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Äldrenämnden 

Förlängning av avtal för permanenta platser samt korttidsvårdsplatser på 
Fortuna Onnela 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att förlänga avtalet för 20 permanenta platser i ytterligare tre år till och med 2021-03-31 
enligt villkoren i det ursprungliga avtalet men med ny omförhandlad ersättning, och 

att förlänga avtalet gällande 20 korttidsvårdsplatser med ytterligare 9 månader till och med 
2018-12-31 enligt villkoren i avtalet men med ny omförhandlad ersättning. 

Ärendet 
Äldrenämnden har sedan 2012 ett avtal med Attendo Care AB, Fortuna Onnela, gällande 20 
permanenta platser med finskspråkig inriktning samt 20 korttidsvårdsplatser. Fortuna Onnela 
är beläget i området Sävja. 

Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde vilket innebär att finskspråkiga medborgare 
har rätt till vård- och omsorg helt eller delvis på deras modersmål. Detta var anledningen till 
att ett ramavtal för boendeplatser med delvis finsk inriktning upphandlades 2010. 

Avtalet för de 20 peimanenta platserna löper ut 2018-03-31 med option för äldrenämnden att 
förlänga avtalet med ytterligare tre år. Avtalet för de 20 korttidsvårdsplatserna löper ut 2018-
02-28 utan option för förlängning. Beläggning de senaste åren för de finska permanenta 
platserna har varit låg framförallt på omvårdnadsplatserna medan platserna för korttidsvård 
sedan starten har varit fullt belagda. 

Förvaltningen föreslår att avtalet för de peiinanenta platserna på Fortuna Onnela förlängs med 
Attendo Care AB samt att de platser som idag inte nyttjas på boendet öppnas upp för att ta 
emot individer som inte har finska som modersmål. Detta skulle möjliggöra ett fullt nyttjande 
av platserna på boendet samt att kommunen kan tillmötesgå de krav samt behov som finns av 
platser med finskspråkig inriktning. Detta är förankrat med ledningen på Fortuna som inte ser 
det som ett hinder att erbjuda icke finskspråkiga plats på boendet. 
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Utnyttjar inte äldrenämnden optionen att förlänga avtalet ytterligare tre år finns det risk för att 
Uppsala kommun inte längre kan uppfylla kraven om att erbjuda äldreomsorg helt eller delvis 
på finska vilket det innebär att vara finskt förvaltningsområde. 

Om äldrenämnden beslutar att inte nyttja optionen att förlänga med ytterligare tre år måste 
förvaltningen säga upp avtalet senast 2017-06-31. 

Platser för korttidsvård 
Förvaltningen föreslår att avtalet för korttidsvårdsplatserna platserna på Fortuna Onnela 
förlängs med Attendo Care AB ytterligare nio månader fram till 2018-12-31 då behovet av 
korttidsvårdsplatserna kvarstår. 

Nuvarande ersättning 
Dygnsersättningen 2017 är för de pei nanenta platserna är 2.334 kr för omvårdnadsplatserna, 
2.465kr för demensplatserna samt 2.417kr för korttidsvårdsplatser. 

Omförhandlad ersättning 
Förvaltningen har i förhandling med Attendo kommit överens om nya ersättningsnivåer vid en 
eventuell förlängning av avtalet. De nya dygnsersättningarna efter en eventuell förlängning är 
för de pelluanenta platserna 1977 kr för omvårdnadsplatserna, 2088 kr för demensplatserna 
samt 2186 kr för korttidsvårdsplatser (ersättningen inkluderar hyra). Vid en förlängning 
träder de nya ersättningarna i kraft efter att nuvarande avtal löper ut 2018-03-31 respektive 
2018-02-28. 

Ekonomiska konsekvenser 
Då ersättningsnivåerna omförhandlats kommer ersättningen efter förlängningen av avtalen 
med Attendo AB sänkas kraftigt. För de permanenta platserna blir kostnadssänkningen ca 2,7 
miljoner kr under det första året av förlängningen. Kostnadssänkningen för korttidsplatserna 
blir under de 9 månaderna ca 1,3 miljoner mot det tidigare avtalet. 

Äldreförvaltningen 

Gunn Henny Dahl 
Direktör 
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