
 

KS 13   18 MAJ 2011 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Fichtel Åsa 
 

Datum 
2011-03-22 

Diarienummer 
KSN-2011-0163 

 
 
 
 
 

 Kommunstyrelsen 
 

Äldrenämnden: Årsrapport från äldreombudsmannen 2010 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att lägga äldreombudsmannens årsrapport 2010, bilaga 1 till handlingarna, samt överlämna  
rapporten till kommunfullmäktige.  
 
Ärendet 
Äldrenämnden har överlämnat äldreombudsmannens årsrapport 2010. Äldreombudsmannen 
är en funktion som funnits i Uppsala sedan 2002. Sedan starten 2002 fram till september 2010 
har Margaretha Skuteli Åkerlund varit äldreombudsman. Från första oktober 2010 innehar  
Karin Udenius tjänsten som äldreombudsman. Uppdraget för äldreombudsmannen är att:  
 

 Ge information, lyssna och ge stöd och vägledning 
 Ta emot och förmedla synpunkter och klagomål på kommunens verksamhet, inklusive 

verksamheter som på kommunens uppdrag utförs av entreprenörer 
 Företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra kommunen i frågor som är 

väsentliga för äldres välfärd 
 Avge en årlig rapport till kommunfullmäktige 
 

Rapporten omfattar perioden januari-september 2010. Utöver detta innehåller rapporten en 
sammanfattning av några av de mest förekommande frågorna som äldreombudsmannen tagit 
emot under samtliga sina år.  
 
Äldreombudsmannen beskriver i sin rapport ett antal huvudområden som varit vanligt 
förekommande ämnen som kommit upp i samtal med äldre och närstående. 
 
Hemvården och den enskildes önskan till kontinuitet, flexibilitet och en helhetssyn är frekvent 
förekommande synpunkter från äldre och närstående.  
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Yngre äldre och äldre med bevarad psykisk vitalitet men som har behov av vårdboende är en 
annan fråga som tas upp i rapporten. Dessa personer upplever att de har behov av mer 
stimulans och aktiviteter än vad vårdboendet kan erbjuda och uttrycker att de har större behov 
av att kunna leva ett aktivt liv än vad som nu är möjligt.  
 
Boendes brist på inflytande och delaktighet vid konkurrensutsättning är ytterligare en fråga 
som äldreombudsmannen beskriver är vanligt förekommande åsikter från de äldre. Att väga in 
de äldres åsikter är en fråga som äldreombudsmannen ser som viktig.  
 
Slutligen så tar äldreombudsmannen i sin årsrapport upp frågan om att många äldre har behov 
av någon form av kuratorskontakt för att stödja behov som inte alltid vårdpersonalen har tid, 
kraft eller kunskap till att hantera, så som till exempel stödsamtal, sorgbearbetning, 
ekonomisk och juridisk rådgivning.   
 
Den sista delen i rapporten innehåller en beskrivning av återkommande frågor som 
äldreombudsmannen hanterat under åren 2002-2010. Dessa rör bostäder och möjligheten att 
snabbt få en plats på ett vårdboende vid behov, ledarskap där frågan om personalkompetens 
och kontinuitet är viktiga frågor samt vikten av att även som äldre ha möjlighet till att vara 
socialt aktiv.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt  
Stadsdirektör 


































