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Ordföranden Ebba Busch öppnar sammanträdet med att hälsa alla välkomna. 

LOV-läget, speciellt avseende särskilt boende 

Tomas Odin informerar om att HVK har fått i uppdrag att se över förfrågningsunderlagen 
inom hemvården ti l l novembernämnden, främst för att säkerställa HSL-kraven. När det gäller 
särskilt boende har den enskilde från och med 1 november rätten att ange önskemål om tre 
boenden utan inbördes rangordning. Finns inte plats på dessa boenden får den enskilde stå i 
kö tillsvidare. Man har även rätt att välja om. 
Caroline Andersson undrar hur stora möjligheterna är att få sitt första val. 
Tomas Odin svarar att det varierar, det är fullt på vissa boenden i innerstaden medan vissa 
ytterområden har lediga platser. Kön är generellt inte lång idag. 

Inga-Lill Björklund tillägger att man kan be om överflyttning efter det att man flyttat in. I 
detta fall står man på kö tills en plats på det önskade boendet blir ledig. 
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Tomas Odin informerar om att HVK har fått i uppdrag från äldrenämnden att utreda 
möjligheten att införa LOV på särskilt boende. Ett antal tekniska frågor återstår som HVK 
fortfarande undersöker. Det finns t.ex. skillnader mellan förutsättningarna för privat ägda 
fastigheter och de som ägs av kommunen. När Uppsala kommun förhyr måste fastigheter 
fördelas enligt vissa regler (LOU). När däremot enskilda företag äger boendet är LOV-
införandet mindre komplicerat. 

Tomas Odin framhåller att rätten att välja boende och införande av LOV är två separata delar 
som införs var och en för sig. Den största förändringen för den enskilde blir inte vid 
införandet av LOV utan när rätten att välja införs. HVK har inte planerat att inkludera 
renodlade specialboenden i LOV, ex. Von Bahr. Inte heller korttidsplatser är tänkta att 
omfattas. 

Ebba Busch tillägger att syftet med LOV är att främja långsiktighet och ge en annan typ av 
kvalitetsincitament där utförarna endast får betalt för belagda platser. Centralt är fortsatt att en 
god grundomsorg för alla boenden säkerställs. 

Elisabet Axberg frågar hur man skulle hantera en situation där profilering av boendet riskerar 
att leda ti l l att enskilda blir utestängda, ex. då profilering av husdjur utestänger allergiker. 

Tomas Odin svarar att ÄLN har yttersta ansvaret, även om sannolikheten för att en sådan 
situation uppstår är liten. Frågeställningen är värd att beakta eftersom det kan uppstå andra 
liknande situationer som innebär problem för valfriheten. 

Ebba Busch tillägger att denna problematik diskuterades i samband med vårdhund på 
boenden. Det har i detta fall utformats bra rutiner, där det inte är möjligt att ha hund i hela 
huset. Problematiken är således inte ny för ÄLN men man tar med sig frågan. 

Percy Westerlund undrar om införandet av LOV kommer att leda ti l l att platserna 
koncentreras t i l l innerstaden. 

Tomas Odin svarar att av de boenden som byggts under senare år är alla placerade inom 
Uppsala stad och att allt tyder på att även ett system med LOV skulle styra mot att nya 
boenden byggs inom Uppsala tätort. Det finns dock stora skillnader på landsbygden där vissa 
boenden är mycket populära. 

Boendeplan, ÄLN, viktiga frågor inför framtiden 
Percy Westerlund framhåller att UPS har haft möte med Kjell Holm om boendeplanen. UPS 
får tillgång ti l l planen i ett sent läge i processen och skulle därför vilja få den skickad ti l l sig 
tidigare framöver. 

Ebba Busch svarar att detta borde kunna lösas praktiskt. 
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Budgetutmaningar 
Tomas Odin informerar om äldrenämndens aktuella budgetläge. 
Ebba Busch framhåller att informationen om budgeten i detta läge handlar om att ge en bra 
helhetsbild av dagsläget. Beslut om budgeten fattas i decembernämnden och i år läggs 
budgeten på lite större detaljnivå än tidigare. 

Bokservice 
Percy Westerlund framhåller att UPS har följt debatten i tidningarna. Det är svårt att förstå 
hur allting ska kunna fungera som vanligt när bibliotekstjänsten nu försämras avsevärt. 

Sven-Olov Larsson tillägger att man på politisk nivå inte förstår vad bibliotekstjänst innebär 
och att detta inte är någon extra service. Behovet av böcker kommer nu inte att kunna 
tillgodoses. 

Ebba Busch svarar att man i förra nämnden fattade beslut om att avtalet om "boken kommer'' 
inte skulle omförhandlas. Alla som bor på vårdboende kommer fortfarande ha tillgång t i l l 
böcker via bibliotekskompetens och stadsbibliotekets böcker. Grundläggande bibliotekstjänst 
kornmer fortfarande att vara tillgänglig. Utförarna har uppdrag att tillgodose äldres behov och 
önskemål av aktivering i vilket kulturaktiviteter såsom bokläsning ingår. "Boken kommer" 
har i detta sammanhang varit en extra uppsökande service som nu försvinner, vilket är 
beklagligt. Beslutet togs dock med stor enighet i nämnden. 

Ewon Engqvist undrar om tillgång ti l l böcker nu blir en tilläggstjänst som boendena kan ta 
extra betalt för. 

Tomas Odin svarar att så inte är fallet utan att tillgång til l böcker är något som ligger i 
utförarnas uppdrag och som man redan får ersättning för. Information om förändringarna i 
bibliotekstjänst har även gått ut t i l l utförarna genom bl. a. utförarmöten. 

Uppföljning Balder och Höganäs 
Sven-Olov Larsson undrar hur många offerter som lämnades in och om nämnden kommer att 
fortsätta med liknande upphandlingar. 

Tomas Odin svarar att tio anbud lämnades in varav merparten klarade de uppsatta kraven. 

Ebba Busch tillägger att ambitionen är att nämnden inte ska behöva göra många fler 
upphandlingar på vårdboende i och med införandet av LOV. Skulle fler LOU- upphandlingar 
behöva göras kommer det sannolikt handla om s.k. kvalitetsupphandlingar. 

Inventering av hur och var våra äldre bor- tillgänglighet 
Percy Westerlund undrar hur kommunen arbetar med tillgängligheten i äldre stadsdelar då det 
bor väldigt många äldre personer i dessa delar av Uppsala. Har inventering gjorts av hur 
många personer som har särskilda behov etc? Det finns små åtgärder man borde kunna sätta 
in med hjälp av den uppsökande verksamheten. 



4(4) 

Sven-Olov Larsson tillägger att ett första steg i detta borde vara att kvarter för kvarter 
kartlägga bostadsbeståndet samt åldersstrukturen i dessa stadsdelar. 
Inga-Lill Björklund konstaterar att det är viktigt att lyfta frågan i ett övergripande 
kommunperspektiv om hur detta ska hanteras. Bristande tillgänglighet i kommunens bostäder 
kan leda til l ökade kostnader och att fler personer lämnar sitt ordinära boende för att flytta in 
på särskilt boende. 

Ebba Busch tillägger att frågan tas upp på nästkommande KPR. Man bör då även inkludera 
KSU samt ÄLN:s uppsökande verksamhet för att ta ett helhetsgrepp på problematiken. 

Samarbete kommun-landsting multisjuka äldre 
Sven-Olov Larsson framhåller att SPF och PRO har efterfrågat en klar bild (sammanställning) 
av hur samarbetet mellan huvudmännen ser ut inom området. 

Inga-Lill Björklund svarar att man kan återkomma til l frågan under nästkommande KPR. 

Vid anteckningarna 


