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Uppsala kommunfullmäktiges tryck
2013
Ser A nr 30-42
Kallelse
Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal
B, Vaksala torg 1, måndagen den 25 februari 2013
kl 15.00 - frågor och interpellationer besvaras
efter eventuella anmälningsärenden och senast
kl 17.30 börjar behandling av beslutsärenden.

40.

Interpellation av Jeannette Escanilla (V) om
brist på elever till omvårdnadsprogrammet,
svar separat

41.

Interpellation av Jeannette Escanilla (V) om
att höja yrkesstatusen inom äldreomsorgen,
svar separat

30.

42.

Interpellation av Marlene Burwick och Erik
Pelling (båda S) om vad det blev av Sävja
kulturcentrum, svar separat

31.

Val av justerare och bestämmande av tid för
justering av protokollet
Eventuella anmälningsärenden

Beslutsärenden

Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga i
Stadshuset, kommunledningskontoret och kommuninformationen, stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, samt på uppsala.se

32.

Valärenden

33.

Förslag till justeringar i kommunfullmäktiges arbetsordning

34.

Bestämmelser för utdelning av Uppsala
kommuns förtjänsttecken m m

Uppsala den 11 februari 2013

35.

Motion av Jeannette Escanilla (V) om att inleda vänortsarbete mellan Uppsala kommun
och Ramallah i Palestina (bordlagd KF
2013-01-28)

Lars Bäcklund
ordförande

Interpellationer
36.

37.

Interpellation av Caroline Andersson (S) om
bostäder för seniorer (bordlagd KF 2013-0128)
Interpellation av Caroline Andersson (S) om
socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning
(bordlagd KF2013-01-28)

38.

Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V)
om detaljplan för bostadsrätter i park
(bordlagd KF2013-01-28)

39.

Interpellation av Huseyin Alpergin (V) om
att segregation i Uppsalas skolor är ett
problem för att förbättra skolans resultat,
svar separat

Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i
TV Uppsala och på uppsala.se

Astrid Anker
sekreterare
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Nr 33. Förslag till justeringar i kommunfullmäktiges arbetsordning
KSN-2012-1306
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att, med justeringar enligt nedan av presidiets
förslag, anta arbetsordning enligt ärendets bilaga.
”§8: sista meningen: ….om inte dennes parti…
omformuleras: … om inte ledamotens parti…
§ 11: sista meningen: ….eller den som denne
utser.
omformuleras: … eller den som gruppledaren
utser’’
§ 17: andra stycket: …sammanträde då denne
tjänstgör …
omformuleras: …sammanträde då ersättaren
tjänstgör …”
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för att i ”§ 21 att debattiden i omgång 1 och 2
ska vara fyra minuter.”
Uppsala den 6 februari 2013
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist,
Simone Falk, Louise Landerholm Bill (alla M),
Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har i skrivelse
den 17 december 2012 föreslagit justeringar av
fullmäktiges arbetsordning. Bilaga.
Den viktigaste ändringen är att talartiden för
replik vid ärendedebatter minskar från två till en
minut och att tiden för inlägg vid interpellationer
minskar från fyra till tre minuter. Presidiet noterar
att arbetsordningen, inklusive talartider, bör prövas löpande. Förslaget innehåller också en språklig översyn och förtydliganden.
Förslaget har diskuterats med gruppledarna. Pavel
Gamov (SD) har efter gruppledarmötet framfört
att dagens talartider bör gälla även framgent.
Maria Gardfjell (MP) har framfört att talartiden
för alla typer av frågor ska vara tre minuter.
Presidiet har kommenterat detta i skrivelsen.
Föredragning
Kommunledningskontoret har medverkat i presidiets arbete.
Kommunen behöver löpande se över och effektivisera sina processer. Det är naturligt att fullmäktiges arbetsordning ses över regelbundet. De
ändringar som nu föreslås kan ge en snabbare
ärendehandläggning.
Ekonomiska konsekvenser
Innan den nya arbetsordningen prövats går det
inte att bedöma några ekonomiska konsekvenser.

KF 34
Nr 34. Bestämmelser för utdelning
av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m.
KSN-2010-0707
Kommunfullmäktige
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Efter att medaljdelegationens skrivelse inkom har
medaljdelegationens ordförande inhämtat KSAU:s
synpunkter genom en muntlig överläggning som
ägde rum under våren 2011. Frågan har även diskuterats i den centrala samverkansgruppen den 14
september 2011. De fackliga företrädarna hade
inget att invända mot medaljdelegationens förslag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

Ärendet återremitterades av arbetsutskottet den 3
december 2012. Avsikten med återremissen var
att kommunstyrelsens roll skulle förtydligas.

att anta bestämmelser för utdelning av Uppsala
kommuns förtjänsttecken enligt ärendets bilaga 1,

Föredragning
Medaljdelegationen föreslår att kommunens medarbetare med en tjänstgöringstid på 25 år i gåva
får välja mellan ett guldarmbandsur eller ett presentkort till motsvarande värde som är inlösningsbart i ett stort antal affärer i Uppsala. Medalj
ska enbart utdelas till personer som gjort särskilt
betydande insatser inom kommunen, s.k. hedersmedalj. Vidare föreslår medaljdelegationen att det
fortsättningsvis ska vara kommunstyrelsen som
har rätt att göra ändringar i bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken
istället för kommunfullmäktige.

att medarbetare eller förtroendevald jämväl kan
välja kommunens medalj i förgyllt silver, samt
att kommunstyrelsen ges rätt att besluta om
ändringar i bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken.
Uppsala den 6 februari 2013
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist,
Simone Falk, Louise Landerholm Bill (alla M),
Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).
Ärendet
Medaljdelegationen har i en skrivelse den 22 december 2010 föreslagit att fullmäktiges bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns
förtjänsttecken ändras (bilaga 2).
Nuvarande bestämmelser har gällt sedan 1976 och
har därför hunnit bli föråldrade.

I nuvarande föreskrifter har delegationen två
roller. Dels att besluta om vilka som ska erhålla
förtjänsttecken, dels att bestämma tidpunkt för
utdelningen och svara för att utdelningen sker
under värdiga och högtidliga former.
Att dela ut förtjänsttecken till medarbetare som arbetat i minst 25 år är en del av kommunens arbetsgivarroll. För denna har kommunstyrelsen det
övergripande ansvaret och bör därför ha ansvaret
för att utdelningen även fortsättningsvis sker under värdiga och högtidliga former och att förtjänsttecken delas ut av kommunstyrelens ordförande och stadsdirektören till de medarbetare
som arbetat i minst 25 år.
Utöver vad medaljdelegationen föreslagit föreslås
därför att delegationens roll renodlas till att besluta om förtjänsttecken för förtroendevalda och
att utse hedersmedaljörer, dvs kommuninvånare
som utan att ha varit medarbetare i kommunen
gjort sig särskilt förtjänta av en utmärkelse.
Utdelningen sker av medaljdelegationens ordförande.

2 (2)

Kommunledningskontoret har gjort en språklig
bearbetning av medaljdelegationens förslag och
justerat det i sak enligt ovan. I bilaga 1 är den nu
gällande lydelsen i vänsterspalt och den föreslagna i högerspalt.
Ekonomiska konsekvenser
Det är i dagsläget svårt att förutse de exakta ekonomiska konsekvenserna för ändringarna i bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns
förtjänsttecken. Klart är att kostnaderna minskar i
och med att kostnaden för ett presentkort understiger kostnaden för en medalj. Hur mycket kostnaden minskar beror på guldprisets utveckling.

KF 35
Nr 35. Motion av Jeannette
Escanilla (V) om vänortssamarbete med Ramallah
KSN-2012-1135
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell
och Frida Johnsson (båda MP) reserverar sig
till förmån för S-, MP-, V-förslaget
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga
de band som Uppsalas invånare, föreningsliv
och näringsliv idag har med Palestina samt utreda möjligheterna till ett närmare samarbete
mellan Uppsala och Ramallah, två universitetsstäder geografiskt nära sina respektive
huvudstäder Stockholm och Jerusalem, samt
att därmed besvara motionen.
Emma Wallrup (V) reserverar sig till förmån
för den första att-satsen i S-, MP-, V-förslaget,
samt bifall till motionen.
Uppsala den 12 december 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman,
Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan,
Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna
(C), Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt
Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och
Emma Wallrup (V).
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist,
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP),
och Rickard Malmström (MP).
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Ärendet
Jeannette Escanilla (V) föreslår i motion, väckt
den 24 oktober 2012, att kommunfullmäktige
ska uppdra till kommunstyrelsen att inleda
vänortssamarbete mellan Uppsala kommun
och staden Ramallah i Palestina. Motionen
bifogas.
Huvudargument för ett eventuellt vänortssamarbete med Ramallah är att Uppsala kommun
och Ramallah har mycket att vinna på ett kulturellt utbyte och att Uppsala kommun kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt för det palestinska folket. Vidare menar motionären att Palestina är ett land under ockupation, där det begås mängder av brott mot mänskligheten och
internationella lagar. Uppsala kommuns insats
genom ett vänortssamarbete skulle bidra till
fred, demokrati och rättvisa i denna del av
världen enligt motionären.
Ett brev med förfrågan om vänortssamarbete
har även inkommit 29 oktober 2012 från
Ramallah stad, bilaga 2.
Föredragning
Uppsala kommuns internationella strategi slår
fast att det internationella arbetet ska:
- öka den regionala tillväxten
- främja de kommunala verksamheternas utvecklingskraft
- stärka bilden av Uppsala internationellt
- bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och
socialt
- bidra till fred, demokrati och rättvisa
Den internationella strategin framhåller vidare
att relationer som är resultatinriktade och gäller specifika samarbetsområden ska prioriteras
liksom kontakter inom EU och andra starka
tillväxtmarknader eller andra marknader där
vårt näringsliv har ett starkt intresse att närvara. Befintliga vänortkontakter ska vidmakthållas, fördjupas och moderniseras.
Nya vänortssamarbeten ska föregås av ett noggrant övervägande, framtagande av ett tydligt
syfte, samt samråd med näringsliv, akademi

och andra väsentliga aktörer. Fler aktörer än
Uppsala kommun måste alltså ha intresse av
samverkan och vänortssamarbete för att detta
ska komma till stånd.
Vidare är ett vänortssamarbete sista steget i en
manifesterad samverkan mellan städer som pågått under en längre tid. Kontakter mellan
Uppsala och Ramallah har fram till idag enbart
varit sporadiska och något konkret samarbete
har ännu inte utvecklats.
Kommuner har enligt kommunallagen och
regeringsformen inte rätt att agera utrikespolitiskt. Att, som motionären föreslår, inleda
samverkan med Ramallah för att stärka stadens
ställning innebär att kommunen beslutar om åtgärder med utrikespolitiskt syfte vilket ligger
utanför kommunens angivna kompetens i 2
kap 1 § kommunallagen.
Av det sagda följer att ett samarbete med Ramallah inte ligger i linje med de mål för kommunens internationella arbete som slås fast i
den internationella strategin. Dessutom är kontakter och samverkan mellan Ramallah och
Uppsala inte är tillräckligt utvecklade för att
motivera ett vänortssamarbete.

KF 36
Nr 36. Interpellation av Caroline
Andersson (S) om bostäder för
seniorer
KSN-2012-0859





Kommunfullmäktige

Interpellation till Äldrenämndens ordförande
Ebba Busch (KD)
En fråga som engagerar många seniorer ino m
Uppsala kommun är frågan om boende: Hur ska
man bo på äldre dar? Går det att bo kvar i villa n
eller hyresrätten utan his s? Eller måste man
flytta till en mer tillgänglig bostad och i så fall
vart? Egen bostadsrätt? Mer tillgängl ig hyresrätt? Seniorbostad eller trygghetsbosta d? Och
vad kommer det i så fall kosta?
Äldrenämnden har i sin boendeplan pekat ut
trygghetsbostäder som en strategisk satsning för
att erbjuda seniorer inom Uppsala kommun ett
tillgängligt boende. Konceptet bygger på att det
kommunala bostadsbolaget eller att andra privata aktörer ska by gga boendena. Investeringsstöd kan sökas från länssty relsen. Nämnden subventionerar dock en gemensamhetslokal
och en värd/värdinna för att y tterligare stimulera byggandet av fler trygghetsbostäd er. Hittills har int resset för att bygga trygghetsbostäder varit svalt.
De flesta n uvarande trygghetsbostäder inom
Uppsala kommun är omvandlade, redan befintliga, s.k. servicehus. Uppsalahem är i princip
den enda aktören som vågat satsa på nyb yggen
av trygghetsbostäder, men i en kommentar i
UNT den 7 mars 2012 uppger man samtidigt att
behovet av fler bostäder nu är mättat. Det finns
fler lägenheter än sökande.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga
äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD)
följande:


•Vilken behovsanalys har föranlett
nämndens satsning på trygghetsbostäder?

25 FEB 2013

Vad vet vi om
Uppsalas seniorers
bostadspreferenser?
•Delar du Up psalahems uppfattning att
behovet av trygghetsbostäder är mättat?
•Om ja, vilka konsekvenser får detta för
nämndens fortsatta strategiska inriktning vad gäller olika b oendeformer för
Uppsalas seniorer?
•Om inte, vad tänker du göra för att
ytterligare stimulera byggandet av tillgängliga bostäder och för att öka kännedomen om boendeformen bland Uppsalas seniorer?

Caroline Andersson (S)
2:e vice ordförande i Äldrenämnden

Svar:
Socialdemokraterna har i en interpellation ställt
fyra frågor rörande bosta dssituationen för Uppsalas seniorer. ÄLN har en strategi som innebär
att arbeta på flera olika nivåer för att kunna
erbjuda säkra och try gga bostäder för seniorer.
Framför allt arbetar vi direkt eller indirekt med:
-

Tillgänglighetsskapande åtgärder i ordinärt boende
- Produktion av vård- och o msorgsboende
- Medverka till att underlätt a tillkomsten
av trygghetsbostäder.
Det senare innebär att ÄLN sedan 2009 har
möjlighet att ekonom iskt subventionera det
sociala innehållet i try gghetsbostäder i form av
värd/värdinna samt gemensamhetslokaler. Detta
sker utifrån kriterier fastställda av n ämnden
som bland annat reglerar hur den f ysiska tillgängligheten ska vara utformad för att subvention ska utg å samt krav på gem ensamhetslokaler.
Den första frågan är utifrån vilken behovsanalys som nämnden tagit sitt beslut om att
underlätta tillskapandet av trygghetsbostäder.
Nämnden genomför årligen en beho vsanalys i
samband med framtagande av boendeplan. Den

bygger bland annat på en demografisk analys
och det som är känt genom
forskning. Tillgänglig forskning visar att de tre viktigaste faktorerna för ä ldre människors bostadssituation
är:
- Fysik tillgänglighet
- Social tillhörighet
- Mötesplatser
Dessa tre faktorer kan säg as sammanfatta konceptet för trygghetsbostäder.
Nationellt finns inte m ycket kartlagt angående
äldres bostadspreferenser och intress e av att
flytta till tr ygghetsbostad. En bred enkätundersökning i Göteborg visar att även om det i grunden fanns ett intresse för trygghetsbostad så var
det så hög andel som 80 % av de tillfrågade i
åldrarna 70-90 år so m inte ens övervägde att
flytta från sin nuvarande bostad.
De slutsatser man dragit från undersökningen är
bland annat att hyresnivån upplevs som alltför
hög i nyproduktion av tr ygghetsbostäder jämfört med den so m personerna har i det nuvarande boendet. Sam tidigt finns det dock erfarenheter som pekar på att det verkliga intresset
visar sig först när de fä rdiga bostäderna står på
plats.
Den andra frågan rör om jag delar Uppsalahems analys om att behovet av trygghetsbostäder är mättat. För det första har nämnden inte tagit del av någo n sådan slutsats från
Uppsala Hem. Men om påståendet stämmer så
är svaret nej. Totalt finns idag i Uppsala 260
trygghetsbostäder och y tterligare ett antal är
under uppförande. Konceptet trygghetsbostäder
har tillkommit fram förallt utifrån den statliga
äldredelegationens analys för att överbry gga
glappet mellan ordinärt- och särskilt boende.
Trygghetsbostäder är tänkta för människor som
på grund av bristande fy sisk tillgänglighet, ensamhet, otrygghet eller oro inte längre vill bo
kvar i sin bostad men som inte har behov av ett
vård- och omsorgsboende. Kopplat till kon-

ceptet finns även ett statligt investeringsstöd för
nyproduktion eller ombyggnation till trygghetsbostäder.
Nämndens behovsanalyser pekar på att f ler äldre är i behov av denna typ av bostäder. Ca 700
personer står i kö till trygghetsboe
ndena i
kommunen varav 200 tillkommit under detta år.
De flesta av dessa står i kö för eventue lla framtida behov men mellan 50 och 100 per soner är
aktiva sökande. Denna bild kom pletteras av att
jag som ordförande för äl drenämnden får jag
nästan veckovis sam tal ifrån äldre eller deras
anhöriga som undrar över hur man får tag på
trygghetsboenden eller varför köerna till dem är
så långa. En bild som även Äldreo mbudsmannen stämde in i på vårt senaste möte.
Den tredje och fjärde frågan rör vad jag ämnar
göra för att stimulera tillkomsten av fler bostäder för äldre.
Nämnden har under våren genomfört en utredning för att dels skapa en större tydlighet för de
äldre kring systemet för trygghetsbostäder, dels
skapa en t ydlig ingång för bostadsproducenter
som är intresserade av att bygga eller omvandla
fastigheter till trygghetsbostäder.
Utredningen har resulterat i att kriterierna för
subvention har reviderats så att möjligheten nu
även innefattar bosta dsrätter och kooperativ
hyresrätt. Vidare har treårsperioder införts för
beviljande av subvention för att underlätta för
bostadsföretagens planering.
En konsekvens av utred ningen är ä ven att
nämnden avser att ta initiativ till en dial og med
berörda bostadsföretag för att gem ensamt utforma en modell för ett samlat ansökningsförfarande för personer so m ansöker om en
trygghetsbostad.
Ytterligare kan nämnas att ÄLN givit kontoret i
uppdrag att u treda förutsättningarna för att bevilja subvention även till värdskap i seniorbostäder med en 55-årsgräns för infly ttning.

Bakgrunden till detta är att vi vet att
målgrupperna för trygghetsbostäder och seniorbostäder har en relativt likartad situation.
Sammanfattningsvis, för att möta den fram tida
utmaningen när det gäll er de äldres boende
behöver vi i Uppsala arbeta på flera olika plan.
Ebba Busch (KD)
Ordförande äldrenämnden

KF 37
Nr 37. Interpellation av Caroline
Andersson (S) socialstyrelsens nya
riktlinjer för bemanning
KSN-2012-0861

så sätt blir d et tydligt för alla inblandade, inklusive anhöriga, vilken hjälp
den äldre har rätt till.
•

En boendeenhet där en person m ed
demenssjukdom bor får aldrig lämnas
obemannad.

•

Kommunerna måste skärpa kontrollen
av alla särskilda boenden där personer
med demenssjukdom bor, både d e
offentliga och de privata. Socialnäm nden ska regelbundet följa upp hur varje
enskild person har det och om personalen räcker till.

Kommunfullmäktige
Interpellation till Äldrenämndens ordförande
Ebba Busch (KD)
Socialdemokraterna begärde för ca ett år sedan
att äldrenämnden skulle redovisa antalet personal vid vå rdboenden för personer med demenssjukdom. Resultaten visade på många håll
en nedslående bild. På f lera vårdboenden fanns
inte tillräckligt mycket personal för att säkra en
trygg omsorg om de boende. En redovis ning av
bemanningssituationen vid övriga vårdboenden
visade på i s tort sett sa mma resultat. Konsekvenserna av den låga bemanningen är att varje
boende inte fått sina i ndividuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda, vilket är mycket allvarligt och t yder på en bristande kvalitet inom
Uppsala kommuns äldreomsorg.
Uppsala kommun är dock inte den enda kommunen i Sverige som visat sig ha för låg bemanning på bland anna t vårdboenden för personer med demens. Frågan har uppm ärksammats nationellt och utretts av Social alstyrelsen
på uppdrag av Socialutskottet i riksdagen. I
dagarna presenterade Socialsty relsen riktlinjer
för bemanning vid vårdboenden för personer
med demens. Riktlinje rna kan sammanfattas
enligt följande:
•

Socialnämnden (eller motsvarande) i
varje kommun ska se till att all a särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor har tillräckligt med
personal för att ge varje individ den
hjälp han eller hon behöver.

•

För att beräkna hur m ycket personal
som är tillräckligt måste socialnämnden
ta reda på v ilka insatser varje person
behöver och fatta beslut om det. Det
ska framgå vad insatserna får fö
r
praktisk betydelse för den enskilde. På
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Föreskrifterna planeras träda i kraft i januari
2013.
Med anledninga av ovanstående vill jag fråga
Äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD)
följande:





Vilken är d in bedömning av äldrenämndens följsamhet till ovanstående
riktlinjer i dagsläget?
Vad tänker du göra för att äldrenämnden ska leva upp ti ll Socialstyrelsensriktlinjer som börjar gälla fr.o.m.
januari 2013?
Tänker du v erka för reg elbundna bemanningsrevisioner inom Uppsala
kommuns äldreomsorg?

Caroline Andersson (S)
2:e vice ordförande i Äldrenämnden
Svar:
Socialdemokraterna har i en interpellation ställt
tre frågor rörande Socialstyrelsens nya riktlinjer
för bemanning som träder ikraft den 1 januari
2013. Riktlinjerna kan sa mmanfattas i följande
punkter:
1) Socialnämnden i varje kommun ska se till
att alla särskilda boenden där personer med
demenssjukdom bor har tillräckligt med
personal för att ge varje individ den hj älp
han eller hon behöver.

2) För att beräkna hur m ycket personal so m
är tillräckligt måste social nämnden ta reda
på vilka insatser varje person behöver o ch
fatta beslut om det. Det ska framgå vad insatserna får för praktisk b etydelse för den
enskilde. På så sätt blir det t ydligt för alla
inblandade, inklusive anhöriga, vilken
hjälp den äldre har rätt till.
3) En boendeenhet där en person med demenssjukdom bor får aldrig läm nas obemannad.
4) Kommunerna måste skärpa kontrollen av
alla särskilda boenden dä r personer med
demenssjukdom bor, både de offent liga
och de privat a. Socialnämnden ska regelbundet följa upp hur varje enskild person
har det och om personalen räcker till.
Den första frågan är vilke n min bedömning är
av äldrenämndens följsam het till de nya riktlinjerna. Idag finns t ydliga krav i alla förfrågningsunderlag på att alla utförare ska ha
tillräckligt med personal för att kunna erbjuda
en individanpassad vård och omsorg utifrån den
enskildes behov. Vidare har näm nden för et t
drygt år sedan antagit ri ktlinjer för god och
säker vård i kommunens demensboenden vilka
bl a innehåller följande punkter:



Bemanningen vid dem ensenheter ska anpassas till de boendes behov och var
a
minst två personer under dag- och kvä llstid,



En demensenhet får aldrig läm
nas
tom/obemannad (oavsett tid på dygnet),



Aktiviteter och social sa mvaro ska erbjudas under veckans alla dagar,

Min bedömning är att de krav som finns i förfrågningsunderlagen i kom bination med
nämndens riktlinjer för god och säker vård gör
att äldrenämnden redan idag har god f öljsamhet
till punkt 1 och 3 i Socialsty relsens nya riktlinjer.
Den andra punkten i Socialstyrelsen riktlinjer
handlar om att biståndsbesluten ska vara detaljerade och att det ska framgå vad insatserna får
för praktisk betydelse för den enskil de. De beslut som äldrenämndens biståndshandläggare

fattar är redan idag deta ljerade. Inom ramen för
beslutet om särskilt boende kan följande individuella insatser beviljas: på- och avkl ädning,
personlig hygien, toalett bestyr, tillsyn, mat,
måltidsstöd, städning/tvätt, utevistelse, inköp/
ärenden, ledsagning sam t stöd, råd elle r annan
hjälp i perso nliga angelägenheter. När en peson flyttar in på ett särskilt boende fi nns både
avtal och SOSFS so m stadgar att den enskilde
och personalen tillsammans upprätta en genomförandeplan som ska be skriva hur beslutet ska
genomföras i praktiken. Min bedömning är därför att äldrenämnden i allt väsentligt redan svarar mot Socialstyrelsens kommande kr av inom
detta område. Därtill vill jag understryka att jag
hoppas att so cialstyrelsen riktlinjer i praktiken
inte innebär ännu mer de taljstyrning. Det vore
olyckligt då det utifrån biståndsbesluten måste
finnas utrymme för att a rbeta individanpassat
utifrån hur den äldre har det.
När det gäller den fjärde punkten h ar äldrenämnden idag en väl u tbyggd individ- och avtalsuppföljning varför m in bedömning är att
nämnden har god följsamhet också till p unkt 4.
Det förekommer dock att bemanningen inom
kommunens demensboenden inte svar ar mot
äldrenämndens krav och egna riktlinjer. I de fall
uppföljningarna visar att brister föreligger när
det gäller ut förarnas följsamhet mot de krav
nämnden ställer är det därför viktigt att kontoret
och nämnden agerar kraftfullt för att sä kerställa
att bristerna åtgärdas.
Interpellationens tredje fråga är om jag tänker
verka för regelbundna bemanningsrevisioner
inom Uppsala kommuns äldreomsorg. En god
bemanning i kommunens demensboenden är en
mycket viktig fråga och jag kan tänka mig att
verka för att regelbundna bemanningsrevisioner
införs som ett komplement till den uppföljning
som redan idag sker. Det är då viktigt att
poängtera att ett sådant arbeta bör sy fta till att
bemanningen ska vara av sådan karaktär att det
säkrar en god kvalitet inte att det säkrar en viss
bemanningsnivå för nivåns skull.
2012-09-17
Ebba Busch
Ordförande äldrenämnden
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Nr 38. Interpellation av Ilona
Szatmari Waldau (V) om detaljplan för bostadsrätter i park
KSN-2012-1071
Kommunfullmäktige
Interpellation

Anser du att det ingår i PBN:s delegation att
upprätta detaljplaner om byggnationer i parker
eller ska ärendet tas upp i fullmäktige?

Vid Stabby alle, i kvarteret Åkern, ligger parken Tegen. Parken regleras i detaljplan för
Stabby gärde, 74 B, fastställd 1948. Detaljplanen anger att området ska användas för park.
Dåvarande fastighetsnämnden har tidigare anvisat parken till Besqab.

Anser du att det är rätt inriktning att kommunal
mark, som i detta fall, ska bebyggas med enbart
bostadsrätter?

I maj beslutade plan- och byggnadsnämnden
att påbörja detaljplaneläggning av delar av
parken till bostäder. Den sökande, Besqab,
har angett att det är ca 60 ungdomsbostäder
med bostadsrätt som upplåtelseform som
man vill uppföra i parken.
Uppsala kommun har en stor brist på mark
och därmed också begränsade möjligheter att
styra upplåtelseform vid nybyggnationer i
Uppsala. Ska man bygga på kommunalt ägd
parkmark, vilket i sig är mycket tveksamt,
borde inriktningen vara hyresrätter. I området
runt kv Åkern finns enbart bostadsrätter och
småhus/radhus vilket är ytterligare ett skäl att
prioritera hyresrätter framför bostadsrätter i
området.
Eftersom detaljplanerna innebär att parkmark ska bebyggas borde detta ärende, och
alla andra föreslagna byggnationer på parkmark, tas till fullmäktige för antagande.
Med anledning av dåvarande fastighetsnämndens markanvisning och plan- och byggnadsnämndens beslut om detaljplan skulle jag
vilja fråga kommunstyrelsens ordförande:
Anser du att det är rätt inriktning att bygga i
Uppsalas parker?

2012-10-05
Ilona Szatmari Waldau (V)
Svar
Anser du att det är rätt inriktning att bygga i
Uppsalas parker?
Grönområden och bostäder är inte en motsättning. I det här fallet kommer bostäder att
byggas på en grusplan samtidigt som det intilliggande parkstråket bevaras och förbättras.
Kvarteret Åkern utpekas inte i översiktsplanen
som grönstruktur eller naturområden med sociala och/eller ekologiska värden. Området är
inte heller utpekat som någon grön länk med
rekreativ/ekologisk funktion.
En viktig framtidfråga för Uppsala är att säkra
tillgången på bostäder. Eftersom efterfrågan på
bostäder är som högst i Uppsalas centrala delar
är mark såsom Kvarteret Åkern mycket lämplig
att bygga bostäder på.
Anser du att det ingår i PBN:s delegation att
upprätta detaljplaner om byggnationer i parker
eller ska ärendet tas upp i fullmäktige?
Plan- och byggnadsnämnden ger alltid planuppdrag om fastighetsägaren eller om någon har en
option på en fastighet. Planuppdraget kan vara
positivt eller negativt beroende på den bedömningen som nämnden gör. Detta är helt i enlighet med reglementet och det har aldrig varit KF
som har haft denna myndighets uppgift.

2 (2)

Anser du att det är rätt inriktning att kommunal
mark, som i detta fall, ska bebyggas med enbart
bostadsrätter?
Detaljplanen styr inte bostäders upplåtelseform.
De bostäder som kommer att byggas enligt den
här detaljplanen är mindre bostäder avsedda för
ungdomar. Målsättningen är lägenheter med så
låg månadskostnad som möjligt. Allmänhetens
behov av bostäder måste sättas före enskilda
önskemål om upplåtelseform. Vi arbetar för att
både bostadsrätter och hyresrätter ska byggas i
Uppsala och vi
bygger för tillfället näst mest hyresrätter i hela
Sverige.
Liv Hahne (M)
Ordförande Plan- och byggnadsnämnden
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KF 40
Nr 40. Interpellation av Jeannette
Escanilla (V) om brist på elever till
omvårdnadsprogrammet
KSN-2013-0185
Kommunfullmäktige
Interpellation
Vi kommer de närmsta åren att få fler äldre. Ändå minskar idag personaltätheten
inom äldreomsorgen. Den tyngre arbetsbördan gör att allt färre aktivt söker sig till
yrket. I Uppsala kommun har antalet elever
till Omvårdnadsprogrammet minskat från
138 elever läsåret 06/07, till endast 81 läsåret 11/12. Många läser vidare eller väljer
andra yrken än vård- och omsorgsyrket
Därför behövs ett aktivt arbete för att få
fler att vilja arbeta inom äldre-omsorgen.
Att fler aktivt söker sig till yrken genom
t. ex ett mer attraktivt Vård- och omsorgsprogram.
Jag skulle därför vilja fråga ordförande i
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Hur arbetar Uppsala kommun för att fler
aktivt söker sig till yrken inom äldreomsorgen?
Och hur får vi ett attraktivare Vård- och
omsorgsprogram?
1O december 2012
Jeannette Escanilla
Vänsterpartiet
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KF 41
Nr 41. Interpellation av Jeannette
Escanilla (V) om att höja yrkesstatusen inom äldreomsorgen
KSN-2013-0186
Kommunfullmäktige
Interpellation
Vi kommer de närmsta åren att få fler
äldre. Ändå minskar idag personaltätheten
inom äldreomsorgen. Den tyngre arbetsbördan gör att allt färre aktivt söker sig
till yrket. I Uppsala kommun har antalet
elever till Omvårdnadsprogrammet minskat från 138 elever läsåret 06/07, till
endast 81 läsåret 11/12. Många läser vidare eller väljer andra yrken än vård- och
omsorgsyrket Därför behövs ett aktivt
arbete för att få fler att vilja arbeta inom
äldreomsorgen.
Grunden för att lyckas är att statusen på
jobben inom äldreomsorgen höjs. Statusen höjs när de anställda har möjligheter
att göra ett professionellt arbete och får
rätt lön. Statusen höjs också om fler väljer att utbilda sig och jobba inom vård
och omsorgen.
Jag skulle därför vilja fråga ordförande i
styrelsen för Vård och bildning
Hur arbetar Uppsala kommun för att höja
statusen på yrken inom äldreomsorgen?
1O december 2012
Jeannette Escanilla
Vänsterpartiet
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