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Äldrenämnden 

Bostadsförsörjningsplan 2016-2020 

Förslag till beslut 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

att 	godkänna bostadsförsörjningsplanen för perioden 2016-2020, 

att 	uppdra till förvaltningen att årligen föreslå nämnden revideringar av planen och 

att 	uppdra till äldreförvaltningen att utreda behov och efterfrågan på särskilt boende 
utanför Uppsala tätort med utgångspunkt i kommunens landsbygdsstrategi. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun står inför ett behov av utbyggnad av det särskilda boende för äldre. 
Förväntat behov motsvarar en utbyggnadstakt om närmare ett särskilt boende per år under 
perioden 2016-2020, därefter förväntas behovet accelerera ytterligare. En rad omständigheter 
kan påverka det prognosticerade behovet. 

I utbyggnaden av särskilt boende under senare år har privata aktörer spelat en huvudroll. Inför 
de framtida utmaningarna är därför av stor betydelse om det kan tas fram långsiktiga 
spelregler för samverkan med privata och andra aktörer. En statlig utredning ämnar lämna 
underlag i november 2016 kring framtida reglering av privata aktörers verksamhet inom 
välfärdsområdet. 

Ärendet 
Uppsala kommun står inför ett behov av utbyggnad av det särskilda boende för äldre. 
Förväntat behov motsvarar en utbyggnadstakt om närmare ett särskilt boende per år under 
perioden 2016-2020, därefter förväntas behovet accelerera ytterligare. 

En rad omständigheter kan påverka det prognosticerade behovet. Hit hör medicinska 
framsteg, förändringar i den äldre befolkningens levnadsvanor, fysiska milj örisker, 
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tillgänglighet och tillgången till alternativa boendefonner som seniorbostäder och 
trygghetsbostäder. En annan omständighet av stor betydelse är anhörigas insatser. Den 
förebyggande och uppsökande verksamhet som kommunen bedriver kan likaså påverka 
behovet av särskilt boende. 

Inom kommunen finns en relativt god balans mellan äldrebefolkningens geografiska spridning 
och förekomsten av boenden för äldre. Däremot finns en markant mer påtaglig efterfrågan 
från äldre och deras anhöriga kring boenden inom Uppsala tätort än den kring boenden på 
landsbygden. 

En utbyggd och tillgänglig hemvård är av stor betydelse för möjligheterna för äldre att bo 
kvar hemma. Samtidigt kan det uppstå besvärande omständigheter för enskilda och stora 
kostnader för kommunen, då behoven av omsorg i hemmet blir mycket omfattande. 
Nuvarande riktlinjer i kommunen kring hjälp i hemmet aktualiserar ett mer inriktat arbete 
kring denna grupp, vilket samtidigt kan generera ytterligare behov av boendeplatser. 

Särskilt boende inom kommunen tillhandahålls av både privata utförare och kommunens 
egenregi. Under senare år har dock uteslutande privata företag svarat för såväl utbyggnad som 
drift av nya särskilda boende i kommunen. Det fmns även ett fortsatt intresse från privata 
aktörer för etablering av nya äldreboenden inom och utom Uppsala tätort. Samtidigt 
administreras beståndet av särskilt boende för närvarande inom ramen för olika regelverk. 
Något som medför skillnader i villkor både för beställare, utförare och enskilda. För det 
långsiktiga samarbetet mellan kommunen och privata aktörer, vilket löper över politiska 
mandatperioder, finns därför ett behov också av långsiktiga överenskommelser och spelregler 
kring denna samverkan. 

I de målfönnuleringar som förevarit kring det särskilda boendet har den tidigare 
målangivelsen kring en fixerad omfattning om 12 % tagits bort i samband med mål och 
budgetarbetet inför 2016-2018. Däremot kvarstår formuleringen att specifikt 
tillgänglighetsskapande åtgärder förväntas leda till ett minskat behov av särskilda 
boendeformer. Formuleringen blandar samman mål (minskat behov) och medel 
(tillgänglighetsskapande åtgärder) och därutöver finns en rad andra omständigheter som kan 
påverka behovet av särskilt boende. En revidering av målformuleringen bör därför göras. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
T.f. förvaltningsdirektör 
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