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Äldreförvaltningen 

Handläggare: 
Niklas Ericson Forslund 
Gustaf Wall 

Mål nr 635-20 om laglighetsprövning 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att godkänna förslag till yttrande. 

Ärendet 

Äldrenämndens beslut den 28 november 2019 att upphandla driften vid ett antal 
kommunala äldreboenden av privata utförare genom upphandling enligt LOU har 
överklagats av en kommunmedlem 

Beredning 
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen. Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser 
ur näringslivs-, barn- eller jämställdhetsperspektivet med föreliggande förslag till 
beslut. 

Föredragning 
Vid äldrenämndens sammanträde den 28 november 2019 beslutades att upphandla 
driften vid ett antal kommunala äldreboenden av privata utförare genom upphandling 
enligt LOU. 

Beslutet har överklagats av en kommunmedlem. Kommunen har enligt föreläggande 
från Förvaltningsrätten i Uppsala den 24 mars 2020 ombetts att yttra sig över 
överklagandet.Idetta fall är det äldrenämnden som ska yttra sig. 

Som överklagandet får förstås anser klaganden att beslutet inte har tillkommit på 
lagligt sätt eftersom ledning, anställda, boende och anhöriga inte har hörts före 
nämndens beslut. Någon sådan skyldighet att höra eventuella intressenter inför beslut 
av denna karaktär uppställs inte i kom munallagen eller annan lagstiftning varför det 
saknas grund för upphävande av beslutet, se förslaget till yttrande (bilaga 1). 

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun. 

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 
E-post: a ld reforva ltn ingen@uppsa la.se  
www.uppsala.se  
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Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 
Förvaltningsdirektör 



Uppsala 
kommun Datum: Diarienummer: 

2020-04-23 ALN-2020-00145 

Äldrenämnden 
Yttrande 

Handläggare: 
Niklas Ericson Forslund 
Gustaf Wall 

Förvaltningsrätten i Uppsala 
(forvaltningsratteniuppsala@dom.se) 

Yttrande i mål 635-20 
Uppsala kommun, genom äldrenämnden (nämnden), har fått tillfälle att yttra sig i 
rubricerat mål. Nämnden motsätter sig det som begärs i överklagandet och vill härmed 
anföra följande skäl till stöd för detta. 

Som överklagandet får förstås anser klaganden att det aktuella beslutet, som fattats av 
nämnden den 28 november 2019, ska upphävas på grund av att beslutet inte har 
tillkommit på lagligt sätt (13 kap. 8 § 1 kommunallagen). 

En kommunal nämnd beslutar i ärenden som rör förvaltningen. I detta fall handlar det 
om ett beslut från nämnden som rör inriktningen avseende delar av kommunens 
äldreförvaltning och ekonomiska aspekter av denna. Mer specifikt innefattar beslutet 
ställningstaganden om på vilket sätt äldreboendena ska organiseras (egen regi eller 
privata utförare). Ytterst handlar beslutet om att stärka kvaliteten i verksamheten samt 
därutöver skapa positiva effekter för nämndens ekonomi. 

Klaganden menar att berörda parter borde ha hörts före beslutet. Det finns dock inga 
bestämmelser i kommunallagen eller annan lagstiftning med avseende på det nu 
aktuella ärendet som uppställer krav på att höra eventuella intressenter innan beslut 
fattas. Beslutet har tagits av nämnden i dess helhet och kommunmedlemmarna kan 
därmed sägas ha blivit representerade av demokratiskt valda företrädare från olika 
politiska partier. Därutöver kvarstår, som i detta fall, möjligheten för varje 
kommunmedlem att få ett beslut av en kommunal nämnd underkastad domstols 
prövning inom ramen för en laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Nämnden anser således att det aktuella beslutet har tillkommit på lagligt sätt och inte 
strider mot kommunallagen eller annan lagstiftning. 

Äldrenämnden 

Caroline Hoffstedt 
Ordförande 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: a ldrenamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  

Annie Arkebäck-Moren 
Nämndsekreterare 
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