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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-05-08

§ 97

Motion av Stig Rådahl (M) om att möjliggöra för äldre döva, blinda och
dövblinda att få bo på samma äldreboende i Uppsala
KSN-2017-4252
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Jonas Segersam (KD) och Markus Lagerquist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Stig Rådahl (M) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 att
fullmäktige beslutar att möjliggöra för äldre döva, blinda och dövblinda att få bo på samma
äldreboende i Uppsala.
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret. Äldrenämnden har behandlat
ärendet vid sammanträde den 30 mars och föreslagit att motionen besvaras med föredragningen i
ärendet.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD), Markus Lagerquist (M) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 9 april 2019.
Äldrenämndens beslut den 28 mars 2019 § 30.
Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 114

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-23

§ 114

Motion av Stig Rådahl (M) om att möjliggöra för äldre döva, blinda och
dövblinda att få bo på samma äldreboende i Uppsala
KSN-2017-4252
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Stig Rådahl (M) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 att
fullmäktige beslutar att möjliggöra för äldre döva, blinda och dövblinda att få bo på samma
äldreboende i Uppsala.
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret. Äldrenämnden har behandlat
ärendet vid sammanträde den 30 mars och föreslagit att motionen besvaras med föredragningen i
ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 9 april 2019.
Äldrenämndens beslut den 28 mars 2019 § 30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Motion av Stig Rådahl (M) om att möjliggöra för äldre döva,
blinda och dövblinda att få bo på samma äldreboende i Uppsala
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Ärendet
Stig Rådahl (M) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 29 januari 2018 att fullmäktige beslutar att möjliggöra för äldre döva, blinda och
dövblinda att få bo på samma äldreboende i Uppsala.
Motionen återges i ärendets bilaga 1.
Beredning
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret. Äldrenämnden har
behandlat ärendet vid sammanträde den 30 mars och föreslagit att motionen besvaras med
föredragningen i ärendet. Protokollsutdrag från nämnden återges i bilaga 2. Föredragningen
nedan sammanfaller med föredragningen i äldrenämnden.
Föredragning
Det är en självklarhet att äldre människor som är döva, blinda eller dövblinda ska ha
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden på samma sätt som äldre
utan motsvarande funktionsnedsättning har. Likaså ska dessa äldre i enlighet med den
nationella värdegrunden för äldreomsorgen också kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra.
Syn och hörsel är två av människans viktigaste sinnen och när det ena inte fungerar
kompenserar vi med det andra. För den som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning
blir det mycket svårare. Det är därför lätt att förstå att dessa äldre kan ha önskemål om att bo
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tillsammans på ett anpassat äldreboende med personal som har relevant språk- och
kulturkompetens utifrån enskilda behov.
Inom Uppsala kommun tillämpas valfrihetssystem inom bland annat hemtjänst och särskilt
boende vilket innebär att äldre, som beviljats sådant stöd, kan välja bland alla utförare som
äldrenämnden har avtal med. Om det är fullbelagt på det äldreboende som personen vill flytta
till finns möjlighet att ställa sig i kö. Äldrenämnden försöker så långt det är möjligt att
tillgodose den enskildes önskemål om verkställighet. Även ifall Uppsala kommun i nuläget
saknar ett äldreboende som avses i motionen finns det förutsättningar att på sikt tillgodose
önskemålen inom ramen för valfrihetssystemet.
Äldreförvaltningen har uppmärksammat boendefrågan och andra angelägna frågor rörande
den aktuella målgruppen. Under 2018 har äldreförvaltningen skickat en enkät till samtliga
utförare (hemtjänst och särskilt boende) och genomfört intervjuer med bland annat syn- och
hörselinstruktörer för att samla in data. Syftet har varit att kartlägga förekomsten av äldre
personer som är döva eller har en grav hörselnedsättning inom äldrenämndens omsorg, samt
för att se över verksamheternas arbetssätt för att möta omsorgsbehov hos dessa äldre.
Äldreförvaltningen har således över tid bevakat området. Det pågående arbetet med att
analysera och bearbeta insamlade data omfattar även en mindre omvärldsspaning och
jämförelser mellan ett urval kommuner och deras erfarenheter av äldreboenden för
teckenspråkiga. Resultatet av det nya kunskapsunderlaget kommer att utgöra grund för
äldreförvaltningens vidare arbete i denna viktiga fråga.
Mot bakgrund av det ovanstående anses motionen vara besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör
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§30

Motion av Stig Rådahl (M) om att möjliggöra för äldre döva, blinda och
dövblinda att få bo på samma äldreboende i Uppsala
ALN-2019-0163
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Cecilia Forss (M), Måne Brodin Rheindorf (M), och Margit Borgström (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2019-02-28 från förvaltningen.
Stig Rådahl (M) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 att
fullmäktige beslutar att möjliggöra för äldre döva, blinda och dövblinda att få bo på samma
äldreboende i Uppsala.

Yrkanden
Cecilia Forss (M), Helne Brodin Rheindorf (M), och Margit Borgström (KD) yrkar bifall till
motionen.
Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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