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Subvention för seniorbostad med 
gemensamhetslokal år 2022, Uppsalahem AB  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att till Uppsalahems seniorbostäder med gemensamhetslokal Rörgatan 9–15 

bevilja 233 975 kronor i subvention för värd samt 135 655 kronor för 
gemensamhetslokal för år 2022. 

Ärendet 

Uppsalahems seniorbostäder med gemensamhetslokal Rörgatan 9–15 uppbär, i 

enlighet med äldrenämndens "Kriterier för subventionering av seniorbostäder med 

gemensamhetslokal i Uppsala kommun," subvention för värd och för 
gemensamhetslokal. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår äldrenämnden att förlänga Uppsalahems 
subventionering till och med 31 december 2022, motsvarande 369 630 kr för år 2022. 
Denna summa inkluderar även en uppräkning med prisbasbeloppet för under år 2022, i 

enlighet med nämndens kriterier för subventionering. 

Beredning 

Ärendet har beretts av avdelningen för systemledning. 

  

Vård- och omsorgsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till äldrenämnden 2021-10-07 ALN-2020-00730 

  
Handläggare:  

Daniel Karlsson 
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Föredragning 

Uppsalahems förvaltare för trygghetsboende Rörgatan 9–15 ansökte i april 2018, i 

enlighet med äldrenämndens "Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i 
Uppsala kommun", om subvention för värd och för gemensamhetslokal för perioden 
2019–2021. Ansökan omfattade totalt 365 346 kr årligen exklusive moms, vilket var 

samma summa som nämnden beviljat årligen 2016–2018. Av denna summa avsåg  

232 500 kr subvention för värd och 132 846 kr subvention för gemensamhetslokal. 
Under åren 2019–2020 beviljades Uppsalahem subventioner motsvarande dessa 
belopp. För år 2021 räknades subventionen upp enligt prisbasbeloppet enligt 

nämndens nyligen reviderade kriterier för subventioneringen. 

Under hösten 2021 genomförs en översyn av boendeformer inom äldreomsorgen.  

Utredningen ska även studera hur mellanboendeformer, till exempel 

trygghetsboende/seniorbostäder med gemensamhetslokal, kan möta individernas 
efterfrågan och komplettera de särskilda boendeformerna. Mot bakgrund av detta 
bedöms det som lämpligt att skjuta upp mer långsiktiga ställningstaganden om 

subventionering till enskilda bostadsobjekt tills efter denna utredning är genomförd.  

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför nämnden att bevilja en ettårig 

förlängning av motsvarande subvention enligt tidigare ansökan, samt uppräkning för 

prisbasbeloppet 2022 gällande subventionen för gemensamhetslokal. Uppräkningen 
av prisbasbeloppet för subventionen av gemensamhetslokal görs i enlighet med 
nämndens kriterier för subventioneringen. Uppsalahem kan därefter återkomma med 

en ny treårig ansökan om subventionering nästkommande höst, för perioden  

2023–2025. 

Övriga seniorboenden med gemensamhetslokal i kommunen har värdar som är 
anställda inom ramen för vård- och omsorgsförvaltningens egen regi, vilket innebär att 

subvention till extern part i dessa fall inte föreligger. 

Ekonomiska konsekvenser 

Subventionen för värd och gemensamhetslokal för Rörgatan 9–15 föreslås för år 2022 
omfatta totalt 369 630 kronor exklusive moms, vilket är en uppräkning om 1 966 kronor 

jämfört med år 2021. Uppräkningen görs för subventioneringen av gemensamhetslokal 

enligt höjningen av prisbasbeloppen mellan åren, i enlighet med nämndens kriterier 
för subventioneringen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2021. 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund  
Förvaltningsdirektör  
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