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Kommunfullmäktige 

Motion av Stig Rådahl (M) om att möjliggöra för äldre döva, 
blinda och dövblinda att få bo på samma äldreboende i Uppsala 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Stig Rådahl (M) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 januari 2018 att fullmäktige beslutar att möjliggöra för äldre döva, blinda och 
dövblinda att få bo på samma äldreboende i Uppsala. 

Motionen återges i ärendets bilaga. 

Beredning 
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Föredragning 
Det är en självklarhet att äldre människor som är döva, blinda eller dövblinda ska ha 
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden på samma sätt som äldre 
utan motsvarande funktionsnedsättning har. Likaså ska dessa äldre i enlighet med den 
nationella värdegrunden för äldreomsorgen också kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. 

Syn och hörsel är två av människans viktigaste sinnen och när det ena inte fungerar 
kompenserar vi med det andra. För den som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning 
blir det mycket svårare. Det är därför lätt att förstå att dessa äldre kan ha önskemål om att bo 
tillsammans på ett anpassat äldreboende med personal som har relevant språk- och 
kulturkompetens utifrån enskilda behov. 
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Inom Uppsala kommun tillämpas valfrihetssystem inom bland annat hemtjänst och särskilt 
boende vilket innebär att äldre, som beviljats sådant stöd, kan välja bland alla utförare som 
äldrenämnden har avtal med. Om det är fullbelagt på det äldreboende som personen vill flytta 
till finns möjlighet att ställa sig i kö. Äldrenämnden försöker så långt det är möjligt att 
tillgodose den enskildes önskemål om verkställighet. Även ifall Uppsala kommun i nuläget 
saknar ett äldreboende som avses i motionen finns det förutsättningar att på sikt tillgode 
önskemålen inom ramen för valfrihetssystemet. 

Äldreförvaltningen har uppmärksammat boendefrågan och andra angelägna frågor rörande 
den aktuella målgruppen. Under 2018 har äldreförvaltningen skickat en enkät till samtliga 
utförare (hemtjänst och särskilt boende) och genomfört intervjuer med bl.a. syn- och 
hörselinstruktörer för att samlat in data. Syftet har varit att kartlägga förekomsten av äldre 
personer som är döva eller har en grav hörselnedsättning inom äldrenämndens omsorg, samt 
för att se över verksamheternas arbetssätt för att möta omsorgsbehov hos dessa äldre. 

Äldreförvaltningen har således över tid bevakat området. Det pågående arbetet med att 
analysera och bearbeta insamlade data omfattar även en mindre omvärldsspaning och 
jämförelser mellan ett urval kommuner och deras erfarenheter av äldreboenden för 
teckenspråkiga. Resultatet av det nya kunskapsunderlaget kommer att utgöra grund för 
äldreförvaltningens vidare arbete i denna viktiga fråga. 

Mot bakgrund av det ovanstående anses motionen vara besvarad. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 
Förvaltningsdirektör 



Motion till Uppsala kommunfullmäktige 

Möjliggör för äldre döva, blinda och dövblinda att få bo på samma 
äldreboende i Uppsala 

I Uppsala kommun bor ett antal äldre med funktionsnedsättning som döva, blinda och 
dövblinda. Dessa har liksom andra bildat familj, haft arbete, bott i hus eller lägenhet med 
andra ord levt som de flesta andra i samhället. När de som äldre inte längre orkar eller kan bo 
kvar i sitt eget hem behöver de som alla andra med samma behov få en plats på ett boende för 
äldre. Här uppstår det problem om den som är döv, blind eller dövblind erbjuds ett boende hur 
som helst. Vid ett möte hos Dövas förening i Uppsala framkom detta med all önskvärd 
tydlighet att man var mycket orolig för denna framtid. Det som de oroade sig mest för var den 
isolering som då kommer att infinna sig. Det kommer inte att finnas någon som man kan 
samtala med på sitt språk, teckenspråket. Vid kommunikation med personal skulle det alltid 
vara behövligt att tillkalla en teckentolk, något som då bara skulle användas vid viktiga 
ärenden. Den dagliga kontakten skulle helt försvinna, den som är så viktig för ett hälsosamt 
liv. 

I Uppsala kommun finns välfungerande äldreboende för finsktalande. Motionen utgör ingen 
jämförelse med detta förutom den framgångsfaktor som ett äldreboende för nämnda grupper 
skulle utgöra, inte bara för personen i fråga som skulle få någon annan med samma 
funktionsnedsättning att umgås med och utbyta tankar, minnen och glädjeämnen. Faktum är 
också det att de flesta med dessa funktionsnedsättningar känner varandra väl sedan tidigare 
och därför skulle känna sig trygga på boendet. Det skulle även vara en bra arbetsplats för döva 
att arbeta inom vården, men även för hörande från döva familjer samt de som utbildar sig till 
dövtolkar. 

Vi Moderater har fatt veta att det finns ett stort intresse för ett anpassat äldreboende inom 
dessa grupper, men det behöver inte vara isolerat från andra äldre. Det viktiga är att de har 
rätten att få leva som alla andra även i äldre åldrar och därmed få den vård och omsorg de 
förtjänar med trygghet, gemenskap och glädje. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar 

Att Möjliggöra för äldre döva, blinda och dövblinda att få bo på samma äldreboende i 
Uppsala 

, 

Stig Rådahl (M) ers. Kommunfullmäktige 
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