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Äldrenämnden 

Uppdrag att kartlägga behovet av särskilda boende för äldre och göra en 
översyn av samtliga ersättningsmodeller 

Förslag till beslut 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

att 	uppdra till äldreförvaltningen att göra en översyn av befintliga och planerade 
äldreboenden enlig LOU och LOV 

att 	uppdra till äldreförvaltningen att göra en översyn av befintliga 
förfrågningsunderlag, avtal och ersättningsmodeller som upphandlats enligt 
LOU och LOV 

att 	äldreförvaltningen återkommer med redovisning i oktobernämnden 2015 

Ärendet 
Äldrenämnden har i uppdrag att finna kostnadsanpassningar för äldreomsorgen. Äldrenämnden fattade 
2013-10-02 beslut om att införa valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för särskilda 
boenden för äldre. I Uppsala kommun finns idag 1536 lägenheter avsedda för särskilt boende för äldre. 
Av dessa är för närvarande 265 lägenheter (17,3%) enligt LOV. Under fjärde kvartalet 2015 
tillkommer ytterligare ett nytt boende enligt LOV om 72 lägenheter. Utöver detta har det inkommit en 
ansökan om att driva särskilt boende enligt LOV, där planering är att boendet ska vara färdigställt till 
första kvartalet 2017 Omkring en femtedel av beståndet kommer, inom en framtid, att tillhandahållas 
inom LOV och tre femtedelar utifrån LOU eller inom ramen för egenregi. 

De olika systemen (LOU, LOV, egenregi) ger olika kostnader och förutsättningar för enskilda, 
utförare och beställare. Äldreförvaltningen ser därför behov av en fördjupad analys och 
konsekvensbeskrivning inför den framtida bostadsplaneringen. 
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Uppdraget 
Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden ger ett uppdrag avseende analys och framtidsutveckling 
för särskilda boenden. Uppdraget omfattar: 

• Hur behov av boendeplatser ser ut framöver, kopplat till bostadsförsörjningsplanen 
• Hur den demografiska utvecklingen påverkar behovet av nya boendeplatser 
• Revidering av befintliga förfrågningsunderlag och avtal som upphandlats enligt LOU, 

inldusive ersättningsmodeller för dessa 
• Revidering av befintliga förfrågningsunderlag och avtal som upphandlats enligt LOV, 

inklusive ersättningsmodellen för LOV 

Gunn Henny Dahl 
Tf. förvaltningsdirektör 
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