
KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
2016-01-13 	ALN-2015-0296 

Äldrenämnden 

Svar på skrivelse angående övernattningslägenhet 
Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att 	avge föreliggande skrivelse till Riksbyggens bostadsrättsförening (BRF) Uppsalahus 29. 

Ärendet 
En skrivelse har inkommit 2015-11-12 från Riksbyggens BRF Uppsala hus 29 med önskemål 
att inrätta en övernattningslägenhet i någon av Orstenens lokaler bilaga 2. 

Bostadsrättsföreningen Uppsalahus 29 ägs av Uppsala kommun och är politiskt styrd. Den 
består av 45 lägenheter som alla är trygghetsbostäder. 

Riksbyggen driver totalfastigheten av Orstenen på uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen, 
Uppsala kommun. I detta ingår att sköta kö till lägenheter, uthyrning och hyresadministration 
av alla lägenheter. 

I svar till Riksbyggens bostadsrättsförening (BRF) Uppsalahus 29 (bilaga 1) föreslår 
förvaltningen att äldrenämnden svarar att det står bostadsrättsföreningen fritt att själva 
ansvara för en övernattningslägenhet. 
Äldrenämnden kan inte bevilja någon lokal eller finansiella medel till en övernattnings-
lägenhet med hänsyn till andra bostadsrättsföreningar med samma behov. 
Förslagsvis försöker BRF Uppsalahus 29 hitta en lösning på att inrätta en övernattnings-
lägenhet på ett liknande sätt som andra BRF i Uppsala kommun har gjort. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Tf Direktör 

Postadress: Uppsala kommun äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
2016-01-13 	ALN-2015-0296 

Riksbyggens BRF Uppsalahus 29 

Svar på skrivelse angående övernattningslägenhet 

Äldrenämnden har mottagit er skrivelse 2015-11-12 med framställan om Uppsala kommun 
har möjlighet att skapa en övernattningslägenhet eller liknande för de personer som har behov 
av logi i Orstenen. 

Äldrenämnden kan inte bevilja någon lokal eller finansiella medel till en övernattnings-
lägenhet med hänsyn till andra bostadsrättsföreningar med samma behov. 

Det står bostadsrättsföreningen fritt att själva ansvara för en övernattningslägenhet. 

Förslagsvis försöker Riksbyggens BRF Uppsalahus 29 hitta en lösning på att inrätta en 
övernattningslägenhet på ett liknande sätt som andra bostadsrättsföreningar i Uppsala 
kommun har gjort 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Gunn-Henny Dahl 
Ordförande 	 Tf Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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2015-11-11 

Förvaltningsdirektör Gunn-Henny Dahl 
Äldreförvaltningen 
Uppsala kommun 
753 75 Uppsala 

Avdelningschef Lars Fredriksson 
Stadsbyggnadsförva ltn ingen 
Uppsala kommun 
753 75 Uppsala 

UPPSALA KOMMUN 
ÄLDRENÄMNDEN 

ink. 	2015 -11- 12 

Diadem 

Aktbin— 

Angående övernattningslägenhet. 

Det finns önskemål om att inrätta en övernattningslägenhet i någon av Orstenens lokaler. När 

människor besöker sina anhöriga på trygghetsboendet Orstenen, kan behov av särskilda sovrum 

uppstå pga. av sjukdom eller andra händelser. Alltså när man inte kan bo i samma lägenhet som den 

anhörige. Något hotell eller andra typer av logier finns inte i Eriksbergsområdet. 

Det är kommunen som disponerar alla lägenheter och lokaler. Föreningen har inga egna rum, mer än 

det som riksbyggens vaktmästare disponerar. Styrelsen för BRF Uppsalahus 29 undrar därför om 

Uppsala kommun har möjlighet att skapa en övernattningslägenhet eller liknande för de personer 

som har behov av logi. 

Med Vänliga hälsningar 

Ri <sbyggens BRF Uppsalahus 29 

Ordförande 
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