderande kvalitetssätoad statistik och genomarbetade
analyser, få en mer långsiktigt planering och uppföljning som innebär en mer kontrollerad
ekonomisk utveckling.
Genom att kartlägga processen från avtal till uppföljning säkerställa tydlighet i ansvarsfördelning
för långsiktig planering.
Genom en genomlysning av organisationen säkerställa att denna är tydlig, rätt bemannad,
kostnadseffektiv och därmed säkerställa bra arbetsmiljö.
Genom att säkerställa en systematisk och kontinuerlig uppföljning av alla ej verkställda beslut
minimera sanktionsavgifterna från socialstyr elen.
Genom att implementera en boendekedja för de boenden som nämnden för hälsa och omsorg
ansvarar för, säkerställa god kontroll av ekonomisk utveckling och säkerställa god planering av
nya bostäder.
Genom att vidta prioriterade åtgärder utifrån resultatet av kommunens genomförda mut- och
korruptionsundersökning säkerställa nolltolerans gällande mutor och korruption.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§240

Styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun (MAS/MAR)
ALN-2013-0246.37
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att anta reviderat styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun (MAS/MAR)
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-11-27 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Kontoret redogör för en revidering i styrdokumentet: på sidan 6, i sjätte stycket, ska sista meningen
utgå.
Det övergripande styrdokumentet beskriver ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom
äldrenämnden (ÄLN) och nämnden för hälsa och omsorg (NHO). Ansvarsfördelningen mellan
vårdgivaren, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), utförarens verksamhetschef och hälsooch sjukvårdspersonal tydliggörs. Styrdokumentet utgör även ett stöd för författningsstyrda
specifika riktlinjer som arbeta fram av MAS och MAR.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-12-11

§241

Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård
ALN-2013-0264.37
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och
sjukvård.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-12-02 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Ett förslag till överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och
sjukvård har tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att ange ambitionen för samverkan,
tydliggöra samverkansstrukturen samt tydliggöra kommunemas och landstingets ansvar för hälsooch sjukvård på ett övergripande nivå.

Yrkande
Lars O Ericsson (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Justerandes sign
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§242

Slutrapport projekt Minneslots
ALN-2013-0045.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna föreliggande rapport, och
att ge kontoret i uppdrag att permanenta Minneslotsen i enlighet med kontorets förslag.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-12-03 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Vård & bildning har, på uppdrag av kontoret för hälsa vård och omsorg (HVK), i projektform utvecklat
ett komplement till befintligt demensvårdsstöd för personer som nyligen fått diagnosen demenssjukdom
eller är under utredning. Verksamheten har bedrivits på Storgatans träffpunkt.
Projektet, som startade 1 november 2012, har drivits med statliga stimulansmedel. Projektet skulle ha
avslutats 2013-12-31. Den slutrapport som beskriver projektets resultat nådde dock HVK först den 3
december. Projektet har därför förlängts till den 31 mars 2014 för att äldrenämnden ska kunna ta del av
slutrapporten och fatta beslut om huruvida projektet ska permanentas eller avslutas. Förlängningen
kostar inte nämnden något eftersom de projektmedel som har avsatts räcker under de tre månader
projektet förlängs.
Projektets syfte är att ge personer med nyligen diagnostiserad demenssjukdom eller pågående utredning,
möjlighet att i en naturlig neutral miljö "landa" i sin situation. Projektet syftar vidare till att ge personer
som insjuknat i demenssjukdom och är i en tidig fas av sjukdomen kompetent stöd och bemötande i en
vardaglig miljö. Projektet är också behjälpligt med att lotsa personer vidare till andra förebyggande
stödfunktioner.
Slutrapporten visar att projektet har uppnått sitt syfte och varit framgångsrikt. Kontoret föreslår
därför att projektet permanentas.

Justerandes sign
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§243

Fråga av Caroline Andersson (S) gällande det finska vårdboendet Fortuna
Caroline Andersson redogör för att hon har tagit del av klagomål gällande att personalen på Fortuna
inte får prata finska med varandra, för ledningen.
Kontoret redogör för att det pågår en avtalsuppföljning avseende Fortuna.
Gällande språket så är finska arbetsspråket som ska användas vid samtal med finsktalande personer
boende på vårdboendet.

Justerandes sign
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§244

Förslag till ändringar i delegationsordningen, A L N
ALN-2013-0239.00
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att fastställa reviderad delegationsordning enligt förslag.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-11-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Inför 2014 ska en översyn ske av nämndens delegationsordning. Föreliggande förslag till ny
delegationsordning har utformats av kontoret. Ett antal förändringar är skrivna med gulmarkerad
text och borttagna punkter specificeras i bilaga "redogörelse över förslag till ändringar i
äldrenämndens delegationsordning 2014".
Nämnden påtalar att ändring av namn bör ske på sidan sex. Cecilia Bernsten (C) ska ersättas med
Lars O Ericsson (C).

Staffan Yngve (S) påtalar gällande 1.1 att yttrande till domstol inte får delegeras till ordförande,
även om det är brådskande.

Justerandes sign
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§245

Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för trafikförbindelse över
Fyrisån i höjd med Ultuna / Sunnersta
ALN-2013-0237.71
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att avge yttrande till kommunledningskontoret enligt reviderat förslag, och
att uppdra åt kontoret att utreda hur det på bästa sätt går att lyfta äldrefrågor i samhällsplaneringen.
Ärendet
Förslag på skrivelse föreligger 2013-11-20 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Nämnden har möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat samrådsärende rörande trafikförbindelse
över Fyrisån. I förslag till yttrande pekas på behovet av hänsynstagande till äldre personer med
försämrad rörlighet när det gäller anordningar som belysning, markbeläggning etc.
Yrkande
Kerstin Holmberg (S) yrkar ändring i yttrandet med att i sista stycket ersätta försämrad
med olika funktionsnedsättningar.

rörlighet

Övriga ledamöter bifaller yrkandet.
Diskussion sker kring hur nämnden på bästa sätt lyfter äldrefrågor i samhällsplaneringen.

Justerandes sign
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§246

Stadsarkivets tillsynsbesök hos äldrenämnden
ALN-2013-0147.07
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att avge svar på rapport till kulturnämnden, med bifogad åtgärds- och tidplan.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-11-20 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Stadsarkivet har gjort tillsyn av äldrenämndens förvaring av allmänna handlingar. Stadsarkivet vill
ha skriftligt besked om vilka åtgärder som nämnden planerar att vidta samt tidplan utifrån
föreläggandet.

Justerandes sign
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§247

Förslag till datum och teman för äldrenämndens medborgardialoger 2014
ALN-2013-0258.02
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att anordna en medborgardialog torsdag 6 mars 2014 på temat E-tjänster i äldreomsorgen, och
att anordna en medborgardialog onsdag 29 oktober 2014 på temat Framtidens boende
för seniorer.
Ärendet
Förslag på skrivelse föreligger 2013-11-28 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Äldrenämnden fastställde 29 november 2012 en plan för medborgardialoger 2013-2014. Enligt
planen ska nämnden årligen anordna minst två medborgardialoger. I planen fastställs också
grundprinciper för nämndens medborgardialoger:
•
•
•
•
•
•

Äldrenämndens medborgardialog ska präglas av lyhört lyssnande.
Äldrenämndens medborgardialog ska vara framtidsinriktad och lösningsfokuserad.
Dialogerna ska vara öppna, inkluderande och uppfattas som trovärdiga och meningsfulla.
Medborgadialog ska ske tidigt i en process när påverkansmöjlighet finns.
Syftet med varje dialog ska vara tydligt och informations- och diskussionsmaterial ska vara
begripligt och lättillgängligt.
Det ska vara tydligt hur resultatet av dialogerna tas om hand, deltagarna ska erbjudas
återkoppling på resultatet av dialogen.

Kontoret för hälsa, vård och omsorg föreslår följande teman för äldrenämndens medborgardialoger
2014: E-tjänster i äldreomsorgen och framtidens boende för seniorer.

Justerandes sign
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§248

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014
ALN-2013-0198.15
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att fördela 2014 samt del av 2015 och 2016 års bidrag till föreningar enligt kontorets förslag, och
att avge skrivelser med motiveringar till berörda föreningar enligt kontorets förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Gunnel Jägare (M) i handläggningen av detta ärende och lämnar rummet.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-12-11 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Inför 2014 har 17 föreningar ansökt om äldrenämndens bidrag till föreningar. Totalt omfattar
ansökningarna för 2014 4 305 278 kr. Kontoret rekommenderar nämnden att avsätta
3 283 000 kr för äldrenämndens bidrag till föreningar för 2014 vilket är en ökning med 583 000 kr
jämfört med 2013. 365 000 kr av ökningen förklaras med en föreslagen ökning av bidraget till
träffpunkten Storgatan 11. Bidragsökningen till träffpunkten föreslås för att säkerställa att UPS kan
bedriva verksamheten i samma omfattning under 2014 som 2013, eftersom föreningen inte längre
anses kunna delfinansiera verksamheten med det egna kapitalet. Resterande del av ökningen
förklaras av en föreslagen omfördelning av medel inom nämndens öppna och förebyggande
insatser.

Justerandes sign
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§249

Kursiii bjudningar
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att medge Erica Närlinge (FP), Lars O Ericsson (C), Tommy Peterson ( K D ) , Kerstin Huldtgren
( M ) , Eva Adler (MP), Kerstin Holmberg (S) och Caroline Andersson (S) delta i temadag som
KommunLex kursverksamhet inbjuder till "- Äldreomsorgen - hur ska kommunen möta de ökade
kraven och införandet av föreskrifterna 2015? 29 januari 2014, Kungstornen konferens, Kungsgatan 33.
Kostnad 2 250 kronor.

§250

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2013-11-19
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet t i l l handlingarna.

§251

Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, skrivelser mm äldrenämnden
2013-12-11
ALN-2013-0031.00
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendet
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger.

Justerandes sign
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