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Handläggare Datum Diarienummer 
Helén Jaktlund 2018-11-19 ALN-2018-0662 

Äldrenämnden 

Förslag att avveckla vård- och omsorgsboendet Tavastehus 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att avveckla vård- och omsorgsboendet Tavastehus i samband med att avtalet med Ansvar & 
Omsorg löper ut i oktober 2019 

Sammanfattning 
Äldrenämnden föreslås avveckla verksamheten vid vård- och omsorgsboendet Tavastehus 
dels på grund av att verksamhetens lokaler inte är ändamålsenliga för målgruppen äldre med 
demenssjukdom, dels på grund av att verksamheten är för liten för ekonomisk bärighet och att 
Uppsala kommun för närvarande sedan drygt ett halvår har ett överskott av demensvårds-
platser. 

Ärendet 
Vård- och omsorgsboendet Tavastehus ligger i stadsdelen Ekeby. Boendet är byggt i två plan 
och samtliga 15 vårdplatser har inriktning vård av personer med demenssjukdom. Lokalerna 
är inte ändamålsenliga för vård av äldre med demenssjukdom och verksamhetens vara eller 
inte vara har varit föremål för diskussion i flera omgångar genom åren. Verksamhetens storlek 
medför också svårigheter utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 
Driften av Tavastehus har ingått i samma upphandlingar som Glimmervägen på grund av 
närheten till Glimmervägen och att verksamhetens storlek omöjliggjort upphandling av 
Tavastehus som solitärt uppdrag. 

I maj 2018 fattade äldrenämnden beslut om att kommunens egenregi tar över driften av vård-
och omsorgsboendet Glimmervägen i oktober 2019 när avtalet med Ansvar & Omsorg löper 
ut. Dialog om den fastighet där Tavastehus inryms har förts mellan äldreförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen som har behov av nya lokaler för verksamheter som behöver flyttas 
under 2019. Omsorgsförvaltningen bedömer lokalerna som lämpliga för den verksamhet som 
behöver nya lokaler. 

Till saken hör också att Uppsala kommun för närvarande, och sedan drygt ett halvår tillbaka, 
konstant legat på ett överskott på minst 20 demensvårdsplatser. 

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

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
För närvarande har Uppsala kommun kostnader för tomma vårdplatser som inte utnyttjas vid 
andra demensvårdsverksamheter inom egenregin och via entreprenader enligt LOU. En 
avveckling av verksamheten innebär en hyresbesparing på 70,5 tkr per månad. 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 
Förvaltningsdirektör 
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