
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

ANMÄLNINGSLISTA 
2 9 s e p t e m b e r 

Anmälningsärenden: 

Medalj delegationens beslut den 12 september 2014, § 20 att t i l l mottagare av 
förtjänsttecken för värdefulla tjänster åt kommunen eller som eljest av särskilda 
skäl har gjort sig förtjänt av kommunens utmärkelse för 2014 utse 

Lilian och Karl G. Fredriksson för ett mångårigt författarskap och översättararbete 
med fokus främst på detektivromanslitteratur samt rese- och naturskildringar 

Mariet Ghadimi för hennes stora engagemang i Tjejers Rätt i Samhället och arbetet 
med unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för eller hotas av heders
relaterat förtryck och våld. 

Jan Nordling för långvarigt, omfattande och granskande journalistiskt arbete 
avseende Uppsala kommuns verksamhet. 

Anna-Karin Nytell Oldeberg "AKO" för att hon i såväl glädje som sorg varit 
närvarande bland Uppsalaborna med sin stora musikalitet och varma personlighet. 

Val: 
Länsstyrelsens beslut den 25 juni 2014 att t i l l ny ersättare i kommunfullmäktige utse 
Miriam Tilj änder Hollmer (MP). 

Årsrapport 2013 från Äldreombudsmannen. KSN-2014-0376. Handling. 

Plan- och byggnadsnämndens beslut den 12 juni 2014, § 259, antagande av detaljplan 
för Husbyborg 1:82 med flera. 
KSN-2012-1064. Handling i mapp vid kommunfullmäktiges anslagstavla. 

Plan- och byggnadsnämndens beslut den 12 juni 2014, § 261, antagande av detaljplan 
för Bruno Liljeforsgatan, bebyggelse, Uppsala kommun. 
KSN-2013-1180. Handling i mapp vid kommunfullmäktiges anslagstavla. 

Plan- och byggnadsnämndens beslut den 12 juni 2014, § 260, antagande av detaljplan 
för Sunnersta 69:3, Uppsala kommun. 
KSN-2014-0678. Handling i mapp vid kommunfullmäktiges anslagstavla. 

Plan- och byggnadsnämndens antagande den 7 jul i 2014 av detaljplan för kvarteret 
Heimdal, Uppsala kommun. 
KSN 2013-0827. Handlingar fmns att ta del av på Uppsala kommuns webbplats: 
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--
planering/Antagand en/2014-07-03/ 

Postadress: Uppsala kommun, Kommunfullmäktige 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 - 727 00 01 

E-post: kommunfulImaktige@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Länsstyrelsens beslut den 11 juni 2014, prövning enligt 11 kap 10 § PBL 2010:900 
angående antagande av detaljplan för Librobäck 13:1, Uppsala kommun. 
Länsstyrelsen prövar inte beslutet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut den 12 juni 2014, § 143, ansvars
frihet för styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län. Handling. 

Protokoll från delegationen för stiftelsen Jälla Egendoms sammanträde den 
23 maj 2014. Protokollet anslås på kommunfullmäktiges anslagstavla. 

Avsägelser från: 
Martin Sundstedt beträffande uppdragen som nämndeman i Uppsala tingsrätt och 
ersättare i idrotts- och fritidsnämnden. 
Celine Akar (FP) beträffande uppdraget som ledamot i Stiftelsen Jälla Egendom. 
Ulf Åström (M) beträffande uppdraget som ledamot i namngivningsnämnden. 
Mats Johnsson (FP) beträffande uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbets
marknadsnämnden. 
Magnus G Graner (M) beträffande uppdraget som ledamot, tillika ordförande i 
styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress AB 
Anton Tunving (S) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 
Hatav Hajo (S) beträffande uppdraget som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Förslag Kommunfullmäktige beviljar begärda entlediganden och remitterar ärendet t i l l och 
valberedningen. 

Svar på fråga: 

av Hona Szatmåri Waldau (V) om sex och samlevnad. Ärende Ser A nrl41. Handling. 

Motion från: 
Hona Szatmåri Waldau (V) om barnens frukost i förskolan. 
KSN-2014-0930. Handling. 

Förslag Kommunfullmäktige överlämnar motionen t i l l kommunstyrelsen för handläggning. 

Motioner för kännedom från: 
Erik Pelling och Elnaz Alizadeh (båda S) om cykelväg längs gamla E4:an mellan 
Björklinge, Lövstalot och Uppsala. KSN-2014-0874. Handling. 

Caroline Andersson och Marlene Burwick (båda S) om att underlätta utvecklingen av 
innovationer inom Uppsala kommuns äldreomsorg. KSN-2014-0845. Handling. 

Marlene Burwick m fl (alla S) om att starta en kulturskola i Uppsala. 
KSN-2014-0946. Handling. 

Caroline Andersson och Marlene Burwick (båda S) om att införa akademiska 
vårdboenden för att stärka forskning, innovation och utbildning inom äldreomsorgen. 
KSN-2014-0847. Handling. 

Valberedningens protokoll bifogas. 
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Årsrapport 2013 - Äldreombudsmannen (ÄO) 

1 Sammanfattning 
Föreliggande rapport oinfattar perioden 1 januari 2013 - 31 december 2013. Rapporten 
bygger på frågor och synpunlcter som äldreombudsmannen (nedan förkortat ÄO) tagit 
emot. Vanligaste sättet är att ÄO kontaktas på telefontiderna. Förutom de äldre själva, 
närstående eller andra medborgare så hör verksamhetschefer inom vård-och 
omsorgsboenden eller från hemvården av sig och vill diskutera frågeställningar av 
varierande komplexitet. I fråga om-synpunker och klagomål är det vanligast att 
anhöriga kontaktar ÄO. 

Som tidigare år är frågeställningar och synpunkter mycket varierande och har handlat 
om boendefrågor, omvårdnadens innehåll, hälso-och sjukvård, bemötande, vårdkedjan, 
trygghetslarm, tillgänglighet, färdtjänst, sjukresor, biståndsbeslut, ekonomi, god man 
mm. Särskilt vill ÄO lyfta fram frågan kring växelvårdsplatser för personer med 
demenssjukdom. Synpunlcter har kommit kring de växelvårdsplatser som är insprängda 
på demensboenden. Det är oftast inte alls bra att ha växelvård i en verksamhet där andra 
bor permanent. Rapporten tar upp synpunlcter om hemvården och om vård-och 
omsorgsboende. 

Fortfarande får ÄO många samtal kring 'trygghetsbostäder och över huvud taget kring 
bostadsfrågan i Uppsala. Det är långa köer till trygghetsbostäderna. Det finns 
synpunlcter på hur det egentligen står till med tryggheten i trygghetsbostäderna. 

Rapporten är skriven utifrån perspektivet äldre och anhöriga, hur kontakter med 
äldreomsorgen upplevts, hur information uppfattats samt hur man blivit bemött. 
Begreppen brukare, senior, pensionär samt anhöriga och närstående används. Där 
personer skulle kunna kännas igen har godkännande inhämtats. 

ÄO träffar pensionärer på seniorträffar. Många är mycket pigga och det finns en stor 
medvetenhet kring vikten av rörelse och social stimulans. Man berömmer 
träffpunkterna som har ett brett utbud av det som är viktigt för både kropp och själ. 
Ideella sektorn, t.ex. pensionärsföreningar, Röda Korset, kyrkan och Diakonin och 
många fler har mycket bra verksamheter. 

Välfärdstelcnologin för äldre är ett spännande område. Ny telmik kan ge hjälp och stöd 
åt förmågor som sviktar. I rapporten belyser ÄO något om morgondagens robotar i 
vården. Detta efter ett möte med professor Danica Kragic Jensfelt på KTH1, 

Många av seniorerna har sjuka anhöriga och berömmer kontakten med anhörigcentrum. 
Till anhörigcentrum hör också syn-och hörsellconsulentema samt 
demensvårdsutveclclarna, som ÄO hör mycket gott om. ÄO lyfter vidare fram 
Minneslotsen, som en synnerligen bra verksamhet för personer som har frågor kring 
minnesproblem. Som tidigare år lovordas den uppsökande verksamheten. 

Eftersom många kontaktar ÄO och vill berätta om ensamheten sent i livet finns även 
några reflektioner kring ensamhetens dimensioner samt om känslan att minska i värde 
när man är äldre. 

Vidare har ÄO för att belysa livet på ett vård-och omsorgsboende skrivit en novell, som 
bygger på tankar och synpunlcter som framförts. Novellen är en fortsättning från 
årsrapport 2012 med samma uppdiktade huvudperson, Sigrid. 

1 Kungliga Tekniska Högskolan 
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Årsrapport 2013 - Äldreombudsmannen (ÄO) 

2 Inledning 
Årsrapporten avser perioden 1 januari 2013 - 31 december 2013. 

Uppdraget för äldreombudsmannen är följande: 
• Ge information, lyssna och ge stöd och vägledning . 
o Ta emot och förmedla synpunkter och'klagomål på kommunens verksamheter, 

inldusive verksamheter som på kommunens uppdrag utförs av entreprenörer 
o Företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra kommunen i frågor som 

är väsentliga för äldres välfärd 
• Avge en årlig rapport till kommunfullmäktige 

I ÄO 's uppdrag ingår att analysera och identifiera problemområden och lyfta upp dessa 
frågor till en högre nivå. ÄO kontaktas i de mest skiftande frågor, ärenden med 
komplex bild är en stor del av arbetet, vilket för med sig att många samarbetar för att 
den enskilde ska få en meningsfull-tillvaro och rätt insatser efter behov. 

Den vanligaste vägen för ÄO att få synpunlcter och frågor är på telefontiderna fyra 
förmiddagar/vecka. Synpunlcter kommer även via brev och e-post och vid de många 
träffarna på pensionärsföreningar och träffpunkter. Ärenden som kommer till ÄO är 
ofta komplexa och innebär ibland långvariga kontakter. ÄO fungerar ofta som en 
brygga mellan brukare, befattningshavare, verksamheter och myndigheter. 

ÄO gör en hel del hembesök både i ordinärt boende och på vård-och omsorgsboenden. 
Dessutom besöker ÄO vård-och omsorgboenden för att vara uppdaterad hur miljön ser 
ut samt höra hur man arbetar. ÄO deltar då och då direkt i verksamheter för att få 
information och en direkt inblick i den verksamhetens vardag. 

ÄO är adjungerad i kommunala pensionärsrådet (KPR), som sammanträder fyra gånger 
vaije år. ÄO ingår i ett nätverk med övriga äldreombudsmän i Sverige. Senaste mötet 
var i Landskrona och nästa blir 2014 i Höganäs. 

Det ingår också i arbetet att besöka pensionärföreningar, träffpunkter, ideella 
organisationer, anhörigträffar och personalgrupper. ÄO har föreläst i utbildningar för 
blivande gode män. 

ÄO deltog i Äldremässan i olctober som är ett bra forum för att informera om arbetet 
samt att knyta kontakter, ÄO behöver ha ett stort kontaktnät eftersom de frågor som 
uppkommer är så skiftande och det måste finnas personer att både rådfråga och hänvisa 
vidare till. 

Information om ÄO finns på www.uppsala.se. Där finns även ÄO's e-postadress, 
aldreombudsmannen@uppsala.se.- Vidare finns ett informationsblad medÄO's alla 
uppgifter. Detta informationsblad finns i olika verksamheter, delas vid 
informationstillfällen samt finns med i informationsmapp från verksamheten 
uppsökande hembesök. Information om ÄO finns också i Seniorguiden. 
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Årsrapport 2013 - Äldreombudsmannen (ÄO) 

3 Statistik 

Åldersfördelning 

Befollmingen 65+ i Uppsala kommun per 31 december 2013 berälmas uppgå t i l l 
följande enligt kommunprognos från K L K (kommunledningskontoret). 

Ålder, år Antal pers 
Tot 65+ 32 804 
65-79 24 624 
80-89 6 557 
90-99. 1581 
100+ 42 

Stöd och insatser 2 

Typ Antal ca 
Trygghetslarm 3500 pers 
Hemtjänst, verkställda 
beslut 

2341 pers 

Vård -/omsorgsboende 1499 platser varav: 
Omvårdnad 826 
Demens 626 
Psykiatri 47 

Synpunkter och frågor i ÄCTs ärenden 

Tid 2012 2013 
Synpunkt/fråga antal % antal % 
Omsorgens innehåll: 
Kontinuitet, bemanning, bemötande, 
vårdkedja, aktiviteter, promenader, 
hälso- och sjukvård, vårdplanering, mat 

143 58 102 50 

Ekonomi: 
Privat ekonomi, avgifter för hemtjänst -och 
vårdboende 

9 4 11 6 

Övrigt: 
Boendefrågor, biståndsbeslut, tillgänglighet, 
färdtjänst, god mansfrågor 
livsfrågor, vardagsjuridik 

93 38 90 44 

Summa 245 100 203 100 

2 Tiygghetslarm används i ordinärt boende, inget biståndsbeslut behövs. För hemtjänst och för bostad på 
vård-och omsorgsboende krävs biståndsbeslut enl. socialtjänstlagen. Siffrorna är en "ögonblicksbild" för 
december 2013 och gäller i huvudsak personer 65+ 
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Årsrapport 2013 - Äldreombudsmannen (ÄO) 

Könsfördelningar i ÄO's ärenden 

Tid 2012 2013 
Personens roll i ärendet Kvin % Män % Kvin % Män % 
Den som initierar 76 • 24 75 25 
Den det gäller 56 44 68 32 

Äldreombudsmannens arbetsobjekt 

Ärenden som inkommit under året: 203 st. 
Hembesök: 50 st. 
Informationstillfällen och utbildningar: 21 st. med ca 300 åhörare. 
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4 Aktuella frågor som ÄO lyfter fram 

4.1 Några samhällsfrågor 

4.1.1 Boendefrågor, tillgänglighet 

Det är fortfarande många som kontaktar ÄO i frågor kring bostäder. Vanliga frågor 
berör trygghetsbostäder, bostäder i allmänhet samt tillgänglighet. ÄO får frågor och 
synpunlcter kring de tre köerna till trygghetsbostäder, Riksbyggens kö, Rikshems kö 
samt Uppsalahems kö. Trygghetsbostäder har inflytt från 70 års ålder. 

Under hösten 2013 har kontoret för hälsa, vård och omsorg startat "en väg in" kring 
dessa bostadsfrågor. En person i sektionen för information och bostadsanpassning tar 
nu emot dessa samtal, lotsar personer rätt och svarar på frågor. I uppdraget ingår även 
att se till att slaiftlig information om trygghetsbostäder tas fram. Verksamheten är under 
uppbyggnad. 

Det råder fortfarande oklarheter vad egentligen en trygghetsbostad är. Fortfarande är det 
många som tror att det automatiskt finns hemtjänstpersonal i trygghetsbostäder, att det 
ingår någon service och att det är den faletorn som gör att det slculle vara tryggt att bo 
där. Kötiden till dessa trygghetsbostäder är fortfarande för lång. Att vänta flera år, 
kanske tre år och ibland längre är ett alldeles för långt tidsperspektiv i den delen av 
livet. 

Det har till ÄO kommit en. hel del synpunkter kring trygghetsbostädemas standard. Det 
handlar om hissar som inte fungerar och det handlar om att tillgängligheten inte alltid är 
så bra. Flera av Uppsalas trygghetsbostäder är äldre hus och de är inte planerade från 
böljan som trygghetsbostäder. En viktig del för hyresgästerna är att få information om 
huset och om seivice i närområdet. Fortfarande saknas informationsskrifter för flera av 
trygghetsbostädema, men kommer under 2014 alltså att färdigställas. Värdinnorna sitter 
som ett nav i verksamheten och har många att samarbeta med kring huset. Det tycks 
vara svårt att fa till bra rutiner rörande t ex lägenhetsvisningar, nyckelfrågor, felanmälan 
samt hjälpmedel som lämnas kvar i lägenheter mm. Hyresgäster upplever krångel och 
oklarheter. Personer som flyttar in i trygghetsbostäder hör ibland av sig till ÄO och de 
är av den åsikten att personer i en yngre åldergrupp aldrig slculle godta lägenheter som 
känns "som lappade och lagade" vid inflytt. 

Frågor och diskussioner kring bostäder är bred och mångfasseterad. Vissa seniorer 
kommer fram till att det är dags att flytta eftersom bostaden har dålig tillgänglighet eller 
att det är för ansträngande med hus och trädgård. För många är närhet till restaurang 
och träffpunkt det som framstår som viktigt och att få träffa andra som är äldre. Vissa 
vill bo där det är liv och rörelse med människor i olika åldrar, det 
generationsöverskridande perspektivet. Och det är många som önskar flytta till en 
bostad med möjlighet till mer hjälp och större tiygghet. Man önskar få hjälp med olika 
pralctiska ting, kanske betala räkningar, fylla i blanketter, gå in på en webbsida och söka 
information el dyl. Man vill bo där hjälp och stöd finns nära tillhands, få social samvaro 
samt få tillgång till fysisk aktivitet. 

De äldre är verkligen en heterogen gmpp. Därför är det självklart att utbudet och 
inriktningen på bostäder måste variera. Självklart är också att tillgängligheten i och runt 
bostäder prioriteras. Många äldre är oroliga över att närhet till dagligvaruhandeln och 
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annan service ska försvinna och de berättar hur viktigt det är att ha gångavstånd till 
service. Vissa uttrycker att det är bra att ha allt under samma tak, t ex på stormarknader 
och gallerier. För att underlätta resor är det viktigt med kommunikationer och 
kollektivtrafik, t ex mjuka linjen med bra tider och bra sträckning. Det är också av stor 
vikt att kollektivtrafiken går ända fram till dörren till träffpunkterna. Som sagt, de äldre 
är en stor och varierande grupp med olika behov och olika önskemål om vad som är 
viktigt i den delen av livet. Att frivas med sitt boende stärker välbefinnandet. Många 
äldre bor i lägenheter med dålig tillgänglighet, i hus utan hiss. Man blir på ett sätt 
fången i sitt eget hem och därför vill vissa flytta till hus med bättre tillgänglighet. Men 
att flytta till nya lägenheter kan bli för kostsamt. 

Seniorbostäder är lägenheter på öppna marknaden, hyresrätter eller bostadsrätter med 
inflyttning i normalfallet från 55+. 
Personer som bor i seniorbostäder kontaktar då och då ÄO och berättar att många nu är 
riktigt gamla i dessa bostäder, vilket har medfört att mycket av det sociala livet 
försvunnit. Vissa uttrycker att det vore bättre att bo på ett vård-och omsorgsboende, där 
det finns alctiviteter, personal och tiygghet. Många vet inte att det krävs ett 
biståndsbeslut på det, villcet ÄO ofta får informera om. 

Det är många seniorer som besöker seniorrestaurangerna och ÄO far ofta höra om hur 
betydelsefullt det är att äta god lagad mat och få inta måltiden i sällskap med andra. Det 
finns ett antal seniorrestauranger. När Eskils restaurang på Torlcelsgatanl7 i Fålhagen 
lades ned har ÄO fått många synpunlcter på att det inte finns någon restaurang i den 
delen av staden. Vissa av dem som tidigare ätit på Eskils restaurang anser att de inte vill 
ta sig till den nyrustade Restaurang Senioren på Kungsängsgatan 25. Det är för dyrt att 
ta färdtjänst dit. 

Det som efterfrågas starkt är också är en träffpunkt i Fålhagen med omnejd. 

Seniorgymen har långa väntelistor och detta vittnar om hur eftertraktade dessa 
verksamheter är. Seniorgym finns idag på träffpunkterna Årsta, Nyby, Sävja, Karl-
Johan samt Medelpunkten i Storvreta. Förbyggande satsningar är bra for hälsan, både 
för kropp och själ och därför vore det bra med fler sådana verksamheter. 

Det är som tidigare en hel del frågor om färdtjänst och sjukresor. Det är svårt att hålla 
reda på de olika regelsystemen. Frågor som ställts är t ex vad som gäller när man ska 
genomgå en längre behandling med många sjukresor. Sjukvården tycks ibland 
informera dåligt. Som tidigare väljer många att ta färdtjänst till tandläkare och man åker 
färdtjänst till sjukhuset och läkarmottagningar, fast regelsystemet avser sjukresor i dess 
fall. Det är helt enkelt svårt att hålla reda på vad som gäller. 

Slutligen lyfts frågan om äldrepsylciatrin som har genomgått en forändring. Nu finns en 
oro över hur personer i behov av äldrepsylciatrislca resurser ska kunna få snabb och 
professionell utredning och behandling eftersom vårdplatser har monterats ned. 
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4.1.2 Framtiden kommer 

Genom förändringar i befolkningsstrukturen kommer behovet av vård-och 
omsorgsinsatser att öka markant. Antalet äldre över 80 år kommer att öka med 34 % i 
hela riket fram till år 2025. Det här kommer förstås att ställa krav på nya lösningar på 
att utföra insatser som underlättar vardagliga aktiviteter för äldre i hemmet. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg har inlett ett projekt med projektnamnet 
Innovationsprojekt e-insatser i ordinärt boende3.1 projelctet ingår att se hur man kan 
använda välfärdstelcnologi i vardagen. Det är ett spännande projelct eftersom det finns 
och kommer att utvecklas många tekniska lösningar som förmodas ge ökad trygghet 
och ökad självständighet åt individen. Projelctet är i sin böljan, där projektledaren 
inventerar behov som finns hos personer i ordinärt boende. Projelctet sträcker sig fram 
till slutet av år 2015. 

Det fmns idag tekniska lösningar, en kamera som vissa tider sätts på för att se att 
personen har det bra på natten. Nattfrid heter det projelctet som genomförs i några 
kommuner. Giraffen är en annan teknisk lösning, där man med 
Slcype-telaiik kommunicerar med brukare. Giraffen är en TV-skärm på hjul hemma hos 
brukaren, som ser en person från hemtjänsten på skärmen. Och hemtjänstpersonalen ser 
alltså brukaren i sin hemmiljö. Inom UPS4 diskuterar man möjligheten att testa tekniska 
lösningar som finns samt håller en levande diskussion kring framtidens telcnik. På 
Storgatan 11, Seniorernas hus, har UPS under året haft öppet hus med demonstrationer 
av ny telcnik, Giraffen, Nattfrid m fl. Det vore intressant om Uppsala kommun kunde 
prova dessa och andra nya tekniker. 

ÄO har haft förmånen att träffa professor Danica Kragic Jensfelt på KTH5 för att ta del 
av hur man forskar kring ny teknilcstödd välfärd. Danica Kragic Jensfelt är professor i 
datalogi och förestår Centrum för autonoma system och forskar i datorseende och 
robotilc. Tillsammans med sitt forskaiteam arbetar hon med att undersöka hur man kan 
öka mämiiskors livskvalitet och välbefinnande genom att utveckla tekniker som 
möjliggör för alla i samhället att vara delaktiga och bidra utifrån sina egna 
förutsättningar. Hon har som mål att bygga framtida system som med hjälp av sensorer 
interagerar med människan och omgivningen på ett naturligt sätt. 
Precis som i projektplanen från kontoret för hälsa, vård och omsorg enligt ovan, så 
betonar även Daniga Kragic Jensfelt att nya teloiiska lösningar slca bidra till att frigöra 
tid för personal till det som verkligen kräver mänskliga kontakter. Vi ska inte ersätta 
människan utan täcka luckor där människan inte alltid behöver vara med. 

Tekniken i den nära framtiden kan vara ett ansikte och en röst på en dataskärm, som 
guidar i vilken ordning jag ska ladda min kaffebryggare och som ger stöd i sviktande 
förmågor. Det här är bara ett exempel. Många förlorar sina lcognitiva förmågor 
succesivt på väg in i en demenssjulcdom. Hur kan man hitta teloiiska lösningar för att 
hjälpa till alt minnas och att klara av vardagliga rutiner? Hur kan t.ex. våra bostäder 
komma att utformas med ny telcnik? Forskare talar idag om trygga och säkra badrum, 
om lcognitiva kök och om nya larmsystem som känner av var vi är och hur vi mår. Det 
finns redan idag system som informerar och styr utrustning i hemmet och som kan 
programmeras individuellt för att ge trygghet hemma. 

3 Diarienr ÄLN-2013-0162.30 
4 Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd 
5 Kungliga Tekniska Högskolan 
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Och så robotarna förstås. I framtiden kan en robot hemma hämta saker jag tappat, 
hjälpa mig att minnas mm. En robot skulle också kunna utföra sysslor som gör att jag 
inte behöver känna skam inför, en amian människa. Det kan handla om hjälp på 
toaletten, den mest intima omvårdnadsinsatsen, som kan ge just känsla av skam när 
man tappat en viktig och tidigare självklar förmåga. Jag kan ha en robot som kan gå en 
runda på natten för att säkerställa att allt är som det ska med mig. 

Kommer jag att ha en robot som känner hur jag mår, en robot att dela tankar med? 
Redan idag finns robotsälen Paro, som utvecklats i Japan. Paro ger en känsla mteraktion 
och tillgivenhet. Och på Mälardalens högskola har man utvecklat en robotlcatt, som 
spinner och känns varm. Den är avsedd att användas på personer med demens i sent 
skede. 

För att i framtiden acceptera robotar och vad de kan göra kommer vi att behöva utvidga 
våra etiska ramar väsentligt. Framtidens robotar kommer enligt Danica Kragic Jensfelt 
att utvecklas efter en individs behov, t ex att känna igen en persons röst och tal, for att 
sedan kunna hjälpa individen i en specifik situation. Det här är bara ett litet exempel. 
Kanske kommer jag att ha en egen robot som ger möjlighet till en slags relation 
eftersom den kan svara på mina frågor, trösta mig, berätta saker, kanske sjunga för att 
göra mig glad. Kommer den möjligen känna i vilken sinnesstämning jag är? 
Kan kanske min egen robot, som alltid följer mig eller sitter i mitt soffhörn stå för 
kontinuiteten och därmed ge ett lugn när personalen byts ut ofta och tillvaron både 
hemma och på ett vårdboende upplevs fragmentariskt? Framtidens telcnik kommer att 
ge oss många nya etiska frågeställningar, många diskussioner och nya gränsdragningar. 
I framtiden kommer nya hjälpmedel för både ökad självständighet och trygghet. 

Roboten Nao som ÄO träffade hos Danica Kragic Jensfelt på KTH 
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4.1.3 Värdeminskning 

"Du är 90 år, du kan inte förvänta dig att må på något annat sätt. Skaffa dig en rollator 
och trygghetslarm och blir det alldeles för besvärligt så får du väl ringa efter 
ambulans". 
Det här är ett exempel på vad en 90-årig dam fick höra när hon var på besök hos sin 
husläkare. Damen hade fått en läkartid för att kolla upp sitt blodtryck på uppdrag av 
sjuksköterskan. När kvinnan nämnde att det ibland tryckte lite över bröstet, fick hon ett 
svar från läkaren. "Men det var ju för blodtrycket du kom hit". 
Dagen efter läkarbesöket ringde den 90-åriga kvinnan till ÄO och berättade att hon 
aldrig i hela sitt liv hade känt sig så nedvärderad som vid detta läkarbesök. Hon ville 
resonera om hur det är att vara gammal och att man enbart ser till den faktiska ' 
kronologiska åldern. Man kan fortfarande vara pigg och mycket vital i 90-årsåldern. 
"Jag vill att ni ska behandla oss med varsamhet och inte trycka ner oss för att vi 
är gamla", sa kvinnan. 

En annan kvinna berättade att hon vaije morgon talade om vilka kläder hon ville ha på 
sig. Men att det ofta hände att personalen tog fram något helt annat. De bestämde helt 
över huvudet på henne. Samma kvinna sa "tänk förut så skötte jag alla pengar själv, nu 
får jag ha en hundralapp i plånboken, det har personalen bestämt". 

Vi vet att brukare har ett stort behov av att känna autonomi och egenmairt i förhållandet 
till omvårdnadspersonalen. Alla vill bli sedda, lyssnade till och tillåtas att vara någon. 
Enligt "Ett värdigt liv i äldreomsorgen" ska god äldreomsorg kännetecknas av såväl 
värdighet som välbefinnande och i det fmns värdighetsaspelrterna självbestämmande, 
individanpassning, delaktighet, insatser av god kvalitet samt gott bemötande. 

Ett synsätt tycks vara att brukare inte ska fästa sig vid personal inom hemtjänsten. 
Det slca inte ges möjlighet att skapa en relation mellan brukare och personal, eftersom 
det blir så sorgligt för brukaren när den slca upphöra. Dessa funderingar kommer då och 
då till ÄO, just att personal säger att det är på det här sättet. Att det slculle vara 
förklaringen till att kontaktmannen byts ut efter en tid, trots att just den personen 
arbetar kvar i hemtjänsten. När man är äldre och det sociala sammanhanget avtar, då 
släkt och goda vänner försvinner, är det väl ännu viktigare att lära känna och få lita på 
en person som kommer från hemtjänsten. Det är som livet självt, vi får relationer och 
gläds åt dem och kan ibland känna sorg när de avslutas. Varför slca våra äldre inte fa 
känna detta? Bättre få någon kontinuitet och uppbrott än ingen kontinuitet alls. 

Många samtal kommer alltså till ÄO öm känslan att ha minskat i värde på ålderns höst. 
Yngre personer förstår inte alltid att det kan ta lite längre tid att betala i kassan eller att 
rollatorn faktiskt måste få ta sin plats i bussen eller utanför dörren. Att inte bli tagen på 
allvar, att det inte spelar så stor roll längre hur man behandlas. Man devalveras, och blir 
ett avskrivet objekt. De gamla råkar ut för en värdeminskning, marginaliseras, 
avidentifieras. Det kan också vara så att när en persons fysiska skröplighet framträder 
kommer de själsliga egenskaperna att förändras till följd av att man underskattar dessa 
egenskaper. En slags självuppfyllande profetia. 
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4.1.4 Dimensioner av ensamhet 

En av de mest diskuterade förställningarna om äldre är den utbredda ensamheten. Det 
har visat sig att det är en helt felaktig förställning att ensamheten skulle vara mer 
utbredd bland äldre i Skandinavien än i t ex medelhavsländerna. . 

I socialpsjfcologislca teorier diskuterar man ensamhet och isolering hos äldre utifrån de 
rollförluster de äldre går igenom. Man slutar arbeta, förlorar vänner, nära anhörig dör. I 
denna teori utgår man från att detta skulle leda till ensamhet och isolering samt ett 
utplånande av identiteten. Andra studier visar emellertid att ensamhet och isolering bara 
förekommer hos en minoritet av de äldre. Och att äldre inte alls slculle ha större 
problem med ensamhet är andra åldersgrupper. 

Men det är ändå många som kontaktar ÄO och berättar om sin ensamhet. Därför kan 
det vara värdefullt att reflektera över olika dimensioner av begreppet ensamhet och 
ensamhetskänslor. Vi kan då också fundera på hur vi kan möta de äldre som uttrycker 
sin ensamhet. Många har genom åren forskat och beskrivit ensamheten och skapat 
begrepp och olika sätt att dela in och definiera ensamhet. 

Man kan skilja mellan ensamhet som sammanhänger med emotionell isolering och 
ensamhet som består av social isolering. Att vara socialt isolerad, alltså avsalcnad av ett 
socialt nätverk, behöver inte alls innebära att en person känner en inre ensamhet. Men 
vissa äldre som kontaktar ÄO berättar ändå om den sociala ensamheten, som skapar 
otrygghet och ger en känsla av utsatthet. Omvänt kan det förstås vara så att man kan 
känna en inre ensamhet trots att man har sociala relationer. 
Äldre personer berättar om en självvald ensamhet och att man trivs med det. Ibland är 
det snarare omgivningen som har svårt att acceptera att man vill och har valt att t ex fira 
julen själv. 

En äldre kvinna ringde till ÄO och berättade att maken hade avlidit veckan innan och 
hur ensamheten satt som ett band runt hjärtat. Vid ett hembesök visade kvinnan var 
makens vårdsäng varit placerad, hon berättade hur hon vårdat honom i hemmet ända 
tills någon vecka innan han avled. Hon kände en stor ledsamhet över att slutligen ha 
lämnat över honom till vården, där han somnade in. Efter ett långt äktenskap var hon nu 
helt ensam. Hon berättade att hon hade två barn, men de kunde inte alls upphäva den 
ensamheten hon kände. Hennes beslaivning är just den ofrivilliga ensamheten, som 
kommit när livet ändrat riktning. Nyblivna änkor och änklingar berättar hur sorgen gör 
att tillvaron helt förlorat all glädje. I begreppen ensamhet och sorg kan ensamheten 
beskrivas som en känsla att inte längre höra till, medan sorgen är själva förlusten. 
Att nyblivna änkor/änklingar upplever ensamhet är inte förvånande. 

De som nyligen upplevt en förlust av nära anhörig kan få stöd i en sorgegrupp. Kyrkan 
har en lång tradition kring sorgegrupper, men vissa äldre vill inte eller orkar inte 
kontakta kyrkan. Anhörigcentrum har inget uppdrag att genomföra sorgegrupper. Hur 
kan vi fånga upp behov av efterlevandestöd? 

Äldre berättar att det känns svårt att inte längre höra sin röst formulera tankar, känslor 
och upplevelser. Känslan av att inte längre betyda något, trots att man har så mycket 
förmågor kvar rent intellektuellt. Och många beskriver en enorm ensamhet som 
kommer när livsutrymmet minskas. Sambandet mellan depression och ensamhet har 
diskuterats i forskningen. Depression kan leda till ensamhet och ensamhet kan leda till 
depression. 
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Det är bra att det finns organisationer som arbetar med att ringa upp äldre för en stunds 
samtal. Det gör exempelvis Röda Korset och Diakonins Hus/ Diakonicentrum. Att 
vänta på ett samtal en eller ett par gånger i veckan kan verkligen göra skillnad. Det 
finns även möjlighet att få hemtjänst i form av social aktivitet. Att få kännedom om 
träffpunkter är självklart av stor vikt, men många orkar inte ta sig dit. 

ÄO har valt att ur Lars Tornstams bok Åldrandets socialpsykologi presentera ett 
ps3'kologislct orienterat sätt att betrakta ensamhetsbegreppet. En av dem som forskat på 
ensamhet, Gaev D.M.6 , beslaiver ensamheten som något flerdimensionellt och 
negativt, som är en reaktion på yttre belastningar. Han skiljer på fem olika typer av 
ensamhet, som samtidigt hänger samman med vad orsaker till ensamhet kan tänkas 
vara. 

o Det inre jagets ensamhet är en ensamhetskänsla, där man känner främlingskap 
till den egna verkliga personligheten, 

o Fysisk ensamhet, som grundar sig i vårt behov av fysisk närhet och kontalct med 
andra människor. 

o Emotionell ensamhet, som kan definieras som en allmän känsla av nedstämdhet 
och längtan, som vi känner då vårt behov av känslomässig närhet till andra 
människor inte blir uppfyllt. 

® Social ensamhet, som grundar sig i behovet att vara delaktig och att ha en 
position i samhället. 

® Andlig ensamhet, som är en känsla av tomhet och isolering som uppstår då vårt 
behov av mål och mening i livet inte blir uppfyllt. 

När ÄO möter äldre personer som vill tala om sin ensamhet, så är det oftast reflektioner 
lalng den fysiska ensamheten och den sociala ensamheten. Äldre beslaiver ensamheten 
som en tomhet och en själslig tristhet. Vardagen i en tyst lägenhet utan socialt 
sammanhang och utan känsla av närhet känns svår. Vissa vill flytta till ett äldreboende 
för att ha människor omkring sig, men är "för friska" för det. 

Att efter ett långt liv lämna sin position i arbetslivet eller i familjelivet beskrivs ofta 
som komplicerat. Att inte längre vara någon i en gemenskap, att inte längre tillfrågas 
ifråga om kompetens, att inte längre få u t tö ja sina gåvor, det känns nedvärderande. 
Och kanske är det är här som en människas värdeminskning i form av identitetsförluster 
böljar. 

Åldrandet är en tid i livet då man kanske vill sammanfatta livstråden med en 
medmänniska. Att bli lyssnad på, att bli sedd. ÄO samtalar med äldre, som berättar om 
den andliga ensamheten. Den djupa dimensionen där man är helt ensam. Vi behöver 
alltmer kunna möta ensamhetens dimensioner i äldreomsorgen. 

6 Gaev, D.M. (1976) The Psychology of Loneliness, Chicago 
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4.1.5 Anhöriga 

Många anhöriga sköter sjuka närstående i hemmet. Anhöriga är en enormt stor grupp. 
Många sliter verkligen hårt och ofta får ÄO ta emot samtal från dessa anhöriga som 
berättar om sin vardag. Att mte kunna gå iväg hemifrån, att inte kunna prata ostört i 
telefonen och om alla dessa oräkneliga samtal som måste ringas för att ordna upp 
tillvaron. Många berättar om sömnlösa nätter, om trötthet och depression. Vi vet att 
anhöriga många gånger arbetar hårt för sina sjuka närstående och man vill inte ha 
hemtjänst till att bölja med utan försöker så länge som möjligt klara av situationen 
hemma. Anhöriga berättar om väntan på växelvårdplats för sin sjuka närstående, en 
väntan som kan kännas orimligt lång när man är trött och slutkörd. 

Vissa anhöriga ansöker om anhöriganställning, som enbart kan komma ifråga om man 
är anställningsbar. Ibland hör anhöriga av sig till ÄO och frågar om anhöriganställning 
och berättar attdet är svårt att få beslut på sådan anställning. Biståndshandläggare 
menar att idag när man har rätt att välja utförare och det finns så stort utbud av utförare, 
så kan behoven lättare tillgodoses med hemtjänst. Anhöriga som ändå sköter sina sjuka 
närstående, utan att vara anhöriganställda, lyfter frågan om någon form av 
stimulansbidrag för allt arbete de lägger ned. 

Anhörigcentrum har en stor och viktig verksamhet. Anhöriga berättar för ÄO om hur 
viktigt det är att träffa andra i samma situation och ha möjlighet att vara med på 
anhöriggrupper, informationer och föreläsningar. Anhöriga kan få råd och stöd samt 
möjlighet till egen tid, som är 24 timmar/månad kostnadsfritt. Anhörigstödjare kommer 
då hem och är tillsammans med den som behöver hjälp, går på promenader mm. 
Anhöriga som själva är gamla, anser att de borde få mer än 24 timmar/månad, för att de 
ska ha möjlighet att vila från sitt krävande arbete. Anhörigstöd beviljas när man inte har 
hemtjänst för den som är sjuk. Anhöriga önskar en större flexibilitet kring sig själva och 
den som är sjuk. Man menar större möjlighet att specialarrangera individuella 
lösningar. 

ÄO hade möjlighet att under en dag sommaren 2013 besöka Järlåsagården och den 
rekreationsvistelse som för en mycket billig penning erbjuds anhöriga tillsammans med 
den som man sköter om hemma. Dessa vistelser på Järlåsagården är ett samarbete 
mellan Anhörigföreningen i Uppsala och anhörigcentrum Uppsala kommun. Det är 
Anhörigföreningen som söker medel från nämnderna. Vistelsen är på tre dagar med två 
övernattningar. De som var med berättade hur härligt det är med dessa trivsamma dagar 
på Järlåsagården och hur mycket det betyder att träffa andra anhöriga. Röda korset 
ställer upp med volontärer. ÄO såg så mycket glädje den dagen. Det är positivt att få 
träffa andra i samma situation, få skratta, fa äta god mat, promenera i naturen, sjunga 
tillsammans mm. Eller att åka i en Volvo Amazon av 1962 års modell eller kanske i en 
fin Volvo PV 544. 

Någon/några gånger per år ordnas även en weekend med vila, rekreation, stöd och 
återhämtning på Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Dessa tillfällen är till för anhöriga 
som stödjer/vårdar en närstående. Det är ett samarbete mellan anhörigcentrum Uppsala 
kommun, Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Anhörigföreningen i Uppsala. 
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4.1.6 Minneslotsen 

Minneslotsen, som drivs av anhörigcentrum Vård & bildning, startade i november 2012 
och är ett komplement till befintligt demensvårdstöd. Personer som nyligen fått en 
demensdiagnos, är under utredning eller upplever sig ha minnesproblem kontaktar 
Minneslotsen på Träffpunkt Storgatan 11, för ett samtal for att få stöd och hjälp. Det 
handlar om att få lotsning om milmeshjälpmedel och vidare kontakter i sjukvården och 
till demensvårdsutvecklarna i kommunen. Och att få mer kunskap om 
demenssjukdomar. Äldrenämnden tog beslut i december 2013, att permanenta 
verksamheten. 

ÄO har fått ta emot många samtal om att verksamheten verkligen fyller en viktig 
funktion. Och ÄO har själv flera gånger kunnat hänvisa till Minneslotsen. Den här 
verksamheten är ett bra och annorlunda tänkande i Uppsala kommun. 

4.1.7 Biblioteksbussen 

Kulturnämnden tog ett beslut 2013-01-17 om att dra ned vissa av biblioteksbussens 
turer, nämligen på Prästgårdsgatan, Torbjörnstornstorg och i Löten. ÄO fick oerhört 
många samtal kring detta. Seniorer uttryclcte att vetskapen om att bussen slculle komma 
en gång i veckan på en bestämd tid verkligen gav livskvalitet. Man hade en anledning 
att ta sig ut, man träffade andra seniorer men även barn och unga vuxna i bussen. 
Bussen är som en träffpunkt på hjul. ÄO åkte med den näst sista turen med bokbussen 
Barbro till dessa hållplatser som sedan lades ned. Många var riktigt ledsna och 
berättade att alternativet att åka till stadsbiblioteket inte var något man slculle klara av, 
både på grund av bristande ork och att kollektivtrafiken inte var bra till biblioteket. 
"Boken kommer" finns förstås, men då får man inte längre den sociala stimulans som 
biblioteksbussen ger. 
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4.2 Värdegrundsarbete 

Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen7 om en-nationell 
värdegrund för äldreomsorgen. Socialtjänstens omsorg slca inriktas på att äldre 
människor får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Målgruppen air personer 
65 år och äldre. Uppsala kommun har ansökt och fått medel från Socialstyrelsen för att 
möjligöra för äldrenämndens utförare att utbilda värdegrundsledare med ett 
sammanhållet ansvar för sociala frågor. 122 personer har utbildats ochvbrksamhetema 
har själva valt utbildningssätt och utbildningsarrangör. 

Det fortsatta arbetet sker nu ute i verksamheterna, såväl i hemvården som på vård- och 
omsorgsboenden.- Att arbeta med människor handlar om att förstå något av hur andra 
upplever situationer och att också förstå sig själv och Icunna hantera tankar och känslor 
som uppkommer i arbetet. Alla behöver vi träna vår moraliska kompass. Vi behöver 
träna oss och reflektera lalng frågor som rör arbetet och mötet med människor. Om 
man slca Icunna omsätta nationella värdegrundens teorier till praktiskt handlande av god 
kvalitet, så behövs ett verklighetsnära reflektionsarbete, som förhoppningsvis läggs in i 
arbetet. Det är svårt och nästintill omöjligt i vård-och omsorgsarbete att göra ett bra 
arbete utan att reflektera och få samtala med andra om det som man är med om. 

Att arbeta med värdegrundsfrågor är ett ständigt pågående arbete, nu gäller det att 
värdegrundsfrågorna förvaltas väl ute i verksamheterna. 

7 5 kap. 4 § socialtjänstlagen 
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4.3 Hemvården 

Uppsala kommun har infort lokala värdighetsgarantier. Äldrenämnden tog beslut 2012 
om konkreta politiska utfästelser inom ett system för de lokala värdighetsgarantierna. 
För hemvården har en person med biståndsbeslut rätt att: 

o Veta vilken personal som slca utföra insatsen i hemmet 
« Inom skälig tid bli kontaktad om det kommer någon annan personal än den som 

förväntas komma 
o Inom skälig tid bli kontaktad om personal bli försenad 
o Få en lälcemedelsgenomgång vaije år (för den som får hjälp av hemvården med 

läkemedel) 

Om ett biståndsbeslut finns på utevistelse/promenad är det en rättighet att: 

© Påverica tidpunkten för utevistelsen/promenaden 
e Få dokumenterat i sin genomförandeplan hur och när utevistelsen/promenaden 

ska genomföras 

Om avsteg från utfästelserna konstaterats slca personen garanteras ett samtal med en 
ledningsperson från aktuell utförare och/eller biståndshandläggare. Uppföljning görs, 
som en del av individuppföljningen. 

Som tidigare år handlar de flesta synpunkterna i hemvården om bristen på kontinuitet, 
att det är så många olika personer som kommer till brukaren. Synpunlcter har kommit 
Icring bristen på kontinuitet om hur insatsen utförs, d.v.s. personal som kommer vet inte 
hur insatsen slca utföras. Vissa har synpunkter på att allt slca gå så fort och att 
hemtjänstpersonal har bråttom iväg. Äldre brukare behöver längre tid på sig att utföra 
göromål, men hemtjänstpersonal har inte den tiden som krävs, det för att nästa brukare 
väntar. Det är många gånger rätt uppgivna brukare och anhöriga som kontaktar ÄO. Det 
handlar om känslan att vara ett objekt, som snabbt ska få en insats avklarad. Det finns 
ingen sammanhållen tanke om en persons behov av hjälp och stöd. Om många olika 
personer under samma dag varierar kring en brukare, blir det splittrat och 
insatsorienterat med risk att glömma individen, som känner sig tappa i värde. 

Men ÄO fick ett glädjande samtal om en hemtjänst som verkligen arbetat med 
kontinuiteten. Det goda exemplet är Attendo hemvård, kundvalsområde 1. När ÄO 
därför besökte demia hemtjänst berättade verksamhetschefen att man arbetat fram en 
modell med minskat antal personer kring brukaren. Man arbetar med ett systematiskt 
och strukturerat kontalctmannaarbete där schemamodellen utgår frun brukaren, 

En annan synpunkt är att det fortfarande inte finns demensspecialiserade hemjänstteam. 
Många som bor i ordinärt boende har demenssjukdomar, vilket innebär att det är 
synnerligen viktigt med en liten personalgrupp omkring individen. Personal slca ha god 
kunskap i bemötande av personer med demens, känna till levnadsberättelsen och ha 
tillräckligt med tid. 
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. 4.3.1 Synpunkter på hemvården 

© Synpunlcter på att brukare bytt biståndshandläggare flera gånger. Kontinuitet har 
förlorats. 

© Synpunlcter på synsättet att äldre måste testa att vara hemma och ha hemtjänst 
och "misslyckas" först innan vård-och omsorgsboende kan beviljas, 

© För många olika personer, alltså för många nya ansikten hemma hos individen. 
© Dålig -information om utföraren, t ex ingen slaiftlig information har delats ut. 

Kunder har alltså inte fått en pärm med utförarens telefonuppgifter, man vet inte 
vem man slca ringa när det inte fungerar. 

© Bristfällig information om hur hemtjänsten fungerar, vad man kan förvänta sig 
som brukare. 

© Man undrar vad en kontaktman gör. 
© Personal har inte alltid kännedom om brukaren. Det slculle underlätta oerhört 

mycket om det fanns en levnadsberättelse, framför att för att kunna möta alla de 
som bor hemma och har en demenssjukdom. På så sätt kan personal hantera de 
svårigheter en individ har med att prata om sådant som individen känner igen. 

© Personal som inte haft kunskap om insatsens innehåll. 
© Bristande kompetens i matlagning, hygien, förflyttningstelcnik, bemötande. 
© Bristande kompetens kring demenssjukdomar och bemötande i svåra situationer. 
© Avsalcnad av genomförandeplaner. 
© Avsalcnad av struktur i insatserna, alltså kontaktmannen har inte suttit ned med 

kunden för att bestämma hur och när insatser slca genomföras. 
© Man uttrycker att det är märkligt att man inte kan få bestämt exakt vilken dag 

dusch ska genomföras. 
© Man uttrycker att det slca gå så snabbt när hemtjänsten kommer. Snabbt in 

snabbt ut. 
© Synpunkter på de äldres mathållning. Många äldre äter dåligt med risk för 

undernäring. Vissa skulle behöva sällskap under måltiden, 
© Dålig informationsöverföring mellan dag-lcvälls-och nattpersonal. T ex personal 

som inte fått information att något akut hänt under dagen och därmed inte 
förstått att en kund ska ha extra koll under natten. 

© Kunder som fatt vänta för lång tid på att hemtjänsten slca komma efter larm till 
trygghetsjouren. Vid ett tillfälle fick en kund vänta 1 !4 timme på natten. 
Kunden hade ramlat och fördes till Akademiska sjukhuset. 

© Vad ÄO hittills erfarit, så finns fortfarande inte några specialiserade 
hemtjänstteam, som gör sina insatser hos personer med demenssjukdom. 

• Synpunlcter på bruten lcyllcedj a när hemtj änsten gj ort matinköp till kunder. 

Självklart får ÄO samtal från brukare och anhöriga som berättar om kompetenta, glada 
och trygga personer i hemtjänsten. Det finns massor av engagerad och lyhörd personal 
som gör sitt allra bästa för att möta individens behov! 
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4.4 I min sköna nya värld - en novell 

Här är jag nu, i mitt nya boende. Jag Sigrid, 90+. En gråtrist februaridag hämtades jag 
med taxi. Jag slculle flytta hemifrån. Jag hade verkligen önskat det här, det blev alldeles 
för otryggt att bo hemma. Biståndshandläggaren beviljade arrangemanget. Men 
taxifärden var vemodig och ledsam. Känslan att göra resan till sista anhalten.var stark. 
Men utanför boendet togs jag emot av en söt flicka, min kontaktman Lovisa. 
Välkommen hit, Sigrid, det är här du slca bo, sa hon. Och jag blev genast lugn i sinnet. 
Hon bar min väska, handväskan tog jag själv. Den släpper jag aldrig ur sikte. 
Min dotter och mina barnbarn hade hjälpt mig med flytt av möbler redan innan den här 
vemodiga dagen. Min valnötsbyrå och min fina röda lilla soffa hade jag valt att ta med. 
Och min fantastiska fåtölj forstås. Tävlan med släktgården hänger på väggen vid 
sängen. Men det finaste i min nya lägenhet är gardinerna. Det är alldeles nya 
sammetsgardiner i rött, ungefär som hallonrött. Dom påminner om ridån på operan. Jag 
har ailtid önskat mig sammetsgardiner, nu äntligen har jag det. Mina allra sista gardiner. 

Utanför min lägenhet finns en lång korridor. Den är egentligen så lång så man kommer 
över till andra avdelningen. Det är alltså öppet med en bred dörr emellan. Ibland stängs 
den dörren när någon på avdelningen blir vilsen och orolig. Det finns ett dagrum, så 
kallas det. Varför inte kalla det finrum eller vardagsrum? Eller salongen kanske. Ett 
dagrum låter som en institution, men vi bor ju här och det slca finnas en hemkänsla. 
Det är inte alla som jag kan prata med här. Några är glömska och är mest för sig själva. 
Det är inte så många som jag umgås med. Själv är jag klar i huvudet, det tycker i alla 
fall jag. Vissa säger att jag berättar samma historia flera gånger. Kanske är det för att 
jag vill höra vad jag varit med om. 

Men det bästa är i alla fall Gertrud. Vi har känt varandra länge och tappade kontakten 
lite med åren. Och vem får jag se min första dag här, jo Gertrud! Nu träffas vi mycket. 
Vi får sitta vid samma bord och äta. Och vi har sällskap av två herrar. Vi har verkligen 
trevligt. Men vi fick kämpa för det... 
V i tycker nämligen att kvällsmaten serveras för tidigt, så vi bad om att få äta senare, 
framför allt på lördagen. Men se det gick inte för sig. Helt plötsligt blev det regler med 
hygienen som gjorde att personalen inte fick spara och värma upp maten senare. Och 
dessutom sa personalen att dom hade annat att göra så pass sent på kvällarna. Så där 
satt vi och önskade oss någon annan stans. 

Men så plötsligt efter allt kämpande så ändrades allt. Jo visst slculle vi få välja tid för 
vår kvällsmat! Hur kunde det nu bli så enkelt helt plöstlig? Personalen berättade då om 
nya värdighetsgarantierna med rätt att välja tidpunkt för maten. Tänk vad vi blev glada. 
Så nu äter jag, Gertrud, Arne och Birger tillsammans. Birger och Arne är trevliga karlar 
med mycket humor och livserfarenhet. På lördagar äter vi alltså sent, ibland riktigt sent. 
Personalen dukar numera med vit duk och det är så festligt. Ibland skålar vi i ett glas 
vin. Tänk när jag satt hemma med mina matlådor och låtsasskålade och hade så tråkigt. 
Nu har jag riktiga vänner att umgås med igen! Det verkar som personalen också trivs 
med att se att vi har roligt. För det måste man få ha i vår ålder. 

Maten är väl inte den bästa, men den duger. Inte som när jag lagade mat, men jag 
slipper nu. Jag ser att det är olika hur maten serveras vid borden. Vid vårt bord tar vi 
maten själva. Vid andra bord får dom maten upplagd på tallrikarna. Kanske för att v i 
klarar oss olika bra nu när vi är gamla och skröpliga. Men det är märkligt att personalen 

19 



Årsrapport 2013 - Äldreombudsmannen (ÄO) 

direkt efter avslutad måltid dukar till nästa måltid. Om man är lite glömsk av sig så kan 
man ju tro att man ska äta precis när man faktiskt har ätit. 

Vaije morgon får jag hjälp ur sängen. Jag är så stel. En gång i veckan får jag duscha. 
Jag tycker det är för sällan. Det heter en gång i veckan eller vid behov. Men vem 
bestämmer när det är vid behov? Om jag känner mig svettig så är det vid behov, men 
det tycker inte personalen. Extradusch är när man inte klarat av att komma till toaletten 
i tid. Så säger personalen. Kanske är det på annat sätt på andra äldreboenden, vad vet 
jag? Sommaren var ju så varm, så några extraduschar hade allt varit skönt. 
Nåväl, jag får hjälp på morgonen. Men det är inte alltid personalen har tid att reda ut 
mitt hår. Så ibland blir det som stora rufsor i håret och då blir det bara värre när dom 
äntligen har tid att hjälpa mig. 

Jag hörde om en dam på avdelningen som vaije morgon berättade vad hon ville ha för 
kläder på sig. Och vad gjorde personalen? Jo, dom tog fram andra kläder och sa att det 
skulle hon vara så fin i . I bland undrar jag hur ungdomar tänker om oss gamla. 
Jag får lite hjälp att klä mig på morgonen. Numera är det gummiband i midjan på 
kjolen. Midjan har flyttat på sig. Kroppen är skrynklig, gammal och sladdrig. Sorgligt. 
Innan jag går till matsalen for frukost drar jag ifrån mina hallonfårgade 
sammetsgardiner, min ridå går upp. Som på operan. Jag tittar ut mot världen utanför. 
En ny dag böljar. 

Det erbjuds aktiviteter riktigt bra här. Musikunderhållning, tipspromenader och 
högläsning. Vi har gymnastik, sittgympa kallas det visst. Vi sträcker på armar och ben. 
Ibland kastar vi en boll och det känns lite larvigt men sjukgymnasten har förklarat att 
det är viktigt att hålla armar och ben rörliga. Ibland kommer en ung bibliotekarie med 
en bokvagn. Och hon vet vad jag vill ha. Numera är det fina bilderböcker. Jag bläddrar 
och tittar på alla fina saker eller på naturbilder. Ibland frågar kontaktmannen Lovisa om 
det är något särskilt jag vill göra. Jag ska ju ha lite egen tid med dig, säger hon. Då vil l 
jag mest berätta om mitt liv och visa mina album for henne. Tack och lov för album! 
Jag berättar och tänker mig bort till det som varit. Bilderna och minnena fladdrar förbi. 
Vart tog åren vägen? Maken som inte lever, företeelser som inte längre är aktuella, det 
är så mycket som redan har varit... Vemodigt. Då kramar Lovisa mig när hon ser att jag 
blir ledsen, Tänk på allt fint Sigrid, säger hon! Tänk på din dotter och dina barnbarn 
som du har, säger hon. Tänk fina minnen! Lovisa gör mig glad. 
Det är ändå en bra tillvaro för mig nu. Hemma i min förra lägenhet var det så tyst och 
ensamt och jag var i min lilla lilla värld. Det här är min sköna nya värld. 
Den här egna tiden med Lovisa kan jag spara ihop om jag vill. Som ett sparkonto. När 
jag sparat tre veckor räcker det till en utflykt till en stormarknad. Då följer Lovisa med 
och vi tittar på kläder och jag får känna doften av parfymer i trevliga affärer. Tiden 
räcker också till kaffe och bakelse, då trivs jag. 

Jag får hjälp ut i friska luften också. Det är så härligt att komma ut och känna dofter och 
vinden. Det finns en fin innergård, det är bara att gå ut och sätta sig. Dom som kan ska 
promenera. Det stärker benmuslclerna säger personalen. Då klarar man sig längre själv, 
säger dom. Det stämmer nog, men nog räcker det att sitta i skuggan under trädet och 
känna doften från gräset. Glöm inte att vi är så gamla och trötta, säger jag till 
personalen! Jag hörde häromdagen i dagrummet en anhörig som sa till personalen att 
hon tyclcte att hennes pappa var ute alldeles för lite. Personalen sa att pappan inte var så 
pigg på att gå ut, han tycker om att sitta inne och dom kan inte tvinga ut honom. 
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Jag hoppas personalen kan lirka med dom som bor här, så dom kommer ut. Alla ska 
verkligen ha rätt att komma ut. Fattas bara annat! 

Men i bland vill inte jag heller gå ut. Då vill jag sitta inne och bara vara. Vi har ett litet 
växthus också. Det är så härligt att se plantorna växa till sig likt livet som spirar. Jag 
har suttit i växthuset och druckit förmiddagskaffe, så härligt. Kanske anhöriga inte 
alltid förstår oss gamla. Vi måste få välja att bara sitta och tänka. Vissa som bor här gör 
ingenting annat än sitter framför TV:n och sover. Det ser inte bra ut tycker jag. 

På kvällarna får jag hjälp in i min lägenhet. Jag går så dåligt, så jag är rädd att trilla. 
Men min rollator Karl-Oskar är en trotjänare som jag håller mig i . Personalen hjälper 
mig lite med sänggåendet. Vi tänder en lampa på valnötsbyrån. Det tycker jag är så fint 
for där står också mina små parfymflaskor i glas, som gnistrar till lite i lampskenet. 
Vi drar för mina sammetsgardiner och jag går till sängs. Jag känner mig tillfreds med 
att ha folk omkring mig. Om jag behöver hjälp trycker jag på larmet på armen och då 
kominer det personal. Fast på natten gäller det att inte behöva gå på toaletten. Då blir 
det väntan. Personalen är någon annan stans, det kan ta minst en halvtimme innan 
någon kommer. Flera av dom jag'träffar berättar samma sak, man får vänta och vänta. 
En annan dam tycker det är löpande band på morgonen. Snabbt ska det gå, personalen 
kan inte förstå att det tar längre tid för oss gamla. Kroppen är stel och långsam. Det är 
så svårt att ta emot hjälp när man är van att klara sig själv. Känns förnedrande, jag har 
tappat i värde på något sätt. Jag önskar mer personal, som kan hjälpa och ge stöd! 

Numera funderar jag mycket kring livet och döden. Jag känner så tydligt att jag bär 
stafettpinnen i handen. Den ska snart lämnas över till nästa generation. Med 
stafettpinnen i handen ser jag livet i ett skeende som övergår i ett evighetsperspektiv 
och jag är en del i det. Jag vill så gärna prata med en sjuksköterska om det som oroar 
mig. Om hur det kan vara i slutet av livet och om jag får mediciner mot smärta och 
ångest. Men för dessa samtalsstunder där jag slculle fa tid att berätta om mina rädslor 
finns inte tid och det är jag ledsen över. Jag behöver någon som hjälper mig få sinnesro. 
För ingen har tid att sitta ner och lyssna på en gammal rynlcig tant. På utsidan är det 
kroppsrynlcor, på insidan rymmer hjärnrynlcoma massor av minnen och många 
livsfrågor. Vem orkar lyssna? 

Dom får nog snart anställa trevliga robotar som har tid att lyssna. Kanske kan en robot 
känna av att jag är ledsen, kanske en robot kan trösta. Vad vet jag? Åtminstone kan den 
väl plocka upp det jag tappar på golvet, för det gör inte personalen särskilt ofta. Eller en 
robot som städar. Det städas för dåligt här. Framför allt på toaletten. 

På kvällen när jag lagt mig tittar jag på valnötsbyrån och fina lampan. Det gnistrar i 
mina vackra parfymflaskor, som jag samlat på under åren. Sammetsgardinerna är 
fördragna. Nattpersonalen kommer in och släcker lampan på byrån. Då blundar jag och 
tackar för ännu en dag i mitt liv. Och jag ber att ridån slca gå upp även i morgon 

Novellen är skriven av äldreombudsmannen och bygger på tankar och synpunkter som inkommit 2013. 
I novellens form beslaivs företeelser som både fungerar bra och det som är mindre bra. 
Novellens huvudperson Sigrid är helt uppdiktad. Första delen av novellen finns i årsrapport 2012 och då 
bor Sigrid fortfarande hemma. Den novellen heter " I min lilla lilla värld". 
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4.5 Vård-och omsorgsboende 

Värdighetsgarantier - de politiska utfästelserna, som äldrenämnden tog beslut om 2012 
gäller även för vård-och omsorgsboende. Äldrenämndens beslut är att äldre personer på 
vård-och omsorgsboende slca ha rätt att: 

• Påverica tidpunkt for utevistelse/promenad. 
© Välja att promenera i grupp eller promenera enskilt med personal samt få 

dokumenterat i genomförandeplan när dessa alctiviteter slca utföras. 
o Ha en lugn och trivsam måltidsmiljö 
© Påverka menyn samt tidpunkt för måltider 
© Få en läkemedelsgenomgång vaije år 

ÄO's intention har varit att under året besöka alla vård-och omsorgsboenden samt de 
verksamlieter som erbjuder koittidsplatser. Det finns 32 vård-och omsorgsboenden 
samt ett antal verksamheter med koittidsplatser. Anledningen till besöken var att höra 
direkt hån verksamheten hur man arbetar samt hur man tänker om alctiviteter och 
utevistelse. ÄO behöver också vara välinformerad hur det ser ut på boenden. Många 
anhöriga ringer och frågar om verksamheter, nu när det finns möjlighet att välja boende 
efter ett biståndsbeslut för särskilt boende. Anhöriga vill veta hur det ser ut, om 
boendets inriktning osv. Verksamhetschefer har även de fått alltmer besök och 
förfrågningar. När biståndshandläggare informerar anhöriga om möjlighet att välja 
vårdboende, så är det viktigt att de informerar om att kontalct slca tas med 
verksamhetschefer inför besök. Det är absolut inte bra att "bara dyka upp" och vilja 
komma oförberedd in på en demens-eller omvårdnadsvåning. 

Det är mest anhöriga som kontaktar ÄO om det som rör vård-och omsorgsboende. Och 
synpunlcter handlar om själva omvårdnadens innehåll och livet på ett boende. 

På ett vård-och omsorgsboende är alla i behov av mycket omsorg och mycket stöd och 
guidning i vardagen. Många har demenssjukdomar, vilket innebär att förmågor alltmer 
försvinner. Personal hehöver verkligen vara närvarande både för själva omvårdnaden 
men också för att sätta en struktur för dagen. Alla slca ha en genomförandeplan, som 
grundas på individens behov. Personalens arbete för individen består av själva 
personliga omvårdnaden, guidning i vardagen samt att se till att alctiviteter genomförs 
på individnivå. Vaije person slca ha egen tid på 0,5 -1 timme i veckan med sin 
kontaktman. Måltider slca få ta sin tid för och utgöra en fin stund på dagen. Tid slca 
finnas för promenader, social samvaro, gruppaktiviteter, sittgympa mm. Individernas 
stora vårdbehov innebär också atthälso-och sjukvårdspersonal är oerhört viktiga, d.v.s. 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Samt en närvarande chef. 

När ÄO under året besökte vård-och omsorgsboenden berättar personal och 
verksamhetschefer om hur man arbetar med aktiviteter. Det har under de senaste åren 
blivit större fokus på upplevelser, att röra sig och att känna ett socialt sammanhang. 
Trots allt gott som hörs, så far ÄO ändå in synpunkter avseende brist på aktiviteter. 
När ÄO far in synpunlcter på omvårdnad, bemötande mm tar oftast ÄO initiativ till 
möte med berörda, alltså brukaren, anhöriga, verksamhetschef, legitimerad personal, 
kontaktman och ibland MAS och biståndshandläggare. En genomgång görs av 
synpunlcter och man tar en diskussion Icring förbättringsåtgärder. ÄO finns med som en 
brygga mellan brukaren, anhöriga och verksamheten. 
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4.5.1 Synpunkter på vård-och omsorgsboende 

© Om växelvård på demensboenden (se särskilt kapitel 4.5.2 nedan) 
© Bristande engagemang kring individen. Kontalctmannaskapet. 

o Synpunkter på att det är svårt att hitta förströelse, alctiviteter, upplevelser 
som är individanpassade. 

o Levnadsberättelsen måste få ligga till grund för mötet med den boende, 
o En man hade som största intresse att reflektera, minnas och berätta om 

sina resor runt världen. När personalen ville ha honom med att baka 
sockerkaka kände han sig nedvärderad. Personalen kunde inte möta hans 
behov. 

o Kontaktpersonens roll upplevs som diffus. Anhöriga undrar vad en 
kontaktman egentligen slca göra 

» Bristande förståelse for måltidens betydelse. Måltiden är maten, miljön och 
social samvaro. 

o En anhörig berättade att personal på avdelning "nonchalant slängde" 
fram en bit hushållspapper mitt på bordet, i brist på servetter. 

o Avsalcnad av engagemang att ordna festligare dukning på helgen. 
o På en avdelning böljade man duka till nästa måltid direkt efter avslutad 

måltid. Ett sådant arbetssätt gör att det blir svårt för personer med 
nedsatt kognitiv förmåga att förstå när det är mat, I själva verket upplevs 
det som det är mat så fort det finns tallrikar på bordet även om man nyss 
ätit. 

o ÄO har fått in synpunlcter på att maten inte är bra och inte anpassad för 
de äldre samt att maten är trist tillagad, 

o Bristande handhygien före måltider 
o Det finns många exempel på motsatsen d.v.s. ett stort engagemang Icring 

måltiden. Personal som presenterar maten, trevligt dukade bord mm. 
» Personalens kompetens 

o Personal har inte alltid kompetens om de äldres sviktande förmågor och 
vad det kan innebära för svårigheter samt vad man slculle kunna ge för 
stimulans till personer som har svårt att uttrycka sina önskningar och 
behov. Ex personer med afasi och personer med demens. 

o Bristande kompetens kring psykisk ohälsa. Personal som har svårt att 
bemöta personer som förutom sitt kroppsliga omvårdnadsbehov har ett 
behov som grundar sig i psykisk sjukdom eller psykisk instabilitet. 

o Bristande kompetens kring demenssjukdomar och bemötande. 
© Alctiviteter och utevistelse 

o Synpunkter har kommit på att det är alldeles för mycket slentrian med att 
ha TV på i dagrummen. De boende sitter och sover och TV:n är på med 
stimmiga program, som dessutom är svåra att förstå. Det finns idag 
speciella DVD-program avsedda för personer med demens. Det är små 
korta sekvenser på ca 2 minuter, mycket lämpliga för personer där 
minnet sviktar. Viktigt att ha en tanke med de program som visas. 

o Att det ordnas alldeles för lite fysisk träning. 
o Promenader erbjuds mycket numera, men ändå kommer synpunlcter på 

att vissa brukare inte kommer ut så mycket. 
© Anhöriga som inte känt sig omhändertagna efter närståendes dödsfall, Avsaknad 

av efterlevandesamtal. 
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© Låg rehabiliteringsnivå när boende kommit åter till vårdboendet efter vårddagar 
på Akademiska sjukhuset. Dålig information vad rehabilitering egentligen är 
och ska syfta till. Synpunlcter gäller även på koittidsplatser. 

. © Kognitivt klara personer har ofta ingen att umgås med. Många andra på 
avdelningen har demenssjulcdomar även på omvårdnadsboende. 

© Omvårdnaden, t.ex. att inte få duscha tillräckligt ofta och svårigheter att få välja 
tidpunkt för dusch. 

© Synpunlcter kommer då och då från sjuksköterskor om att vissa brukare känns 
"felplacerade". Det uttrycks så att det vore bra om biståndshandläggare inför en 
bedömning, och då det behövs, tar hjälp av vårdpersonal med 
demenslcompetens. 

© Upplevelse att det tar lång tid att få hjälp från det att man larmat. 30 minuters 
väntan inte ovanligt. 

© Dålig städning i lägenheterna 
© Anliöriga upplever att dialogen och rapporteringen mellan personalen samt 

samordningen på avdelningarna haltar. Anliöriga som får bristfällig information. 
© Att det tar lång tid att få hj älp, framför allt på natten. 
© Bemanningsfrågor från anhöriga och brukare är ständigt förekommande. 
© Synpunlcter på larmsystemen på ett antal boenden. Att tekniken inte är bra, 

vilket innebär att larm då och då inte går fram till personal. Synpunlcter på att 
inte hörselslingor finns där det borde finnas. 

4.5.2 Växelvården på demensboenden- synpunkter 

De synpunlcter som kommit handlar om de växelvårdsplatser som är integrerade på 
demensavdelningar. 

Det är oftast inte bra att ha enstaka platser med växelvård på avdelningar. Flera 
anhöriga har berättat om att man "lämnar in" sina makar hyggligt friska och efter två 
veclcor kommer de hem som vrak. Det kom ett klagomål från anhörig om att hon inte 
fick besöka sin make på växelboendet. Det blev en mycket tråkig situation och anhörig 
avbröt vistelsen för sin närstående. När ÄO kontaktades i frågan gjordes en 
rundringning och även besök på boenden med växelvård för att höra hur man resonerar 
och vad man har för tankar Icring växelvården. 

En person på växelvård behöver precis som andra stimulans och aktivitet, men kanske 
annan typ av aktivitet än de som kommit längre i sin sjukdom och som bor permanent 
på boendet. Anhöriga som kontaktat ÄO pratar i termer om förvaring. 

I de verksamheter som har dessa integrerade platser håller man med om att det är 
komplicerat att ha både permanenta platser och växelvårdplatser. Det blir olika 
arbetssätt och personer som kommer på växelvård har oftast inte kommit så långt i sin 
demenssjukdom. Och ibland blir det oroligt på avdelningen när personer växlar. 

För vissa personer med demenssjukdom kan det vara svårt och ångestframlcallande när 
anhörig slca lämna över till personalen. Verksamheterna ska Icunna vara så flexibla att 
anhörig slca Icunna sova över någon natt för att sedan lämna över till personalen. För en 
anhörig kan det också kännas som en avlastning att vara tillsammans med sin 
närstående på avdelningen där personalen finns nära och kan ta över. Personal slca 
också vara lyhörd och inkännande och ibland förstås uppmuntra anliöriga att ha egen tid 
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och lämna över till personalen. Ödhumla som drivs av Vård & bildning har enbart 
växelvård. Där kan verksamheten organiseras med ett genomtänlct arbetssätt som passar 
individen och som ger trygghet for anhöriga. Man arbetar med att stödja minne och 
förmågor. Det är nära till träffpunkten i Nyby, alltså ett socialt sammanhang, som är så 
viktigt. Samtidigt kan det vara bra med närhet till ett demensboende för att skapa en'' 
naturlig övergång senare. 

Hoppas en bra diskussion kan tas upp om vilka faktorer som slculle vara bra för att 
genomföra växelvård som ger både brukaren och anhörig trygghet. 

4.5.3 Trevliga aktiviteter på några vård-och omsorgsboenden 

Efter det att ÄO under året besökt vård-och omsorgsboenden, finns det mycket gott att 
säga om verksamheter. Nedan följer enbart några bra exempel avseende alctiviteter, 
som ÄO själv varit med om. Självklart pågår mycket bra i andra verksamheter också, 
detta är bara några exempel. 

o På äldreboendet Vigmund i Rasbo, som drivs av Förenade Care träffas de äldre 
och en grupp 5-åringar var 14:e dag för tävlingar, gemensamma alctiviteter och 
samvaro. När ÄO besökt verksamheten har man utomhus tävlat i bolllcastning, 
staplat klossar mm. De äldre och bamen blandas i olika lag och tävlar. Efter 
giillar man korv och filcar. Möten av det här slaget ger verkligen en 
generationsinjelction! "Varför har du så knöliga händer", sa en femåring till en 
äldre dam. "Titta så dom springer och hoppar, det var länge sedan jag gjorde 
det", sa en äldre man om bamen. Och han skrattade hjärtligt när han tittade på 
barnen. Vid ett tillfälle bakade man kanelbullar, väntade tåligt på jäsning och 
gräddning och fick sedan äntligen fika. På samma boende ordnades en 
lculturlcväll med mat från olika länder, dans och musik. De boende uppskattade 
verkligen att få äta ny spännande mat! 

© På Ebbagården, Dialconistiftelsen Samariterhemmet, byter de boende miljö de 
flesta dagar både till lunch och till middag, som då serveras på bottenplanet. 
Borden är trevligt dukade och det är restauranglcänsla att få gå iväg till 
måltiderna. Personalen berättade att de boende "vill klä upp sig" lite mer inför 
måltiderna samt att damerna förstås tar med sig sin handväska. Det blir en 
känsla av att gå på restaurang, ett socialt sammanhang. Det är glädjande att 
måltiden lyfts fram som en viktig stund på dagen, en källa till social samvaro, 
som bidrar till välbefinnande. 

• På Balder, Förenade Care, har man startat en liten kör, "De gamla stämbanden". 
Kören består av sex boende och fyra från personalen. Körledaren är Silviasyster 
och berättade för ÄO att personal som ville vara med fick provsjunga en och en 
för övriga sex personer i kören. Alla beslut om repertoar är gemensamma. De 
boende har själva fått bestämma om de vill sjunga solo eller inte. Dessa 
körsångare har verkligen levt upp och blivit aktiva både i fråga om musilcval och 
om koreografi. Här är medbestämmande i fokus, de boende har stigit värde, här 
har man betydelse. Kören har skaffat tryckta tröjor med körnamnet på. 
Uruppförandet var på en anhörigträff på Balder och nu väntar en turné på andra 
boenden! Att tillsammans utgöra en kör, att ingå i ett sammanhang är ett lysande 
exempel på ett gott värdegrundsarbete! 
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© Det är glädjande att hundar alltmer arbetar på vårdboenden. Åtminstone 17 
vård-och omsorgsboenden i Uppsala har hund i vården och säkert är flera på 
gång. Vissa är certifierade vårdhundar, som arbetar enligt en svensk standard, 
där vårdhundsteamet arbetar med att ge stöd till lcognitiva, sociala,' fysiska och 
intellektuella förmågor. Dessutom finns teräpihundar och kamrathundar. 
Vårdhundsteam kan verkligen göra stor nytta i äldreomsorgen. Med hundens 
hjälp kan hundföraren motivera och locka fram samspel och aktivitet. Att stryka 
en varm päls eller ha en liten hund i sitt knä ger lugn och ro. I demensvården är 

• hunden en fantastisk tillgång, som en lugnade och motiverande faktor. 
Vårdhunden är till stor nytta i rehabiliteringssammanhang. Det är trevligare och 
mer stimulerande att träna funktioner när vårdhunden finns med som en 
motivationsmotor. Hunden ger också fina tillfällen till social stimulans eftersom 
det bin så mycket att prata om när man umgås med vårdhunden. 
Vårdhundsföraren leder hunden i alctiviteter som skapar sammanhang att 
diskutera. 
Verksamheter som har vårdhund/terapihund/icamrathund är: Erilcsdalsgården, 
Myrberslca, Svartbäclcsgården, Dalbyhemmet, Liljeforstorg 4, Vigmund, Balder, 
Lundgården, Höganäs, Glimmervägen, Tavastehus, Ebbagården, Linné, Karl-
Johansgården, Bernadotte, Ferlin och Sandelslca. 

© En mycket större medvetenhet och ett stort engagemang tycks alltmer 
genomsyra verksamheter vad gäller utevistelse och promenader. Åtminstone 
under sommaren. ÄO har under sina besök under sommaren sett fina exempel 
på hur trädgårdarna används till både vardag och fest. Vissa boenden har haft 
kaniner och höns att glädjas åt. Boenden har odlingslådor eller växthus. 
Äldreboendet Liljeforstorg 4 ordnade med utflykt med övernattning på 
Järlåsagården under sommaren. Att sitta vid sjön och dra upp abborrar är 
livskvalitet. 

4.5.4 Bemanningsregler för landets äldreboenden 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för personer med demenssjukdom och 
bemanning på särskilda boenden träder i laaft 31 mars 2015. Detta kommer att innebära 
att behoven - inte bemanningen slca styra vilken omsorg de äldre får. Behoven som slca 
tillgodoses kan vara känsla av trygghet, gemenskap, personlig vård, stöd med 
problemlösning, hjälp att kommunicera, bibehålla mellanmänslcliga relationer mm. 
Tydliga hemtjänstbeslut på särskilt boende kommer att ge bättre underlag till att 
genomförandeplaner blir mer utförliga. Insatser för vaije boende måste vara flexibel 
och anpassas till vad den boende behöver just nu. De allmänna råden tar även upp om 
vikten av personalens kompetens i demenssjukdomar och i socialtjänstens värdegrund. 
Innebörden av reglerna är alltså att det kommer att ställas krav på dokumentation i 
genomförandeplanen på individens behov av hjälp. Verksamheterna måste ta fram 
planer på insatserna och anpassa bemanning efter detta. Detta gäller alla särskilda 
boenden. Enligt gällande föreskrift från Socialstyrelsen ställs redan idag krav på 
dokumentation om individens behov av hjälp8. 

SOSFS 2006:5 
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5 Avslutning 
I den här årsrapporten har jag velat lyfta frågor om vikten att få behålla känslan av 
värde samt hur ensamheten kan uttrycka sig när man är äldre. Det är så viktigt att bli 
sedd som individ vare sig vi är behov av stöd eller är anhörig eller är äldre. I min roll 
som äldreombudsman möter jag personer som har frågor och reflelctioner om åldrandets 

' tid. Jag lyssnar på anhöriga som funderar vad som är bäst att göra för kära gamla föräld
rar eller för sin livskamrat, jag lyssnar på äldre som berättar om hur det är att vara 
gammal och inte längre höra till ett sammanhang, att helt enkelt ha minskat i värde. 
Människor berättar för mig hur konturerna suddas ut i åldrandet, att inte längre synas 
eller bli sedd. Det här är stora frågor att dryfta, innerligt önskar jag att vi fortsättnings
vis lyfter dessa tankar i det värdegrundsarbete som pågår i äldreomsorgen. Vi behöver 
tala mycket om att få behålla sin värdighet in i åldrandet. Att förbli sedd. 
På en konferens fyssnade jag på Sven Wollter. Han hade ett anförande om vikten av att 
vara en individ och att få vara unik hela livet. Sven Wollter läste den fina dilcten Sången 
om blindheten av Kent Andersson, som här med sina tre sista verser far avsluta denna 
årsrapport. 

Sången om blindheten vers 3-6 

Se mig lite grand 
bara en sekund 

livet som jag bär på 
Sr ett koppel utan hund 
jag älskar inte någon 
om ingen älskar mig 
det förefaller oklart 
om jag lever eller ej 

genomskinliga hjärta 
genomskinliga jag 

sänd en blick till mig någon 
och gör mig synlig en dag 
blind har jag fötts till livet 

naken ocli oförberedd 
men värre än att inte se 
är detta att inte bli sedd 

Mötmigsomjagär 
vänta inte mer 

än det jag kan ge dig 
och du själv är blind ooh ger 

för länge kan man längta 
för länge kan man stå 

och drömma vid sin hållplats 
och se sista bussen gå 

genomskinliga hjärta 
genomskinliga vi 

skuggor rädda för mörkret 
vi sakta försvinner i 

blind kan du komma till mig 
naken och oombedd 

för värre än att inte se 
är detta att inte bli sedd 

Text: Kent Andersson 

27 



Årsrapport 2013 - Äldreombiidsmannen (ÄO) 

( 
Karin Udénius 

Uppsala kommun 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 

T& 018-727 1239 
E-post: aldreomhudsmannen@uppsala.se 

www.uppsala.se 

2014-01-20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12 klockan 13:00 - 16:35 

Ledamöter: Mohamad Hassan (EP), ordförande, ej § 143 Ersättare: Rikard Sparby (M) 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande Hugo Fiévet (KD) 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande, Josefin Mannberg (S) 
ej § 143 Mohammed Tahir (MP) 
Hannes Beckman (M) 
Gabriella Lange (M) fr o m § 127 
Mats Johnsson (FP) 
Kenny Jonsson (C) ej §§ 131-137 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Frida Johnsson (MP) 
Clemens Lilliesköld (V) 

Övriga Lena Winterbom, uppdragschef, Ida Bylund Lindman, kompetenschef Navet Uppsala 
deltagare: Marcus Bystedt, controlier, Johan Lindqvist, kvalitetscontroller, Strateger: Märit Gunneriusson 

Karlström, Bjöm Bylund, Nasser Ghazi, Lars Öhman, Karin Reuterdahl, Tuomo Niemelä, 
Eva Egnell, Tobias Åström Sinisalo, Jan Sund, Andreas Christoffersson, Eva Hellstrand , Lotta 
Königsson, rektor Navet Uppsala 

Utses att 
justera: Jan-Åke Carlsson (S) Paragrafer: 123 - 144 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifte: 

(pret för bam, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12 den 17 juni klockan 15.30 

Jfr . * . FErf^/fZ JFNY.... 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2014-06-12 
Datum för Sista dag för överklagande: 2014-07-09 
anslags uppsättande: 2014-06-18 Datum för anslags nedtagande: 2014-07-10 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret för bam, ungdprmoch arbetsmarknad, Uppsala 

/y 
fet... Å Underskrift: 

Lotta von Wowem, sekreterare 

Justeramjes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§143 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 
UAN-2014-0279 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

i 
att avstyrka att dåvarande ordföranden får ansvarsfrihet men att bevilja styrelsen för 

Samordningsförbundet Uppsala län i övrigt, ansvarsfrihet avseende 2013 års verksamhet 
och årsredovisning, 

att överlämna beslutet t i l l kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning t i l l om förbundets styrelse beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Samordningsförbundets revisorer har granskat 
årsredovisningen för 2013 och förbundets verksamhet. Revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för 
dåvarande förbundsordföranden för verksamhetsåret 2013. De tillstyrker att styrelsens övriga 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Yrkanden 
Jan-Åke Carlsson (S) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg i första att-satsen med "att 
avstyrka att dåvarande ordföranden får ansvarsfrihet men att bevilja styrelsen för 
Samordningsförbundet Uppsala län i övrigt, ansvarsfrihet...." 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2014. 

Mohamad Hassan (FP) och Ulrik Wärnsberg (S) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och 
beslut. 
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Handläggare Datum Diarienummer 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

ink. 2 0 » -09- 2 6 
Diarienr. 

Svar på Fråga om undervisningen i sex och samlevnad från Hona Szatmåri 
Waldau (V) 
DNR: KSN- 2014-0790 

Frågan lyder: Har någon utbildning eller checklista erbjudits Uppsalas skolor för 
undervisningen i sex och samlevnad? 

Svar: Undervisning i ovan ämnesområden ingår i läroplanen samt i kursplanen. Det är ytterst 
rektors ansvar att tillse att undervisningen ges. Läraren har att följa läroplanen och kursplanen 
och bedriva undervisning i de däri angivna ämnesområden. 

Förutom den ordinarie undervisning som sker inom detta ämnesområde enligt läroplanen med 
mera, görs följande: 

Skolhälsovården initierar i samverkan med lärarna pubertetsundervisning i åk 5 eller 6. 
Upplägget för detta varierar på skolorna utifrån deras samverkan med skolhälsovården. 
Skolsköterskan kan ha uppdraget och organiserar exempelvis tjej- och killgrupper. På andra 
skolor har lärarna undervisning med stöd av skolsköterskan. 

I åk 7 på hälsosamtalen informerar skolsköterskan eleverna om ungdomsmottagningen som 
finns både på nätet och som mottagning. 
I åk 1 på gymnasiet talar skolsköterskan om sex och samlevnad på hälsosamtalen. 

Uppsala 2014 09 23 

Cecilia Hamenius 
Kommunalråd (FP) 
Ordförande SVB 

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 - 727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Vänsterpartiet har gjort en undersökning som visar att få barn får frukost 
i förskolan, Tanken är att de barn som har behov ska få frukost men idag 
finns det förskolor som inte serverar frukost ocb förskolor soin serverar 
frukost enbart till de barn som kommer tidigt, Flera föräldrar har efterlyst 
möjligbeten att barnen ska erbjudas frukost aven om de kommer Senare 
ti l l förskolan. 

Varje förskola betalar själv för frukosten, 5 ler per portion. Det innebär 
alltså en viss kostnad för förskolan att erbjuda frukost. 

Vi hoppas att det är behovet av frukost söm styr ocb inte kostnaden. Det 
faktum ätt frukosten serveras på tider när få barn. ar i förskolan; eller inte 
serveras alls tyder på ätt det görs ekonomiska överväganden. Det finns 
också ett fåtal förskolor som serverar frukost ti l l de barn som vill», även 
om de kommer senare,. 

Totalt sett verkar det som om synen på frukost skiljer sig från förskola till 
förskola, möjligbeten att få frukost är inte densamma på alla förskolor. 
Sannolikheten att frukost serveras är större på förskolor med höga 
strukturstöd, vilken kan vara en indikation på ekonomiska beslut men 
också bero pä att barnen där bar större behov av frukost. 

Vår undersökning tyder på att Uppsala kommun behöver ett mer, enhetligt 
och flexibelt system för frukost i förskolan. 

Vi föreslår 
att en analys görs av om behovet stämmer med hur frukost serveras och 
var 

Att ett enhetligt system för frukost i förskolan tas fram 

U t t e l i l O c / v ( ( £ ^ fte0^ ty.w\ te1 
y—ix 

Hona Szatmari Waldau Jeannette Escanilla EvirtAnik 

Edip Akay Liza 
Wfl%/ .i. t rf 

thlus^ Lars-Håkan Andersson 
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Uppsala 2014-06-09 

^ AkEiL 
luntutiraäktige i Uppsala 

Motion till kommunfullmäktige 

Underlätta utvecklingen av innovationer 
inom Uppsala kommuns äldreomsorg 
Vården och omsorgen om äldre står inför stora utmaningar. En statlig utredning har 
visat att kostnaderna för äldreomsörgen förväntas öka med 70 procent ffäta till år 
2050 (LEV-projektet + Kostnadsbesparingar ger tid för vård). Kommunens egna 
prognoser visat att kostnaderna för äldreomsorgen i Uppsala kommer ätt öka upp 
emot en miljard om insatser ges på samma sätt och i lika stor utsträckning söntidag. 

Det är möjligt ätt vi kan finna lösningar på finansieringsutmaningarna, men även om 
vi gör det sä kommer personalbristen i äldreomsorgen de kommande åren ändå ställa 
krav på ökade effektiviseringar. Det kommer helt enkelt inte att finnas så mycket 
personal att vårdbehoven kan mötas med nutidens lösningar och arbetsmetoder; 

För ätt kanna effektivisera de insatser som sker inom äldreomsorgen behöver vi satsa 
mer på bland annat ny teknik, nya behandlingsmetoder och verktyg som kan stödja 
vård- och omsorgspersonaien i deras arbete. Ett viktigt led i att möjliggöra denna 
utveclding är att stärka förutsättningarna för innovation, brukärdesignäde tjänster, 
forskning Och kunskapsutveckling, 

Uppsala kommun ingår idag i ett antal samverkanspröjekt för att på olika sätt 
stimulera forskning, innovation och kunskapsutveckling kring vård oeh omsorg om 
äldre. Ett bland flera exempel är det sä kallade INNOBÉ-projektct som bland annat 
syftar till att bejaka och uppmuntra innovationer, samt skapa ett konstruktivt 
samarbete mellan kommun och lokala företag för innovationer inom kommunal 
service. 

INNOBE-projektet har utvidgats och kopplas nu till ett större sammanhang. 
Parallellt med INNOBE-projektet har Uppsala kommun ingått én avsikts förklaring 
om att i samverkan rned bland annat Uppsala universitet medverka i InnoLIFE — 
ett europeiskt konsortium söm avser att ansöka om inedel från EIT ("Europeiska 
institutet för innovation och telmik"). Medlen är tänkta att omfatta utveckling av nya 
innovativa iosningar för att Mara framtidens utmaningar och behov inom vård- och 
omsorgssektofriu 

Men mer kan göras, inte minst för att praktiskt underlätta användningen av 
eventuella medel ifrån INNÖLlFE-ansökan och därigenom möjliggöra utvecklingen 
av nya innovationer inom äldreomsorgen 
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Många samhällsaktörer, både akademi, entreprenörer ocli medarbetare inom Uppsala 
kommun vill utveckla idéer som innebär nya lösningar på bur vård ocb omsorg kan 
bedrivas. Lör ätt rnöjliggöfä eri utveclding från idé till färdiga produkter eller tjänster 
ser kommunen över möjligheterna ätt öppna upp för testbäddar inöm bland annat 
äldreomsorgen. Testbäddar innebär att ny telcnik, tjänster, organisation .eller 
arbetssätt ska kunna testas och utvecklas i samarbete med till exempel 
äldréomsorgens verksamheter och entreprenörer eller andra idégiväre. 

En utmaning som kan innebära ett potentiellt hinder för genomförandet av 
testbäddar är- hut yl på ett systematiskt och strukturerat sätt slca kunna samverka 
mellan kornmun och andra aktörer utan ätt särbehandla olika intressen. Det är till 
exempel svårt för kommunen att erbjuda ett företag testbäddar utan att: ge samma 
erbjudande till andra företag. 

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle 
(STUNS) har via Uppsala Bio (en förlängd arm för att arbeta med life sciertce-
sektorn och dess utveckling) initierat det sä kallade BIO X programmet. Programmet 
riktar sig till forskare, yårdanstållda samt företag med lösningsförslag till 
väldeflnierade behov inom sjukvård, industri och samhälle. Programmet ger en 
möjlighet att ta det första steget från idé till eri kommersialisering av nya tjänster, 
produkter eller orgariisationslösningat. Stödet omfattar både initial finansiering, stöd 
för genomförande och tillgång till, experter inom BIO-x området 
Ansökningsförfarandet sker genom en stringent urvalsprocess och inkluderar 
oberoende experter inom området som kan vardera projektens relevans. 

Socialdemokraterna ser att BJO-X konceptet slculle kunna ligga till grund föl-
utvecklingen av att professionellt ansökningsförfärändé om att nyttja "kommunala 
testbäddar". Det kan vara ett verktyg för att på ett likvärdigt satt hantera olika 
intressenters förfrågan om att få testa nya produkter eller tjänster i kommunala 
verksamheter; Det kart: också bidra till att stödja och unåeilättä utvecklingen av 
inno vationer inom såväl äldrcomsorg som inom andra kommunala serviceområden. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att initiera ett 
program liknande BIO X som riktar sig mot kommunala 
servicetjänster. 

Socialdemokraterna 

Garöline Andersson 
2c vice ordförande i Äldrenämnden (S) 

larlene Bu 
Kommunalråd 
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Socialdemokraterna 
FKAMTIDSPARTIET I UPPSALA 

Kommunfullmäktige i Uppsala 

Motion till kommunfullmäktige 

Starta en kulturskola i Uppsala! 
Som kommun stoltserat sa gärna som kulturstad. Och vi har éri hel del att glädjas över 
öcli vara stolta för. MeA ätt döma av två aktuella och av varandra oberoende länkningar 
finns det en hel del söm lean förbättras i Uppsala kommun när det galler bärii och ungas 
möjligheter till engagemang och kulturutövande. 

Ungdomsorganisationen KFUM följer årligen upp kommunemas arbete för ungä genom 
s&t Ungdomskotnmunranking. I deii senaste mätningen' där ungas möjligheter till 
delaktighet och inflytande stod i fokus hamnade Uppsala näst sist % länet och på föga 
smickrande plats 270 av landets 290 kommuner. 

Kreativitet, estetiska färdigheter och entreprenörskap är hett eftertraktade på 
arbetsmarknaden och en viktig ingrediens i en innovativ ekonomi. Kunskaper i ämnen 
som musik, dans, bild, drama, litteratur och de kommunikativa färdigheter och kreativa 
kompetenser de skapar bidrar till kunskap också i andra ämnen. Sä här beskriver Sveriges 
musik- och kulturskoleråd samhällsnyttan av barns och ungas kulturutövande: 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

mk. m +06 i a 

Dipienr. 

TÄEEiL 

Uppsala 2014-06-09 

"Internationell forskning visar att barn som ges möjlighet att utöva kultur air hög kvalitet, får ökat 
självföitroende, stärker sin analytiska och problemlösande förmåga, blir bättre få socialt samspel och 
upplever högiv livskvalitet. Drama, dans, bildkonst, film, musik och andra ku/triiyttringar kan också 
förebygga sociala problem. Dessutom finns inom de kreativa områdena de snabbast växande näringarna. 
Enligt J'N:s barnkonvention har alla barn rätt till en rikfritid, med lika möjligheter till ktdturell och 
konstnärlig verksamhet. 

Sedan ett, antal år utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa musik- och 
kulturskolekommun2. Syftet är att lyfta fram de kommuner som satsar på sin musik- och 
kulturskola, De kriterier som ligger till grund för undersökningen är hur mycket pengar 
kommunen investerar i musik- och kulturskoleverksatnhet räknat i kronor per invånare i 
åldern 7-15 år. Om kommunen tar ut någon avgift för medlemmarna i skolan och hur 
stor andel av kommuninvånarna i åldern 6-19 år som tillhör en musik eller, kulturskola. 
Hur står sig då Uppsala kommun som kulturkommun för batn och unga? I 
Lärarförbundets rankning3 hamnar Uppsala kommun på näst; sista plats bland landets: 290 

LKFUMstinfyomsköm^ 
t Ingdomskommrinrariking--20 i 3.pdf 
2£veiigesbäsfa mtisik- och kulturskolckomnnm: https://lärarförbundet-se/artiklar/svcript:s-liiista-
musik-oclvkulMtskHlél-Ofiimun 
3 De är Sveriges bästa - och sämsta -luxlturskolor: bttpi//wv\v,svl.se/ku1nir/kdhirskölart-lista 
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kpmniunet. I det fortsatta arbetet för att stärka bilden av Uppsala som ledande kulturstad 
finns det därmed goda skäl att fokusera på barn och unga. 

Den kommunala musikskolan har under många år dragits med långa köer och 
rélciyteringen har inte nått deti bredd av ungdomar som man bör kunna förvänta sig. För 
att bryta den sociala siiedrek ryteringen och ge fler barn och unga i Uppsala kommun 
möjlighet till kulturutöyande behöver verksamheten breddas. Det är dags för Uppsala 
kommun att utveckla en kulturskola. Det handlat om att ge barn och ungdomar möjlighet 
att utveclda kreativitet, färdigheter och erfarenheter genom en mångfald av konstnärliga 
uttryck. 

I Uppsala kommun finns en mångfald av aktörer med bra kulturyerksamhct för barn och 
ungdomar,, bl.a. Uppsala musikskola, Östetledskyrkaiis musikskola och Studiefrämjandets 
kulturskola, Gottsunda Dans och Teater och studieföfbundens omfattande verksamhet. 
En kulturskola ersätter inte dessa verksamheter utan kompletterar dem. En kulturskola 
ska tillvara mångfalden oeh baseras på samverkan och samarbete mellan flera aktörer, 
gärna i ett partnerskap med kommunen,. Syftet ät: ätt göra utbudet av olika konstarter och 
kulturella uttrycksformer mer tillgängliga. Fler unga ska ges möjlighet att delta i 
kult urvetksamh et genom bland annat riktade insatser för grupper som idag är 
underrepresenterade. 

Kulturskolan ska vara navet i Uppsala kommuns kulturverksamhet riktad till barn. och 
ungdom. Verksamheten bör därför utformas och bedrivas tillsammans med Uppsalas 
musikskolor, studieförbund, bibliotek och det lokala kulturlivet. Kommunen ska stödja 
och koordinera. Största möjliga samverkan med det lokala kulturliyet, studieförbund och 
ideella föreningar ska eftersträvas. På detta sätt får man väldigt mycket verksamhet av hög 
kvalitet föl- förhållandevis små resurser. Verksamheten bör utvecklas stegvis. 

Den frivilliga musik- och kulturskolan ska finnäs i hela kommunen och erbjudas på 
fritiden till alla barn och ungdomar till en låg kostnad. 

Méd anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta; 

Att i bred samverkan med studieförbund och det lokala kulturlivet inrätta cn kulturskola i 
Uppsalä för barn och ungas eget kulturulövande. 

w^y/.socialdemotraterna.se/uppsaia 
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larlené Biu-wick 
Kommunalråd (S) 

Erik Pelling 
Kommunalråd (S) 

Bengt Sandblad 
?.:e vice ordförande i. Barn- och ungdomsnämnden (S) 

\ww.soclaldémökrälama,pe/uppsalä 



Socialdemokraterna 
F R A M T f o s p Å R T i f r i U P P S A I A 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink, I P • 1 2 
Diutwr. K5M ^ 2 . 0 1 9 - oSlT 

3 o mmrj 
•Uppsala 2014-06-09 

« . . . 

Kommunfullmäktige i Uppsala 

Motion till kommunfullmäktige 

Inför akademiska vårdboenden för att 
stärka forskning, innovation och utbildning 
inom äldreomsorgen 
Vården och omsorgen om äldre står inför stora utmaningai*. E n statlig utredning har 
visat ätt kostnaderna för äldreomsörgén förväntas öka med 70 procent fram till år 
2050 (LEV-projcktct - Kostnadsbesparingar ger tid för vård). Kommunens egna 
prognoser visar att kostnaderna för äldreomsörgén i Uppsala kominer att öka upp 
emot cn miljard om insatser ges på samma sätt och i lika stor utsträckning som idag. 

Det är möjligt att vt kan finna lösningar på finansieringsutmaningarna, men även om 
vt gor det så kommer personalbristen i äldreomsörgén de kommande åren ändå ställa 
krav på ökade effektiviseringar. Det kommer helt enkelt inte att finnas så mycket 
personal att vårdbehoven kan mötas med nutidens lösningar ocb arbetsmetoder. 

För att kunna effektivisera de insatser söm sker inom äldreomsörgén behöver vi satsa 
mer på bland annat ny teknik, nya behandlingsmetoder och personal med rätt 
utbildning. Et t viktigt led i att möjliggöra denna utveckling ar att stärka 
förutsätttungarna för forskning, inttövation och kompetensutveckling. 

Uppsala kommun ingår idag i eft antal samverkanspröjekt för att på öHka sätt 
stimulera forskning, innovation och kompetensutveckling kring vård och omsorg om 
äldre. Det rör sig till exempel om samverkan med universitetet MMg lektors tjänster 
med klinisk tjänstgöring inom äldreomsörgén, verksamhetsföriagd utbildning och 
enskilda forskningsprojekt. Kommunen genom äldrenämnden tar nu också initiativ 
för ätt på olika sätt stärka innovation och utveclding inom vård och omsorg om 
äldre, Kontoret för hälsa vå rd och omsorg har fått i uppdrag att ta ftam en strategi 
för bur e-hälsöfjänster och I T kan få större utrymme i vård- och omsorgsinsatserna, 
Vid kontoret leds också det så kallade INNOBE-projektet som bland annat syftar till 
att bejaka och uppmuntra innovationer, samt skapa ett konstruktivt samarbete mellan 
kommun och lokala företag för innovationer inom kommunal service. 

INNOBE-projektet har utvidgats och kopplas nu t i l l ett större sammanhang. 
Parallellt med JNNOB1 s-projektet har Uppsala kommun ingått eri avsiktsförklaring 
om at t i samverkan med bland annat Uppsala universitet medverka i InnoLIFE — 
ett europeiskt konsortium som avser att ansöka om medel från E l T ("Europeiska 
institutet för innovation och teknik"). Medlen är tänkta att omfatta utveckling av nya 
innovativä lösningar för att klara framtidens, utmaningar och behov inom vård- och 
Omsorgsséktprn. 
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Sammantaget finns det flera goda exempel p å hur Uppsala kommun, akademi och 
näringsliv samverkar kring forskning ocli innovation inom äldreomsorgen. Men mer: 
kan göras. Bom ett led i redan pågående samverkanspröjekt på området föreslår v i 
socialdemokrater att Uppsala kommun, genom äldrcnämnden, inleder cn dialog med 
relevanta samarbetspartner kring införandet av så kallade "akademiska vårdboenden" 
och p å sikt "akademiska hemtjänstteäto", Konceptet är hämtat från "akademiska 
vårdcentraler" ined förlaga i Stockholms läns landsting (SLL) men som iiu också 
utvecklas i Uppsala läns landsting. Ytterligare ett exempel på ett liknande koncept är 
Stuteby vård- pch oinsprgsboendc i , Stockholm som här inlett ett 
forskningssamarbete med Karolinska Institutet. 

Tanken med förslaget ätt Införa akademiska vårdboenden är att öppna upp för en 
mötesplats där de bochde, personalen, akademi öcli entreprenörer ska Icunna mötas 
gemensamt och samverka kring forskning, utbildning och innovation i nära 
anknytning ti l l den kliniska miljön, hörlagan "akademiska våtdeenfrälef " i 'SLL består 
bland annat av en professionell verfesamhetsföriagd ufolldnlng där studenter i nära 
samveikan med handledare erbjuder hälso- och sjukvårdinsatser via 6n 
"studentmottagning". Landstinget finansierar också ett antal lektorer som 
tillsammans med personalen på vårdcentralerna arbetar aktivt med att sprida den 
senaste kunskapen om diagnoser och behandlingsmetoder. Syftet är också att 
våi-dcentralernas patientunderlag ska kunna ligga ti l l gmnd för forskningsprojekt, 
givetvis med etikprövningar som glund. De akademiska vårdcentralerna har slutligen 
t i l l uppdrag att sprida ny kunskap och lärande ti l l "våldgrannar" i sitt geografiska 
område. 

På ett liknande sätt tanker v i Oss konceptet "akademiska vårdboenden". Men, 
konceptet slculle också kunna vidgas ytterligare t i l lat t aven utgöra en plattform för så, 
kallade "testbäddar" dät näringsliv, akademi, Och personal i samverkan med de 
boende slca kunna utveckla, testa och införa olika typer av innovationer i 
yårdboendemiljö. Likaså sel v i en möjlighet att knyta de akademiska vårdboeiidena 
ti l l det arbete söm ilu pågår ihöm Vård- och omsorgs college Uppland där 
länsgemensamma karriärvägar ska utvecklas för specialiserad vård- och 
omsorgskompetcns på eftergymnasial nivå. I iiära samarbete med forskningsledare 
skulle till exempel våld- och omsörgspersonalen kunna ges möjligheter att utvecklas i 
sitt yrke genom att deka i forskningsprojekt under arbetstid och i den egna kliniska 
miljön. ,De akademiska vårdboendena skulle därutöver kunna utgöra stabila 
plattformar för verksamhetsförlagd utbildning via vård- och omsorgscöllege, samt 
för mukiprofcssionellt lärande mellan olika yrkeskategorier. 

Exakt hur konceptet "akademiska Vårdboenden" ska utformas och utvecklas tror v i . 
inte att politikeii ska slå fast -i nuläget. Men ovanstående utgör exempel på en 
inriktning söm kan ligga tki grund, for en dialog mellan kommun, landsting, akademi 
och det lokala näringslivet i Uppsala. På sikt ser v i också en möjlighet att konceptet 
skulle kunna utvecklas till hemvårdssidan. 

v.vAv.socio!denokratorna.se/uppsa!ä 



Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Ätt ge äldrenämndefid uppdrag att ihitieta en dialog méd relevanta parter 
kritig hur konceptet äkademiska vårdboenden skulle kunna utfötrnas 
ocb införas i Uppsala kommun 

Att ge äldrenämnden iuppdrag att i ef t nästa steg inleda en dialog kring 
bur konceptet; skulle kunna införas inom ramen for hemvårdens 
verksamheter 

Socialdemokraterna 

Caroline Andersson 
2e vice ordförande i Åldrenämnden (5) 

/Marlene Bih^vjck 
Kommunalråd (S) 

ivww.saciaIdemokfalerna.se/iippsafa 
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Kommunfullmäktige-i Uppsala 

Motion till kommunfullmäktige 

Dags för en cykelväg längs gamla E4:an mellan 
Björklinge, Lövstalot och Uppsala! 
Allt fler ser vardagscyklandet som ett flexibelt, pålitligt, hälsosamt och billigt alternativ tiii 
bilen, Många upptäcker också cyklingens fördelar för motion, idrott eller rekreation. Det 
är en tttyeckling som det finns all anledning ätt välkomna ocb bejaka. Viktigast är kanske 
miljö ocb bälsoaspekterna. 

Cykeln är ett milj ovänligt transportmedel som med l ätt förut sättningar kan utny ttjas mer. 
Samtidigt är ett viktigt mål i folkhälsöatbetel att uppmuntra till rörelse och fysisk aktivitet. 
Genom att göta det möjligt för fler att cykla gynnas också det målet. Cykeln har en 
potential som ett alternativ vid resor till och från arbetet eller Studier men den här också 
en roll ätt spela när det; gäller att flämja turism och Öka tillgängligheten till natur Och 
friluftsliv. Inte minst för de 55,5 procent1 av hushållen i Uppsala kommun som saknar 
tillgång till egen bil. 

Att göra det möjligt för fler att använda cykeln för såväl vardagstransporter söm för 
Jtekreation eller idrott är en samhällsekonomiskt lönsam investering 1 hållbara transporter, 
•folkhälsa och miljö. 

För att andelen som cyklar - till vardags eller på fritiden - ska kunna öka krävs ett 
sammanhängande nät av sakta och trygga, cykelvägar och stråk. Det gäller såväl i staden 
pcb i våra tätorter som mellan dem. 

På södaidemokratiskt initiativ2 bar Regionförbundet för Uppsala län antagit en 
cykelstrategi i syfte ätt skapa ett sammanhängande regionalt cykelvägnät. Cykclstrate.gin 
ingår som en del av Fänstraflkplanen för Uppsala län ocb medel bar avsatts för 
investeringar i nya cykelvägar och stråk. Nu är det dags att göra verklighet av planerna. 

En lämplig sträcka att börja med är den mellan Björklinge och Uppsala. Genom att 
omvandla en del av vägbf edden längs gamla E4 (väg 600) till en cykelväg kan, man relativt: 
enkelt och till en låg kostnad skapa ett cykelstråk som förbinder Björklinge och Lövstalot 
med Uppsala. För att änsluta till befintliga ĉykelvägar i Uppsala respektive Björklinge och 
Lövstalöt krävs, tti investering i 14,5 km cykelväg till en kostnad äv uppskattningsvis 0,6 
miljoner kronor. Det är en kostnad som ryms i Länstiäfikplanen, Uppsala kommun Står 

1 Bilinnehav per 2012-12-31 i Uppsala kommun. 
2 Motion till förbundsfidmäktige om att bygga ett regionalt eykelvägtiiit: http://goo.gl/VX1ME7 
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därmed inte for kostnaden, 'fräfikverket af också betedda ätt % fram en vägplan for 
projektet För ätt cykelvägen faktiskt ska byggas krävs dock ett aktivt ställningstagande 
från Uppsala kommun. 

Redan 2007 föreslog Socialdemokraterna i en motion3 att kommunfullmäktige skulle låta 
utreda möjligheterna att använda en del av gamla E4 (väg 600) som cykelväg mellan 
Uppsala ocb Björklinge och vidare mot Tierp samt om det visade sig vara möjligt också, 
driva på fot att den, -ska byggas> Dåvarande Vägverket ställde sig positiva till idéen, 
Motionen fick stöd av cn majoritet i kommunfullmäktige och dåvarande gatu- och 
1 ra fiknämnden jftck i uppdrag att arbeta vidare med frågan. Sedan dess har snart två 
mandatperioder passerat och det är nu hög tid att gå från ord till handling. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att i 'arbetet med det regionala cykelvägnätet prioritera byggandet av en cykelväg längs 
gamla F.4 på. sträckan Uppsala—Lövstalot—Björklinge samt, 

Att uppmana Regionförbundet för Uppsala lan att ianspeåkta ca 0,6 mkr av de ca 210 mkr 
som finns avsatta för cykelvägar i Länstrafikplanen till byggandet av cn cykelväg mellan 
Uppsala, Lövstalot ocb Björklinge. 

Socialdemokraterna 

Erik Pellii 
Kommunalråd 

Elna'/. Alizafleb 
Kommunfufimäktigeledamot (S) 

3 KSN- 2007-0284 Motion från Erik Pelling (S) om att återanvända gamla E4:an som cykelväg: 
http://goo.gi/97d9L2 

www.soclaWémpkratema.se/uppsala 





UPPSALA KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Valberedningett Sammanträdesdatum Sid 1 

2014-09-25 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Birgitta DaM, Stadshuset kl . 08.00-08.10 

Christian Sonnenstein (M) ordförande 
Anders A. Aronsson (FP) ledamot 
Anne Lennartsson (C) 
Margit Borgström (KD) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Simon Alm (SD) 
Simone Falk (M) ersättare 
Jan Ulmander (C) 
Alfonso Marin (KD) 
Kullike Montgomery (MP) 

Anmältförhinder 
Övriga deltagare Sara Hallman sekreterare 

Utses att justera: 

Underskrifter: 

Sekreterare-

Ordförande: 

Justerande: 

Margit Borgström (KD) 

Sara Hallman/ 

/? - / . // 

Christian Sonnenstein 

Paragrafer: 29-35 



UPPSALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedningen Sammanträdesdatum Sid 2 

2014-09-25 

§ 2 9 

Mötets öppnande 

§ 3 0 

Föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns. 

§ 3 1 

Val av justerare 

Valberedningen beslutar 

att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Margit Borgström (KD). 

§ 3 2 

Bordlagda val 

Valberedningen beslutar 

att föreslå kommunfullmälctige förrätta val enligt bilaga § 32. 

§ 3 3 

Fyllnadsval 

Valberedningen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige förrätta val enligt bilaga § 33. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

' A ' i / å ' 
2014-09-25 



UPPSALA KOMMUN 
Valberedningen 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-09-25 
Sid 3 

§ 3 4 

Övriga frågor 

Til l skillnad från övriga borgerliga vigselförrättare har Lena Hartwig (S) ett tidsbestämt 
förordnande, som utlöper 31 december 2014. Socialdemokraterna i kommunfullmäktiges 
nuvarande valberedning önskar nominera henne för en ny mandatperiod. Nuvarande valberedning 
kan emellertid inte nominera några for uppdrag bortom 31 december 2014. Valberedningen vi l l 
därför uttala ett starkt önskemål för tillträdande valberedning att snarast nominera Lena Hartwig 
t i l l borgerlig vigselförrättare för kommande mandatperiod, detta särskilt med tanke på att 
Länsstyrelsen skall kunna hinna fatta beslut i ärendet från årsskiftet. 

Ordföranden avslutar mötet med att tacka valberedningens ledamöter och ersättare för ett gott 
samarbete under den gångna mandatperioden, valberedningen tackar ordföranden detsamma. 

§35 

Avslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2014-09-25 

I 



Bordlagda val 2014-05-22 

Miljö och hälsoskyddsnämnden 
- E r s ä t t a r e (S) t o m 141231 . 
Anmäls pä KF 



Bilaga § 33 

UPPSALA KOMMUN 
Kommunfullmäktiges valberedning 2014=09-25 

Ärendebeskrivning Valförslag 
Orsakskod: 
A = Avsägelse 
D = Förtroendemannen avlidit 
E = Entledigande av kommunfullmälctige 
K = Konsekvensval efter uppflyttning av 

ersättare t i l l ledamot 
T = Mandattiden utgår 

Nedanstående utgör valberedningens förslag t i l l 
Kommunfullmäktige. 

Förslaget framförs under förutsättning att entle
digande eller annan åtgärd beviljas/beslutas av 
kommunfullmäktige 

AVGÅENDE. TILLTRÄDANDE 
1) 
Uppsala Tingsrätt 
- nämndeman (MP) t o m 141231 
Martin Sundstedt 
A 

- nämndeman (MP) t o m 141231 
Bordläggs 

2) 
Idrotts- och fritidsnämnden 
- ersättare (MP) t o m 141231 
Martin Sundstedt 
A 

«• i > / ' H * " T " Y \ > 4 / 1 flU 

- ersättare (MP) tom 141231 
Bordläggs 

3) 
Delegationen för stiftelsen Jälla egendom 
- ledamot (FP) tom 141231 
Celine Serap Akar 
A 

1 1 i Si ri>X I A t" W 1 

- ledamot (FP) t o m 141231 
Cecilia Hamenius 
Granitvägen 18 D, 752 43 Uppsala 

4) 
Namngivningsnämnden 

1 1 i / T I jr\ J 1 A 1 nq 1 

- ledamot (M) t o m 141231 
Ulf Åström 
A 

- ledamot (M) t o m 141231 
Bordläggs 

5) 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
- ledamot (FP) t o m 141231 
Mats Johnsson 
A 

- ledamot (FP) t o m 141231 
Ewa Bergström 
Geijersgatan 27 C, 752 26 Uppsala 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

ANMÄLNINGSLISTA 
2 9 s e p t e m b e r 

Interpellation av: 

Malena Ranch (MP) om avslöjanden kring HVB-hem i Uppsala. 
KSN-2014-1169. Handling, interpellation. 

Förslag Kommunfullmäktige medger att inteipellationen får framställas och besvaras 
vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober. 

Interpellation av: 

Eva Chiistiernin (S) om försämrade villkor för ledsagare. 
KSN-2014-1167. Handlingar, interpellation och svar. 

Hona Szatmåri Waldau (V) om arbetet mot könsstympning. 
KSN-2014-1168. Handlingar, interpellation och svar. 

Förslag Kommunfullmäktige medger att interpellationema får framställas och besvaras 
efter på föredragningslistan upptagna ärenden. 

Postadress: Uppsala kommun, Kommunfullmäktige 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 

E-post: kommunfullmaktige@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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KommunfallmälWSibliÄMUNSTYRELSE 

Interpellation till kommunalrådet Cecilia Hamenius (FP) 

Försämrade villkor för ledsagare 
ink. 2 0 » -09- j 3 

Diarienr. 

"jAktbiT / 

Sommaren 2013 beslutade den borgerliga majoriteten i Uppsala kommun vård & 
bildning att ersätta de timanställda ledsagarna med arvoderade dito. Detta medförde 
att medarbetarna bland annat förlorade sjuk- och semesterersättning, viss pension 
och ersättning för obekväm arbetstid. Inför beslutet lovade alliansens företrädare att 
denna försämring enbart omfattade de timanställda ledsagarna. Den så kallade 
ledsagargruppen med fast anställda ledsagare slculle fredas från en sådan förändring. 
När Socialdemokraterna lyfte frågan i en interpellation den 25 november 2013 
uttalade konununakådet Cecilia Hamenius ett liknande löfte; de fast anställda 
ledsagarna var fredade från detta. 

Mindre än ett år senare meddelas nu att de fast anställda ledsagarna sägs upp för att 
ersättas med arvoderade medarbetare. Detta har i sin tur skapat oro hos brukare, som 
uppfattar att deras trygghet och kvalitet är hotad. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet Cecilia 
Hamenius (FP) följande: 

© Varför sägs de fast anställda ledsagarna upp? 
© På vilket sätt påverkar denna förändring kvaliteten, tryggheten och 

kontinuiteten för brukarna? 
© Vad har förändrats sedan du och andra företrädare för alliansen lovade 

att de fast anställda ledsagarnas anställningsvillkor inte skulle övergå till 
arvoderade uppdrag? 

Socialdemokraterna 

Eva Christierniti 
Gruppledare (S) i Nämnden för hälsa och omsorg och ersättare i kommunfullmäktige 

Socialdemokraterna i Uppsala Dragarbrunnsgalan 35,753 20 Uppsala Tel 018-65 68 40 
www.sociaIdemokraterna.se/uppsala 



Uppsala 
• ^ • K O M M U N KOMMUNALRÅD 

Handläggare Datum Diarienummer 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 2 0 » * 2 6 

Svar på interpellation om försämrade villkor för ledsagare 
Dnr KSN- 2014-1167 

Tidigare har de fast anställda ledsagarna varit sex stycken. De kommer inom kort att vara tre 
st. Två har tidigare bytt arbete och en kommer att gå i pension. Två av dem har anställning 
som ledsagare på 50%, den tredje runt 80%. Själva arbetet som ledsagare upptar dock inte den 
tid som anställningen omfattar. 

Ingen av dessa tre fast anställda kommer att sägas upp utan erbjudes annat arbete inom 
kommunen. 

Förändringen innebär inte någon påverkan på kvalitén, tryggheten eller kontinuiteten. Ny 
ledsagare utses utifrån uppdragets art och bland annat därigenom säkras kvalitén. Brukaren 
väljer sin ledsagare och ska kunna känna tull trygghet i sitt val. Då brukaren och ny ledsagare 
lärt känna varandra ökar upplevelsen av trygghet. Kontinuiteten bryts vid själva bytet men 
därefter är det framgent åter kontinuitet. Samma brytning uppstår då ledsagaren slutar, tar 
semester eller blir sjuk. En annan ledsagare, som brukaren själv väljer, ersätter då ordinarie 
ledsagare. 

De fast anställda ledsagamas anställningsvillkor övergår inte t i l l arvoderade uppdrag eftersom 
de tre ledsagare varom här är fråga, övergår ti l l andra arbeten inom kommunen. 

Uppsala 2014 09 23 

Cecilia Hamenius 
Kommunalråd (FP) 
Ordförande SVB 

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 - 727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 2 0 » -09- 1 9 

m\\. T 

Norrköping är pilotkommun för arbetet mot könsstympning. Det innebär 
bland annat att personal som jobbar i skola och skolhälsovård får särsldld 
utbildning. I Norrköping jobbar socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis 
m.fl. tillsammans. 

Genom arbetet har Norrköping kunnat identifiera ett flertal 
könsstympade flickor. På sin hemsida skriver kommunen bl.a. så här 
med anledning av upptälctema: "Det är i dag centrala elevhälsan i 
Norrköpings kommun som samordnar insatserna som är riktade mot 
Norrköping kommuns skolor. Centrala elevhälsan har under 2013 och i år 
anordnat utbildningsinsatser för skolpersonal, skolhälsovård samt berörd 
personal inom socialtjänst, polis och landsting 

Utifrån den kunskap som utbildningsinsatserna har lett fram till har 
skolhälsovården och skolpersonal blivit observanta på flickor som går 
återkommande på toaletten, har magsmärtor, huvudvärk etc. 
Skolhälsovården har nu rutiner på var de ska remittera flickorna inom 
landstinget samt vid anmälan t i l l socialtjänsten. 

Det är i samband med detta arbete som centrala elevhälsan i Norrköpings 
kommun har kunnat identifiera och börja hjälpa ett 60-tal elever som 
utsatts för könsstympning. 

- Nu har vi hittat en modell som bevisligen fungerar. Men det är nu som 
det egentliga arhetet börjar. Det med att ge adekvat vård for de drabbade, 
koppla in socialtjänsten och dessutom identifiera andra barn som befinner 
sig i riskzonen att drabbas, säger Petra Blom Andersson, samordnare på 
elevhälsan i Norrköping." 

En anställd vid centrala elevhälsan i Norrköping säger följande till P4 
Östergötland: "Jag antog att jag hade mött många flickor som var 
könsstympande, men hade aldrig ställt frågan t i l l dem. När jag ställde 
frågan visade det sig att majoriteten av de flickorna jag frågade var 
könsstympande." 



Hon säger vidare till radion att detta är ett generellt problem och att 
Norrköping har kunnat hitta så många offer enbart genom att fråga 
flickorna. 

Arbetet i Norrköping har hittills kommit till fasen identifiera offren och 
måste jobba vidare med hur de ska få vård och hur man ska förhindra att 
fler drabbas. 

Det jag skulle veta nu är hur Uppsala arbetar for att upptäckta offer för 
könsstympning och for att förebygga könsstympning. Det finns all 
anledning att tro att v i i Uppsala kommun har fler könsstympade flickor 
än vad Norrköping har, om man utgår från våra kommuners invånarantal. 
Behovet av ett hra arbete är därför viktigt även i Uppsala. Föreningen 
Tris träffar regelbundet flickor som könsstympats både i sitt 
ursprungsland och i Sverige och föreningen anser att det inte finns en 
tydlig och strukturerad metod för hur man ska arbeta. 

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande följande: 

Hur arbetar Uppsala kommun och Uppsalas skolor (inldusive elevhälsan) 
för att upptäcka offer för könsstympning? 

Hur arbetar socialtjänsten med de familjer som låtit könsstympa sina 
bam? 

Vilka åtgärder vidtas tor att skydda flickor som hotas av könsstympning? 

Vilka åtgärder kommer att vidtas i framtiden for att hjälpa de flickor som 
blivit könsstympade eller riskerar att bli det? 

Hona Szatmari Waldau 
Vänsterpartiet 



Uppsalt 
• • K O M M U N KOMMUNALRÅD 

Handläggare Datum UPPOTMQMJNSTYRELSE 

ink. 2 0 » - 0 9 - 2 6 

lAktbil. 

Svar på interpellation om arbetet mot könsstympning av Hona Szatmari 
Waldau (V) 

Interpellanten frågar hur kommunen och dess skolor inkl elevhälsan, arbetar för att upptäcka 
offer för könsstympning, hur socialtjänsten arbetar med familjer som låtit könsstympa sina 
barn, vilka åtgärder som vidtages för att skydda hotade flickor samt vilka åtgärder som 
kommer vidtagas i framtiden för att hjälpa de flickor som blivit könsstympade eller riskerar 
att bli det. 

Vissa av frågorna tangerar mer andra offentliga instansers arbete varför mitt svar främst rör 
Vård och bildnings arbete. 

Hur arbetar den medicinska elevhälsan för att upptäcka offer för könsstympning? 

Länsstyrelsen utlyste medel 2008 för kompetensutveckling gällande hedersrelaterat våld, vari 
könsstympning ingår som en väsentlig del. År 2009 har Uppsala läns samtliga elevhälsor 
genomfört kompetensutveckling med de medel som beviljades av Länsstyrelsen. Uppsala 
kommuns elevhälsa har haft vidareutbildning i ämnet vilken resulterade i utökning av 
skolsköterskomas e-handbok. Under hösten kommer två stora utbildningsdagar för 
skolsköterskor och skolläkare att genomföras. En av dagarna kommer att belysa kvinnlig 
könsstympning och högst troligt, resultera i upprättande av riktlinjer i E- handboken. 
Riktlinjerna skall ta sikte bla på hur frågor skall ställas för att hitta flickor som har blivit eller 
riskerar att bli könsstympade. Till denna utbildningsdag har inbjudits föreläsare från TRIS, en 
barnmorska från Gävle, som är mycket insatt i ämnet samt Norrköpings kommuns 
projektledare för deras arbete mot kvinnlig könsstympning. 

Redan idag sker ett samarbete mellan skolsköterskor och Ungdomsmottagningar när 
skolsköterskor möter elever med symtom som kan ha orsakats av könsstympning. Projektet i 
Norrköping involverar många olika enheter inom både kommun och landsting. Det är utan 
tvivel en viktig grund för att arbeta systematiskt och kvalitativt med denna svåra fråga. 

Uppsala 2014 09 23 

Cecilia Hamenius 
Kommunalråd (FP) 
Ordförande SVB 

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 - 727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 


