
2020-01-09 

Interpellation om kvalitet kopplat till Särskilda boenden för äldre 

Våra äldsta invånare tillhör ofta den generation som byggde Sverige till ett av världens mest 
framgångsrika generella välfärdsländer. Det finns några viktiga indikatorer på om ett samhälle är 
anständigt eller ej. En av dessa indikatorer är att ett samhälle gemensamt tar ansvar för att våra 
äldsta invånare i behov av omsorg och vård också får det med kvalitet. I den bästa av världar kommer 
de allra flesta av oss själva att en dag vara en gammal invånare i behov av mer eller mindre omsorg 
och vård. 

Alla kommunens upphandlingar inom omsorg och vård måste inkludera mätbara och 
uppföljningsbara kvalitetsmått. Kommunen måste också säkerställa att kvalitetsmåtten efterlevs och 
att de som inte efterlever dem får kännbara sanktioner. Sanktioner som ska belasta alla former av 
huvudmän. Även kontroller av kommunens egenregi ska självklart genomföras. Om kommunens 
enheter brister i sin kvalitet ska även system för kännbara sanktioner säkerställas.  

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 

På vilket sätt kan vi idag utvärdera kvaliteten på de särskilda boenden för äldre som till stor del 
finansieras av Uppsalas skattebetalare? 

Vilka är de mätbara kvalitetsmått som regelbundet utvärderas? 

Hur ofta genomförs dessa kvalitetsuppföljningar? 

När genomfördes minst fem dokumenterade kvalitetsuppföljningar per år på särskilda boenden som 
kommunen driver?  

Vilka vitesbelopp kan enkelt utifrån kvalitetsmåtten utkrävas om stora kvalitetsbrister råder på ett 
särskilt boende?  

Vad gör kommunen för att förbättra kvalitetsprocessen när det råder en juridisk konflikt mellan 
kommunen och en utförare som inte levererar kvalitet till sina kunder?  

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

 

 

john.hammar
Överstruket

john.hammar
Överstruket



Sida 11(66)

Kommunfullmäktige Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 8

Inlämnade interpellationer 27 januari 2020

KSN-2020-00024

Beslut

Kommunfullmäktigebeslutar

1. attfråga 1 i interpellation om el-sparkcyklar från Linnea Bjuhr (SD)inte får ställas
men i övrigt får interpellationen framställas och besvaras vid fullmäktiges
kommande sammanträde den 24 februari,

2. attfråga 3 i interpellation om Försvarsmaktens expansion och cykelvägen vid Ulva
kvarn från Stefan Hanna (-)inte får ställasmen i övrigt får interpellationen
framställas och besvaras vid fullmäktiges kommande sammanträde den 24
februari,

3. attfråga 5 och 6 i interpellation om kvalitet kopplat till Särskilda boenden för äldre
från Stefan Hanna (-)inte får ställasmen i övrigtfår interpellationen framställas och
besvaras vid fullmäktiges kommande sammanträde den 24 februari,

4. att interpellation om samarbete kopplat till utmärkelserna årets Uppsalabo, årets
mest kreativa Uppsalabo och årets marknadsförare av Uppsala från Stefan Hanna (-
)inte får framställas,

5. attfråga 3 i interpellation om upphandling av matdistribution till människor med
rätt till hemtjänst från Stefan Hanna (-)inte får ställasmen i övrigt får
interpellationen framställas och besvaras vid fullmäktiges kommande
sammanträde den 24 februari, samt

6. attövriga listade interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges
kommande sammanträde den 24 februari 2020.

Reservation

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar följande
skriftliga reservation:
Jag reserverade mig helt mot att interpellationen om utmärkelserna inte ansågs ligga inom
kommunens ansvarsområden. Profilering och varumärkesutveckling av Uppsala kommun
ingår självklart i kommunens ansvarsområden.
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Kommunfullmäktige Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar avslag på presidiets förslag till beslut i att-sats 2-5 och yrkar att de
interpellationerna ska få ställas i sin helhet.

Beslutsgång

Ordföranden väljer att ställa var och en av att-satserna i kommunfullmäktiges presidiums
förslag mot avslag.

Ordföranden ställer först att-sats 1 i presidiets förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag.

Ordföranden ställer därefter att-sats 2 i presidiets förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag.

Ordföranden ställer därefter att-sats 3 i presidiets förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag.

Ordföranden ställer därefter att-sats 4 i presidiets förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag.

Ordföranden ställer därefter att-sats 5 i presidiets förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag.

Ordföranden ställer därefter att-sats 6 i presidiets förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag.

Sammanfattning

Fråga 1 i interpellation om el-sparkcyklar från Linnea Bjuhr (SD)avser en uppgift för en
annan myndighet och är inte en del av kommunens kompetens. Därför föreslås att den inte
får ställas.

Fråga 3 i interpellation om Försvarsmaktens expansion och cykelvägen vid Ulva kvarn från
Stefan Hanna (-)är riktad till och gäller Socialdemokraterna, inte en ordförande i en nämnd
eller bolag. Därför föreslås att den inte får ställas.

Fråga 5 och 6 i interpellation om kvalitet kopplat till Särskilda boenden för äldre från Stefan
Hanna (-) är oprecist formulerade och saknar ett bestämt innehåll. Därför föreslås att de inte
får ställas.

Interpellation om samarbete kopplat till utmärkelserna årets Uppsalabo,årets mest
kreativa Uppsalabo och årets marknadsförare av Uppsala från Stefan Hanna (-) gäller inte
kommunens verksamhet. Därför föreslås att den inte får ställas.
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Kommunfullmäktige Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Fråga 3 i interpellation om upphandling av matdistribution till människor med rätt till
hemtjänst från Stefan Hanna (-) är oprecis och kan inte sägas ha ett bestämt innehåll. Därför
föreslås att den inte får ställas.

Inlämnade interpellationer:

Interpellation om ökad ekonomisk press ger ökad stress i socialnämnden från Per-
Olof Forsblom (V)
Interpellation om el-sparkcyklar från Linnea Bjuhr (SD)
Interpellation om driftskostnader för idrottsanläggningar från Stefan Hanna (-)
Interpellation om kvalitet kopplat till Särskilda boenden för äldre från Stefan Hanna
(-)
Interpellation om upphandling avmatdistribution till människor med rätt till
hemtjänst från Stefan Hanna (-)
Interpellation om samarbete kopplat till utmärkelserna årets Uppsalabo, årets mest
kreativa Uppsalabo och årets marknadsförare av Uppsala från Stefan Hanna (-)
Interpellation om att skapa en ”Vackra stigen” i Uppsala från Stefan Hanna (-)
Interpellation om språkkunskaper inom kommunal omsorgsverksamhet från
Stefan Hanna (-)
Interpellation om investerarpolicy från Stefan Hanna (-)
Interpellation om Försvarsmaktens expansion och cykelvägen vid Ulva kvarn från
Stefan Hanna (-)
Interpellation om bidrag till Ibn Rushd från Jonas Segersam (KD)
Interpellation om sexuella trakasserier och övergrepp i kommunens verksamheter
från Lovisa Johansson (FI)
Interpellation om hbtq-diplomering från Hanna Victoria Mörck (V)
Interpellation om kuratorer från Hanna Victoria Mörck (V)
Interpellation nya miljarder till välfärden från Tobias Smedberg (V).
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