
(JIPPO& ÄLDREFÖRVALTNINGEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Karlsson Daniel 2018-04-03 ALN-2016-0024.62 

Äldrenämnden 

Svar på synpunkt gällande beslut om Diakonistiftelsen 
Samariterhemmets ansökan om subvention för trygghetsbostad 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att avge svarsskrivelse till Diakonistiftelsen Samariterhemmet enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet inkom den 3 oktober 2016 med en skrivelse till 
äldrenämnden. Skrivelsen innehöll synpunkter på nämndens beslut att avslå stiftelsens 
ansökan om stöd enligt kriterier för subventionering av trygghetsbostäder. 
I skrivelsen yrkar Diakonistiftelsen Samariterhemmet på att äldrenämnden i första hand 
omprövar beslutet att inte godkänna ansökan. I andra hand yrkar stiftelsen på att 
äldrenämnden ser över Uppsala kommuns krav på hissöppning i kriterierna om subvention till 
trygghetsboende. 

I svarsskrivelse har nämnden meddelat att man inte avser att ompröva tidigare fattat beslut 
enligt de nu gällande kriterierna. I samband med förändrad lagstiftning så kommer också 
nämndens subventionering av trygghetsboenden att ses över. Mot bakgrund av detta så avser 
nämnden inte att se över individuella ska-krav innan denna översyn är genomförd. 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 
Förvaltningsdirektör 

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

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Uppsala KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Karlsson Daniel 2018-04-26 ALN-2016-0024.62 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet 

Svar på synpunkt gällande beslut om Diakonistiftelsen 
Samariterhemmets ansökan om subvention för trygghetsbostad 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har den 3 oktober 2016 inkommit med en skrivelse till 
äldrenämnden. Skrivelsen innehåller synpunkter på nämndens beslut att avslå stiftelsens ansökan 
om stöd enlig kriterier för subventionering av trygghetsbostäder. Äldrenämnden beklagar den 
fördröjning som skett i besvarandet av skrivelsen och avger nedanstående svar på de aktuella 
frågeställningarna: 

I skrivelsen yrkar Diakonistiftelsen Samariterhemmet i första hand på: 
- att äldrenämnden omprövar beslutet att inte godkänna Diakonistiftelsen 

Samariterhemmets ansökan om subvention till trygghetsboende. 

Äldrenämnden beslutade via ordförandebeslut den 27 april 2016 att avslå ansökan med 
motiveringen att boendets hiss inte levde upp till de ska-krav kring hissmått som fanns angivet i 
äldrenämndens kriterier för subventionering av trygghetsbostad. Nämndens kriterier har inte 
ändrats sedan dess och nämnden avser därför inte att ompröva ansökan på nytt enligt de nu 
gällande kriterierna. 

I skrivelsen yrkar Diakonistiftelsen Samariterhemmet i andra hand på: 
- att äldrenämnden ser över Uppsala kommuns krav på hissöppning och att kraven ändras 

till ett bör-krav för redan existerande fastigheter, men står kvar som ska-krav i samband 
med nyproduktion. 

För närvarande pågår ett lagstiftningsarbete med ambitionen att landets kommuner ska beredas 
möjlighet att inrätta en ny boendeform som ska vara ett alternativ till dem som behöver viss hjälp, 
service och gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn under alla tider på dygnet. 
Under år 2018 kommer äldrenämnden att undersöka möjligheterna att i Uppsala kommun tillskapa 
bostäder inom ramen för denna boendeform. 

I samband med detta så kommer även nämndens subventionering av trygghetsboenden att ses 
över. Nämnden avser inte att se över individuella ska-krav, innan denna generella översyn är 
genomförd. 

Äldrenämnden 

Monica Östman Carina Juhlin 
Ordförande Förvaltningsdirektör 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se  
www. upp s ala. se  
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