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Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2016-11-23 	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 och 

att uppdra till förvaltningen att se över nämndens kriterier för subvention till 
trygghetsbostäder. 

Ärendet 
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 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. 
Vidare har nämnden svarat att man avser att se över kriterierna för subvention till 
trygghetsbostäder. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 

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

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Bilaga 1: Synpunkt från Diakonistiftelsen Sammariterhemmet på äldrenämndens beslut 
angående Kungsängsgårdens ansökan om subvention av trygghetsbostad 

Bilaga 2: Svar på synpunkt gällande beslut om Diakonistiftelsen Samariterhemmets ansökan 
om subvention för trygghetsbostad 



UPPSALA KOMMUN 
ÄLDRENÄMNDEN 

Ink. 	20lä -10- 1 1 

Diarienr 

;Åk:1•1; 

2016-10-03 

Uppsala kommun 
Äldrenämnden 
753 75 Uppsala 

Beslut angående Diakonistiftelsen Samariterhemmets ansökan om subvention för 
trygghetsbostad (Dnr:ALN-206-0024) 

Eftersom ovan nämnda beslut inte kan överklagas, vill Styrelsen för Diakonistiftelsen Sama-
riterhemmet delge sina synpunkter på att stiftelsens äldreboende inte kan inrymmas inom 
Uppsala kommuns kriterier för ett trygghetsboende. Vi menar att vårt äldreboende i mycket 
stor utsträckning når upp till de krav som ställs på ett trygghetsboende, förutom på en enda 
punkt som gäller dörrmått på hiss. 
Under de år vi haft vårt äldreboende har hissens funktion inte någon gång fått klagomål på att 
hissen inte fullgjort de krav som de äldre har. 

Vi menar att det är korrekt att skakrav ställs på hissmått för nyproducerade äldreboenden, men 
att ett börkrav är rimligt när det gäller redan existerande fastigheter där ett äldreboende in-
ryms. Att bygga om hisschaktet är inte en realistisk möjligt för oss och innebär att vi kan 
tvingas lägga ner vårt äldreboende, som då får omvandlas till vanliga hyresrätter utan krav på 
åldersgränsen 

Samariterhemmets äldreboende, Kungsängsgården, har genom vår värdinna och andra av 
stiftelsens personal ett mycket stort engagemang och tid för de äldre. Värdinnan finns till-
gänglig 40 timmar i veckan. Vidare finns i och i anslutning till vårt äldreboende ett mycket 
stort utbud av aktiviteter, skapande trädgård, närhet till kommunikationer, träffpunkt, 
kyrka,kafé och lunchrestaurang mm. Allt detta har Diakonistiftelsen Samariterhemmet som 
utförare. Vi menar att äldres behov av kontakt, gemenskap och aktiviteter som skapar ett me-
ningsfullt boende där existentiell hälsa befrämjas, ska stå i första rummet, inte regelverk. 

Utifrån de stora behov som Uppsala kommuns medborgare har av väl fungerande trygghets-
boenden är det inte rimligt att några centimeter på dörröppning i en hiss ska få avgöra om det 
är ett fullgott trygghetsboende eller inte. Utifrån vår kristna värdegrund ska den enskilda 
människans behov gå före regler och paragrafer. 

Adress: 	 Telefon: 	 Bankgiro: 
	

Organisationsnummer: 
Sarnaritergränd 2 	 018-50 40 00 vx 	 230-0360 

	
817600-0803 

753 19 UPPSALA 	 018-56 40 03 	 Postgiro: 
www.samariterhenunet.se 	Fax: 018-10 83 75 	 87 66-8 



Diakonistiftelsen Samariterhemmet begär därför att Äldrenämnden i första hand omprövar 
beslutet att inte godkänna Diakonistiftelsen Samariterhemmets ansökan om subvention till 
trygghetsboende. 

I andra hand begär vi att Äldrenämnden ser över Uppsala kommuns krav på hissöppning. Vi 
föreslår att de ändras till ett börkrav för redan existerande fastigheter men låter det stå kvar 
som skakrav i samband med nyproduktion. 

För styrelsen i Diakonistiftelsen Samariterhemmet 

Lennart Lindgren 
Direktor 

Styrelsens ledamöter: 

Ann-Christin Norrström, Ordförande 
Annica Anderbrant 
Thurid Apelgård 
Gunnar Hedberg 
Erland Olsson 
Christer Segerström 
Kersti Raustorp 
Gunnar Sandberg 
Per Uhl&I 

    

Adress: 	 Telefon: 	 Bankgiro: 
Samaritergränd 2 	 018-5640 00 vx 	 230-0366 
753 19 UPPSALA 	 018-56 40 03 	 Postgiro: 
www.samariterhernmet.se 	Fax: 018-10 83 75 	 87 66-8 

Organisationsnummer: 
817600-0803 
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unitätifi ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 
	

2016-12-15 	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. 

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. 

På grund av ny lagstiftning kommer kriterierna för subventionering av trygghetsbostäder att 
behöva ses över under nästkommande år. Det handlar exempelvis om att åldersgränsen för att 
flytta in i trygghetsboende sänks från 70 till 65 år. Äldrenämnden noterar stiftelsens synpunkt 
inför det kommande arbetet med revidering av kriterierna. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Gunn-Henny Dahl 
Ordförande 	 Förvaltningsdirektör 

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

E-post: aldrenamnden@uppsala.se  
www.uppsala. se  
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