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Äldrenämnden 

Subventionering av trygghetsbostäder, Riksbyggen Brf 
Uppsalahus nr 23 och 29, samt Uppsalahem AB trygghetsboende 
Rörgatan 9-15 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att till Riksbyggens BrfUppsalahus nr 23 bevilja 585 000 kr/ år i subvention för 
värd/värdinna för perioden 2016-2018, 

att till Riksbyggens Brf Uppsalahus nr 29 bevilja 403 507 kr/år i subvention för 
värd/värdinna för perioden 2016-2018, och 

att till Uppsalahem AB trygghetsboende Rörgatan 9-15 bevilja 232 500 kr/år i subvention för 
värd/värdinna samt 132 846 kr/år för gemensamhetslokal för perioden 2016-2018. 

Sammanfattning 

Riksbyggens styrelser för Brf Uppsalahus nr 23 samt 29 ansöker i enlighet med 
äldrenämndens "Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun" om 
subvention för värd/värdinna för perioden 2016-2018. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
bedömt att den fysiska tillgängligheten uppfyller de kriterier som äldrenämnden beslutat om. 
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att godkänna de sökta subventionerna med 
uppräkning för 2017 och 2018 enligt OPI. 

Uppsalahems förvaltare för trygghetsboende Rörgatan 9-15 ansöker i enlighet med 
äldrenämndens "Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun" om 
subvention för värd/ värdinna och subvention för gemensamhetslokaler för perioden 2016-
2018. Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att godkänna de sökta subventionerna. 

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

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



Äldreförvaltningen kommer i lämpliga former följa upp att verksamheten håller avtalad 
kvalitet samt att utbetald subvention används på rätt sätt. 

Äldreförvaltningen 

Gurm-Henny Dahl 
Tf Direktör 

Bilagor: 
1. Ersättningsbilaga 



Ersättningsbilaga 2016 subvention värdinneskap och gemensamhetslokal 

Ersättning 2016 

Rikshem 

Värdskap Lokal 

Orstenen * 403 507 0 
Nyby* 585 000 0 

Uppsala hem 

Rörgatan 232 500 132 846 

Summa 1 221 007 132 846 Totalt 1 353 853 

* Uppsala kommun tillhandhåller gemensamhetslokal därför är det ej aktuellt med ansökan om subven 



tion för gemensamhetslokal 
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