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FÖRSLAG TILL BESLUT 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att 	föreslå kommunfullmäktige att ändra Reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommun i enlighet med bilaga I 

SAMMANFATTNING 
Förslaget innebär att ansvaret för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag föreslås 
flytta från äldrenämnden och omsorgsnämnden till plan- och byggnadsnämnden. 

I många av landets kommuner är handläggare av bostadsanpassningsbidraget organisatoriskt 
placerade tillsammans med handläggare av bygglov och stadsplanering. Fördelen med denna 
ordning är att bostadsanpassningshandläggare kan ha ett närmare samarbete med handläggare 
av bygglov i processer som rör tillgänglighetsfrågor vid nybyggnation/renoveringar. En annan 
fördel är att de tjänstemän som samverkar med fastighetsägare samlas på samma förvaltning, 
vilket för enheten för bostadsanpassningsbidrag skulle innebära en ökad möjlighet till 
samverkan med och påverkan på fastighetsägare i frågor som rör tillgänglighet. En nackdel 
kan å andra sidan vara att bostadsanpassningshandläggare kommer längre från de handläggare 
som hanterar t.ex. utskrivning till hemmet efter sjukhusvistelse och där anpassning av 
bostaden kan vara en nödvändig förutsättning för den fortsatta handläggningen. En sådan 
nackdel kan dock enkelt lösas genom framarbetande av tydliga rutiner för dessa ärenden. 

Frågan om ansvaret för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag har diskuterats 
mellan de tre förvaltningar som berörs av förslagen; omsorgsförvaltningen, äldreförvaltningen 
och stadsbyggnadsförvaltningen. Mot bakgrund av de fördelar som lyfts fram — och särskilt 
med hänsyn det förslag till ny lag som Boverket presenterat, där bostadsanpassningsbidraget 
kommer att kompensera enskilda även för bostäder som brister i tillgänglighet enligt gällande 
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bygglagstiftning — är de tre förvaltningarna överens om att den bästa organisatoriska 
lösningen är att ansvaret för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag åligger plan-
och byggnadsnämnden, och att enheten för bostadsanpassningsbidrag därmed flyttas från 
äldreförvaltningen till stadsbyggnadsförvaltningen. 

ÄRENDET 
Ansökningar enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag handläggs i Uppsala kommun av 
enheten för bostadsanpassningsbidrag. Enheten består av sju handläggare och en enhetschef, 
och är organisatoriskt sett placerad inom äldreförvaltningen. Ansvaret för uppgifter enligt 
lagen om bostadsanpassningsbidrag är fördelad mellan omsorgsnämnden och äldrenämnden 
beroende på sökandens ålder. Enheten hanterar ca 2 500 ärenden per år, inldusive 
felanmälningar. 

Boverket har tillsyn över hur kommunerna hanterar bostadsanpassningsbidraget och 
återställningsbidraget. Boverket har även rätt att meddela föreskrifter om verkställigheten av 
bostadsanpassningsbidraget. 1 en rapport har Boverket på uppdrag av socialdepartementet 
utarbetat ett lagförslag där regelverket kring bostadsanpassningsbidraget delvis förändras och 
där lagens tillämpningsområde utvidgas. Bland annat kommer bostadsanpassningsbidraget att 
— om lagförslaget går igenom — i än större utsträckning kunna beviljas när 
anpassningsbehovet beror på att nybyggnationer inte är tillgängliga utifrån dagens 
tillgänglighetslcrav. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär inga ökade kostnader för kommunen som helhet. I nämndernas budget 
omspänner bostadsanpassningsbidragen årligen totalt ca 21-23 miljoner kr, varav 
äldrenämnden svarar för 15-16 miljoner kr och omsorgsnämnden för 6-7 miljoner kr beroende 
på behov och utfall. Den ekonomiska hanteringen — innefattande eventuella justeringar av 
nämndernas respektive budget med anledning av förslaget — föreslås hanteras av 
kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige. 
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Bilaga 1 
Förslag till ändringar i Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun 

NUVARANDE LYDELSE 

15 § Omsorgsnämnden ansvarar för 
1. uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) i 
form av service, vård och omsorg i ordinärt eller 
särskilt boende för personer under 65 år i de fall 
personerna har behov av sådana insatser på grund 
av funktionsnedsättning eller sjukdom samt för 
personer över 65 år med psykisk 
funktionsnedsättning, 
2. uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) för personer under 65 år samt även 
för personer över 65 år som omfattas av lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade eller har en psykisk 
funktionsnedsättning, 
3. uppgifter enligt lagen (1992:1574) om 
bostadsanpassnings-bidrag in. iii. för personer 
under 65 år, 
4. uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 
I de fall psykisk funktionsnedsättning och 
missbruk förekommer i kombination har 
nämnden ansvar för att tillgodose behov där den 
psykiska funktionsnedsättningen utgör den 
huvudsakliga problematiken. 

FÖRESLAGEN LYDELSE 

15 § Omsorgsnämnden ansvarar för 
1. uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) i 
form av service, vård och omsorg i ordinärt eller 
särskilt boende för personer under 65 år i de fall 
personerna har behov av sådana insatser på grund 
av funktionsnedsättning eller sjukdom samt för 
personer över 65 år med psykisk 
funktionsnedsättning, 
2. uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) för personer under 65 år samt även 
för personer över 65 år som omfattas av lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade eller har en psykisk 
funktionsnedsättning, 
3. uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funldionshindrade. 
I de fall psykisk funktionsnedsättning och 
missbruk förekommer i kombination har 
nämnden ansvar för att tillgodose behov där den 
psykiska funktionsnedsättningen utgör den 
huvudsakliga problematiken. 
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18 § Äldrenämnden ansvarar för personer över 
65 år avseende 
1. service, vård och omsorg i ordinärt eller 
särskilt boende i de fall personerna har behov av 
sådana insatser på grund av ålder, sjukdom eller 
fysisk funktionsnedsättning, 
2. uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), 
3. uppgifter enligt lagen (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag in. in. 
Nämnden ansvarar inte för ekonomiskt bistånd, 
insatser till personer med en psykisk 
funktionsnedsättning samt uppgifter enligt lagen 
(1993387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. 

18 § Äldrenämnden ansvarar för personer över 
65 år avseende 
1, service, vård och omsorg i ordinärt eller 
särskilt boende i de fall personerna har behov av 
sådana insatser på grund av ålder, sjukdom eller 
fysisk funktionsnedsättning, 
2, uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763). 
Nämnden ansvarar inte för ekonomiskt bistånd, 
insatser till personer med en psykisk 
funktionsnedsättning samt uppgifter enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. 

22 § Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för 
1. uppgifter enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) och därtill hörande lagar samt andra 
föreskrifter med undantag för översiktplanering, 
2. planering och förslag till inrättande av 
områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken.  

22 § Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för 
1. uppgifter enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) och därtill hörande lagar samt andra 
föreskrifter med undantag för översiktplanering, 
2. planering och förslag till inrättande av 
områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken, 
3. uppgifter enligt lag (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag 
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