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Handläggare Datum Diarienummer 
ALN-2014-0086.01 Kjell Holm 2014-02-27 

Äldrenämnden 

Remiss, motion av Marlene Burwick m. fl. (alla S) om att det är dags för ett 
omsorgspris i Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att avge yttrande ti l l kommunstyrelsen enligt förslag 

Ärendet 

Kornmunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. I förslag t i l l yttrande 
pekas på att ett sådant pris bl a kan bidra t i l l innovationslust och förstärka yrkesrollen för 
medarbetare som är verksamma inom vård och omsorg. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
direktör 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
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Handläggare 
Kjell Holm 

Datum 
2014-03-26 

Diarienummer 
ALN-2014-0086.01 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen 

Yttrande angående motion av Marlene Burwick m. fl. (alla S) om att det är 
dags för ett omsorgspris i Uppsala kommun 

Äldrenämnden har tagit del av socialdemokraternas förslag om inrättande av ett omsorgspris 
för Uppsala kommun och har följande synpunkter att anföra. Nämnden ställer sig positiv t i l l 
förslaget och delar uppfattningen att ett sådant pris kan bidra t i l l innovationslust och att 
ytterligare stärka yrkesrollen för de medarbetare som är verksamma inom kommunens vård 
och omsorg. 

Nämnden anser att i kriterier för ett sådant pris bör ingå att prestationen ska ha bidragit t i l l en 
förhöjd livskvalitet för målgruppen men även att verksamheten bidragit t i l l att sprida kunskap 
om de goda resultat som åstadkorrunits. Som det framförs i motionen bör även insatser som 
bidrar t i l l att stärka personalens situation uppmärksammas i sammanhanget. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 
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Äldrenämnden 
Nämnden för hälsa, vård och omsorg 

Remiss: Motion av Marlene Burwick m.fl. (alla S) om att det är dags för ett omsorgspris 
i Uppsala kommun! 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit ti l l registrator, kommunledningskontoret, senast: 16 maj 2014 

Nämnderna har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
kommunledningskontoret 

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

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
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Kommun fullmäktige i Uppsala 

Motion till kommunfullmäktige 

Dags för ett omsorgspris Uppsala kommun! 
Vaije år delar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och 
ungdomsnämndenr ut priser till pedagoger inom Uppsala kommun som på olika sätt 
utmärkt sig i sitt yrkesutövande. Det är glädjande att varje år få bevittna hur 
pedagoger med stolthet tar emot priset. Och det är glädjande att få höra vittnesmål 
om att priset inte bara är ett personligt erkännande utan också något som skapar 
stolthet på de skolor där pedagogerna verkar. Priset har blivit en uppskattad tradition 
i Uppsala kommun som förhoppningsvis kommer leva vidare. 

Vi socialdemokrater vill nu på samma sätt lyfta fram de som verkar inom ramen för 
äldrenämndens och nämnden för hälsa, vård och omsorgs områden. 

En av Uppsala kommuns största utmaningar är hur vi ska klara av att trygga en god 
omsorg om våra äldre. Tittar man på befolkningsprognosen så visar siffrorna att 
befolkningen som är över 65 år väntas passera 46 000 personer vid utgången av år 
2030. Det är en ökning med cirka 40 procent. Det är glädjande att så många äldre 
väljer att bo och leva i vår stad. Men utvecklingen ställer också laav på kommunen 
vad gäller god framförhållning av välfärdens utbyggnad. Inte minst ställer det stora 
krav på kommunen och utförarna inom äldreomsorgen när det gäller behovet av att 
rekrytera personal med rätt kompetens. En utredning som gjorts på uppdrag av 
Äldrenämnden visar att det ackumulerade rekryteringsbehovet kommer att ligga på 
runt 35 000 personer i slutet av år 2030. Tittar man sedan på antalet personer som 
sökt vård- och omsorgsutbildningen så möter det långt ifrån behovet. 

Människor som på grund av olika funktionsnedsättningar är i behov av Uppsala 
kommuns insatser är också en växande befollcningsgrupp. Detta gäller allt ifrån 
särskilda boenden till insats i hemmet, ledsagare eller personliga assistenter. Dessa 
medarbetare är avgörande för att många människor med funktionsnedsättning ska 
leva ett gott liv präglat av delaktighet och inflytande. På så sätt är kommunens 
medarbetare inom omsorgsyrkena nyckelpersoner för att möjliggöra visionen i IVE: 
"Uppsala är en kommun där alla människors lika värde, inneboende kraft och 
kreativitet respekteras och tas tillvara genom att var och en får möjlighet att påverka 
sin livssituation i en långsiktigt hållbar miljö som präglas av positiv dynamik, 
öppenhet och gemensamt ansvar." 

Socialdemokraterna i Uppsala 
wmv.socialderaokralerna.se/uppsa1a 



Uppsala kornmun behöver tillsammans med utförarna inom äldreomsorgen och 
omsorgsverksamheter för funktionsnedsatta öka attraktiviteten i vård- och 
omsorgsyrket. Ett pris som uppmärksammar personal som är särsldlt kunniga inom 
sitt yrke är naturligtvis inte hela lösningen, men vi tror att det är en viktig del för att 
visa på utvecldingsmöjligheter inom yrket och det professionella kunnande som 
präglar de många vård- och omsorgsverksamheter vi har inom kommunen. Priset kan 
bidra till yrkesstolthet och välmående medarbetare som i sin tur bidrar till en bättre 
vård och omsorg. Vi ser det också som angeläget att uppmärksamma insatser som 
görs för att stärka egenmakten för Uppsalas äldre och funktionsnedsatta. Flera andra 
kommuner har liknande omsorgspriser, och nu är det dags för Uppsala kommun att 
också införa ett liknande pris. 

Priset kan med fördel utformas enligt samma upplägg som de pedagogiska priserna. 
Inom ramen för jutyn skulle fackliga företrädare kunna ingå, såväl som företrädare 
från nämnderna och utbildningsprogrammen på området. Förslag på kriterier skulle 
kunna vara att vinnaren har bidragit till god livslcvalitet för omsorgs tagaren, bidragit 
till att utveckla arbetet på ett positivt sätt och i en innovativ anda med mera. Den 
exakta utformningen på priset bör dock med fördel formuleras av de ansvariga 
nämnderna inom kommunen. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att låta införa ett omsorgspris inom Uppsala kommun. 

Att ge äldrenämnden och nämnden för hälsa, vård och omsorg i uppdrag att närmare 
specificera prisets utformning, juryns sammansättning och kriterier för prisutdelning. 

Socialdemokraterna 

Caroline Andersson 
2:e vice ordförande Äldrenämnden (S) 

Eva Christiernin 
Ledamot Nämnden för hälsa, vård och 

Inga-lill Sjöblom 
Kommunfullmäktigeledamot (S) 




