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Äldrenämnden 

Redogörelse till Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd rörande 
kommunens kostnad för Omtankens nedläggning 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

att 	avge föreliggande förslag på skrivelse till Uppsala Pensionärsorganisationers 

Samarbetsråd . 

Sammanfattning 
Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd (UPS), har begärt att få en ekonomisk 
redogörelse för kommunens kostnad för Omtankens nedläggning. 

Det finns flera skäl än rent ekonomiska till varför äldrenämnden har valt att lägga ned 
Omtanken och därefter flytta Björngården till Omtankens tomma lokaler. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv minskar dessa förändringar kommunens kostnader. Sammanfattningsvis är 
nedläggningen av Omtanken och flytten av Björngården positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Äldrenämnden ser positivt på att de fina lokalerna nu kommer till användning. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 

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

E-post: aldreforvaltningenguppsala.se  
www.uppsala.se  
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Redogörelse till Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd 
rörande kommunens kostnad för Omtankens nedläggning. 

Inledning 
Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd (UPS), har begärt att få en ekonomisk 
redogörelse för kommunens kostnad för Omtankens nedläggning. Det finns flera skäl än rent 
ekonomiska till varför äldrenämnden har valt att lägga ned Omtanken och därefter flytta 
Björngården till Omtankens tomma lokaler. Ur ett ekonomiskt perspektiv minskar dessa 
förändringar kommunens kostnader. Minskningen förklaras av tre saker: 

1) Nedläggning av Omtanken 
2) Minskade hyreskostnader 
3) Minskat antal korttidsplatser 

Nedläggning av Omtanken 
Omtanken startade med 33 platser och hade 20 platser vid ingången av år 2015. 
Driftskostnaden (exkl lokaler) per plats uppgick till 3026 kronor per dygn. Det ger en 
helårskostnad på nästan 22 mnkr (21 787 200 kr). 

Minskade hyreskostnader 
Redan innan beslutet om att lägga ned Omtanken fattades var det tydligt att Björn-
gårdens lokaler ej var ändamålsenliga för korttidsvård. Miljöförvaltningen hade vid en 
tillsyn konstaterat brister och vidare hade brister konstaterats vad gäller arbetsmiljö. 
Under 2015 inträffade även ett antal vattenskador i Björngården. Vattenskadorna och de av 
olika myndigheter konstaterade bristerna gjorde att äldrenämnden stod inför valet att hitta nya 
lokaler för Björngården eller att genomföra en mycket dyr och omfattande renovering. 

Äldrenämndens hyresavtal för Bjömgården går ut 2016-12-31 medan avtalet för Omtanken 
sträcker sig till 2032-12-31. Äldreförvaltningen gjorde i samarbete med statsbyggnads-
förvaltningen ett flertal försök att hitta nya hyresgäster till Omtankens lokaler utan framgång. 
Hyran per kvadratmeter är förvisso högre på Omtanken än på Björngården. Ur ett 
helhetsperspektiv minskade dock kommunens lokalkostnader med 2 695 700 kronor (kostnad 
2015) eftersom hyresavtalet gällande Björngården sägs upp. 
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Minskat antal korttidsplatser 
Uppsala kommun har, jämfört med andra kommuner, under lång tid haft ett stort antal 
platser inom korttidsvård. Målet är därför att minska antalet platser till en nivå som 
svarar mot riksgenomsnittet. Björngården hade 42 platser för korttidsvård. I Omtankens 
tidigare lokaler finns idag 36 platser för korttidsvård. Det minskade antalet platser ger en årlig 
kostnadsminskning på drygt 4 miljoner kronor. (6 platser * 1899 kr/dygn * 360 dygn = 4 101 
840 kr) 

Övriga synpunkter 
Uppsala kommun beräknar att minska kostnaderna med ca 28 mnkr när man summerar 
nedläggning av Omtanken, minskade hyreskostnader och minskat antal korttidsplatser. 

På äldrenämndens uppdrag har kommunens revisorer PwC, gjort en granskning av tillkomst 
och kostnader av Omtankens korttidsboende vid Palliativt centrum. I granskningen 
konstateras att behovsbedömning, planering, kostnadsberäkning och kostnadskontroll inte var 
tillräckligt bra och transparent i detta projekt. Förvaltningen instämmer med UPS synpunkter 
rörande onödiga kostnader för teknisk utrustning, flyttkostnader och dyra lokaler. Ett exempel 
är den gasanläggning som nu står oanvänd. 

Sammanfattningsvis är nedläggningen av Omtanken och fiytten av Bjömgården positivt ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Äldrenämnden ser positivt på att de fina lokalerna nu kommer till 
användning. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Gurm-Henny Dahl 
Ordförande 	 Förvaltningsdirektör 
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Omtanken, ännu en gång. 

Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd, UPS har tidigare ställt frågor 
ang nämndens nedläggning av Omtanken. I första hand bekymrade vi oss över 
en förlorad kunskap om vård i livet slut och omsorgen om medborgarnas 
trygghet när det gäller döden och döendet. Vi har fått tillfredsställande svar 
angående dessa delar men avser givetvis att följa arbetet på det området. 
Vi ställde även en fråga om att få en ekonomisk redogörelse för kommunens 
kostnad för denna nedläggning. Det har vi aldrig fått. 
UPS kunde under midsommaren via UNT ta del av en märklig redogörelse för 
hur Omtanken kom till och hur Äldrenämnden nu har hanterat saken. Enligt 
UNT tecknade kommunen ett avtal under lång tid som nu måste fullföljas. Det 
fanns även teknisk utrustning som medarbetarna inte kunde använda pga 
bristande utbildning. 
Lösningen på detta problem har uppenbarligen blivit att kommunen överger 
Björngården och flyttar in i de dyra lokaler som Omtanken utgör. Frågan är hur 
mycket starten och nedläggningen av Omtanken har kostat kommunens 
skattebetalare. Och vad kostar det att lämna Björngården? Hade det inte varit 
bättre att fortsätta verksamheten på Omtanken? 
Enligt tidigare kortfattad redogörelse skulle en nedläggning av Omtanken inte 
röra sig om en besparing. Med anledning av ovanstående vill UPS veta hur 
mycket dyrare hanteringen av Omtanken har blivit. 

2016-07-14 

U .psala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd 

im Ask 
rdförande 
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