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1 Bakgrund 
I Uppsala Kommun finns idag tio dagverksamheter, som enligt åtagande kommunövergripande 
verksamheter drivs av Vård & Omsorg. 

Enligt beskrivning i uppdraget så ska dagverksamhet komplettera hemvården för personer med 
demenssjukdom eller för personer med fysiska funktionshinder. 

Under hösten 2007 gjordes en avtalsuppföljning av dagverksamhetema i Uppsala Kommun. 

Vid 2007 års uppföljningar framgick att det förelåg ett antal brister och förbättringsområden som 
t.ex. tillgång till toaletterna, trånga utrymmen, rullatorer och rollstolar tar för mycket plats och 
rymdes inte inne i lokalerna. 

2 Ärende 
Fokus för den nu genomförda uppföljningen har varit att kartlägga utformning och disponering 
av dagverksamheternas lokaler. 

Uppföljningen genomfördes i form av aviserade besök i verksamheterna, samtal med personal 
och driftledare samt intervju av verksamhetschef och affaIrsområdeschef. Förvaltningen besökte 
samtliga dagverksamheter mellan den 29/10 -6/11. Den 30 november 2015 hade förvaltningen ett 
möte med ledningen (affärsområdes chef och verksamhetschef). 

Samma frågor ställdes vid besöken i samtliga verksamheter. Statistik kring beläggning har också 
inhämtats och använts som underlag 
Enligt beskrivning i uppdraget ska dagverksamheterna komplettera hemvården för personer med 
demenssjukdom och/eller för personer med fysiska funktionshinder (somatik). 

2.1 	Intervju med personal samt bedömning av tillgänglighet i verksamheterna 

2.1.1 Dagverksamhet Balder 

Dagverksamhet Balder har åtta platser med inriktning somatik. Vid intervjun med driftledaren 
och personalen framkommer att Balders lokaler är en av de bästa som dagverksamhetemas 
disponerar. Fungerar bra med hänsyn till målgruppen. Stora, ljusa lokaler som ger plats till 
brukarnas olika hjälpmedel som rollatorer och rullstolar. Det finns ett mindre rum som ger 
möjlighet till brukarna att vila en stund. 

En träningslokal finns i nära anslutning på samma våning, som används också av 
dagverksamheten. En sjukgymnast kommer två gånger i veckan (måndag förmiddagar och 
fredag eftermiddagar). Brukarna har individuella träningsprogram. Det är alltid en sjukgymnast 
och en personal från dagverksamheten som deltar i träningen. 

Vid intervjun med personalen och driftledaren framkommer att beläggning är hög. De har sju 
personer i kö. De har stängt tisdagar. Torsdagar bedrivs verksamheten i samarbete med 
anhörigcentrum. Det är då fyra brukare utan biståndsbeslut som utför olika aktiviteter, som 
exempelvis att laga mat, och fyra brukare med biståndsbeslut som kommer till verksamheten 
denna dag. 

Inga brister i tillgänglighet konstaterades utifrån de totalt 15 bedömda kriterierna i miljön. 
Endast mindre förbättringsområden beskrevs, varav vissa relativt enkelt bedömdes kunna 
åtgärdas genom omplacering/ommöblering. Det beskrevs också finnas ett behov av installation 
av ringklocka vid entré. 
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2.1.2 Dagverksamhet Eken 

Dagverksamhet Eken har åtta platser med inriktning mot personer med demenssjukdom. Vid 
intervjun med driftledaren och personalen framkommer att Ekens lokaler inte är anpassade till 
målgruppen. Verksamheten ligger två trappor upp och är beroende av hissen som inte fungerar 
optimalt. Ingången till lokalen är låst. Personalen måste gå upp och ner i trappan ofta för att möta 
upp sina brukare, eftersom de ofta kommer själva med taxin. Maten hämtas från Örnen och 
transporteras i vagn. När hissen inte fungerar måste personalen hjälpa brukarna upp och ner i 
trappan. Detta beskrivs av personalen som en arbetsmiljöproblematik. 

Personalen upplever att innemiljö inte är bra. Det finns endast en mycket liten balkong och en 
toalett. Vidare saknas träningsmöjligheter i lokal, men det beskrivs att utemiljön används mycket 
och att promenader sker dagligen. 

Eken uppges ha full beläggning. Verksamheten ligger central och många brukare bor nära 
lokalen. Det beskrivs finnas ett välfungerande samarbetare med anhöriga och med hemvården. 

Det finns åtta platser under måndagar, tisdagar och onsdagar. Under torsdagar och fredagar finns 
nio platser. Verksamheten har öppet alla vardagar, inklusive röda dagar. 

Stora brister vad gäller tillgänglighet avseende entré och uteplats i verksamheten konstaterades, 
då fyra av totalt åtta bedömda kriterier ej var uppfyllda. Dörrautomatik saknades och en av 
entrédörrarna hölls låst, vilket innebar en komplicerad öppningsprocedur. Tillgång till uteplats 
saknades helt. 

Förbättringsområden finns avseende tillgänglighet inomhus, men inga direkta brister kunde 
konstateras utifrån de sju bedömda kriterierna inom området. 

2.1.3 Dagverksam het Dalstugan 

Dagverksamhet Dalstugan har åtta platser med inriktning mot personer med demenssjukdom. Av 
intervjun med driftledaren och personalen framgår att lokalen upplevs trång och att det önskas ett 
rum till. När alla åtta brukare kommer upplevs lokalen väldigt trång. Det har hänt att brukarna 
har ramlat i den trånga korridoren vid entrén. Men det har dock ytterst sällan förekommit att man 
har ramlat och skadat sig allvarligt enligt personalen. 

Driftledaren beskriver att målgruppen har förändrats. Brukarna upplevs som "sjukare" idag och 
"kroppsligt sämre". Vidare berättar driftledaren att promenader och sittgympa är de fysiska 
aktiviteter som utförs med hänsyn till målgruppen. 

I samarbete med Träffpunkten som ligger bredvid kan brukarna delta i musikunderhållning. 

Beläggningen beskrivs inte vara full. Driftledaren och personalen upplever att beläggning har 
minskat efter att ett nytt boende öppnades i Gottsunda. 

Verksamheten har öppet alla veckodagar utom söndagar, men har stängt alla röda dagar. 
Lördagar är endast fem platser tillgängliga. 

Vissa brister och förbättringsområden konstaterades både avseende tillgänglighet inomhus och 
vid entré. 

Vad gäller inomhusmiljön uppfylldes inte två av totalt sju bedömda kriterier. Bristerna avsåg 
trång passage i entre vid hall och i badrum, där tillräckligt manöverutrymme saknades. 

2.1.4 Dagverksamhet Källan 

Dagverksamhet Källan har åtta platser med inriktning somatik. Enligt personal och 
verksamhetschef (VC) har en majoritet av brukarna kvarstående behov av träning efter stroke. 
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Vid intervjun med VC och personalen framkommer att fokusområde för Källans dagverksamhet 
är träning. Enligt VC och personalen har lokalen utformats efter målgruppens behov. Alla 
brukare har ett individuellt träningsprogram. 

Vidare berättar personalen att schemat för träning och sociala aktiviteter har anpassat efter 
brukarnas behov och önskemål. Träningen sker på förmiddagar och sociala aktiviteter sker under 
eftermiddagar. Att gå i trappa är en stor del av den dagliga träningen. Personalen anser att 
tillgänglighet till lokalen därför inte är ett hinder för att brukarna ska kunna delta i aktiviteter och 
träning som dagverksamheten erbjuder. 

Att kunna ta emot brukare som behöver rullstol som hjälpmedel anser personalen är mycket svårt 
i de nuvarande lokaler. De flesta av brukarna kommer själva med taxi och några åker med sina 
egna bilar .Öppettider är 8-15:30, tre dagar per vecka. Det beskrivs dock främsta vara mellan 
9:15-14:30 de flesta brukare vistas samtidigt i Källan. 

Beläggning är hög enligt VC och personalen. Måndagar är fem platser tillgängliga, tisdagar och 
torsdagar erbjuds åtta platser. 

Stora brister konstaterades avseende tillgänglighet vid entré och tillgång till uteplats, då sex av 
totalt åtta bedömda kriterier ej var uppfyllda. Dessa brister avsåg avsaknad av automatisk 
dörröppnare, höga trösklar, bristande manöverutrymme samt förekomst av trappa och 
svårtillgänglig väg till verksamheten via hiss. 

Vad gäller inomhusmiljön var två av sju kriterier ej uppfyllda. Dessa avsåg förekomst av trappa, 
höga trösklar och trång passage (otillräckligt manöverutrymme) vid ingång inomhus till 
verksamheten. 

2.1.5 Dagverksamhet Tunagården 

Dagverksamhet Tunagården har sex platser med inriktning mot personer med demenssjukdom. 
Vid intervjun med driftledaren och personalen framkommer att lokalen upplevs som för liten. 
Läget beskrivs som bra, men de har fått svårt att få brukare till verksamheten. Att Tu.nagården 
har bara sex platser uppges ha påverkat att några brukare söker sig till andra dagverksamheter, då 
de önskar grupper med fler deltagare. 

Lokalen anses av de intervjuade inte vara anpassad till målgruppen. Aktiviteter som utförs är 
framförallt läsa tidning i vardagsrummet. Vidare berättar personalen att de lagar mat själva. 
Personalens kontor ligger i en liten ldädkammare. Beläggningen är låg, oftast kommer tre eller 
fyra brukare per dag. Det har aldrig varit fullbelagt enligt den intervjuade personalen. Det 
förekommer regelbundet att verksamhetens hålls stängd någon eller några dagar per vecka, på 
grund av för få brukare. Personalen hoppar då in som extraresurs i andra verksamheter. 
Öppettider är måndag till fredag och stäng alla röda dagar. 

En brist konstaterades utifrån de totalt 15 bedömda kriterierna i miljön. Bristen var förekomst av 
tröskel till uteplats. Vissa förbättringsområden beskrevs och upplevdes av personalen, då 
lokalerna upplevdes som trånga och var tätt möblerade. Enligt personalen är det ej möjligt för 
enskilda att ha hjälpmedel inomhus i verksamheten. 

2.1.6 Dagverksamhet Blomman 

Dagverksamhet Blomman har åtta platser med inriktning mot med demenssjukdom. Både 
driftledaren och personalen anser att lokalen är för liten för att rymma åtta brukare. Det finns inte 
tillgång till ett vilrum, men man har gjort ett vilhörn med draperi och en fåtölj som ger möjlighet 
till vila. 

Aktiviteter utformas med hänsyn till målgruppen. I verksamheten beskrivs aktiviteter som 
sittgympa, spela spel och utepromenader pågå. Lokalens uteplats ser de som en tillgång och den 
används mycket under sommartid. Beläggningen beskrivs inte vara så hög, det är fem eller 6sex 
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brukare varje dag. Blomman ingår för närvarande i ett pilotprojekt med längre öppettider, vilket 
innebär att det är öppet mellan 9:30 och 17:30. Utvärdering är inte gjort än. 

Brister och förbättringsområden konstaterades avseende tillgänglighet inomhus då två av totalt 
sju bedömda kriterier ej var uppfyllda. Dessa avsåg smal passage mellan rum i utrymme mellan 
hall och badrum samt ett otillräcldigt manöverutrymme i badrum. 

Vad gäller tillgänglighet vid entre och till uteplats uppfylldes inte ett av de totalt åtta bedömda 
kriterierna. Bristen avsåg förekomst av hög tröskel till uteplats. 

2.1.7 Dagverksamhet Solsidan 

Dagverksamhet Solsidan har 16 platser för dagverksamhet och fyra platser för övernattning. 
Verksamhetens inriktning är mot personer med demenssjukdom. Lokalen ger möjlighet av dela 
upp gruppen i två separata avdelningar och anpassa aktiviteter efter deras behov. Enligt 
driftledaren och personalen är dock lokalen trång med hänsyn till målgruppens behov. Det finns 
en stor uteplats med god tillgänglighet och tre toaletter. Plats för rullstol eller rollatorer finns inte 
inomhus och de lämnas därför utanför och personalen hjälper istället brukarna in i lokalen med 
levande stöd. 

Vidare beskriver driftledaren och personalen att det finns goda möjligheter till utepromenader 
samt möjlighet till gymnastik i aulan på Årstagården och att delta vid underhållning från 
träffpunkten. Varannan vecka erbjuds möjlighet till övernattning. 

Beläggning beskrivs vara hög och personalen upplever att det är ett "högt tryck" på 
verksamheten. Enligt deras egen bedömning beror detta på läget samt att det finns 
övernattningsmöjligheter. Det finns fyra sovplatser, varav två är i sängar och två i bäddsoffor. 

Stora brister vad gäller tillgänglighet vid uteplats i verksamheten konstaterades. Tre av totalt åtta 
bedömda kriterier var ej uppfyllda inom området. Vid båda uteplatserna förekom höga 
nivåskillnader och vid en av uteplatserna fanns en trappa med bedömd hög fallrisk. 

Vad gäller inomhusmiljön uppfylldes inte en av totalt sju bedömda kriterier. Bristen avser 
otillräcldigt manöverutrymme i ett av badrummen. Generellt sett upplevdes lokalen som trång av 
personalen. Enligt personalen är det ej möjligt för enskilda att ha hjälpmedel inomhus. 

2.1.8 Dagverksamhet Klubb Orstenen 

Dagverksamhet Klubb Orstenen har 14 platser och tre platser för övernattning. Verksamhetens 
inriktning är mot personer med demenssjukdom. Lokalen ger möjlighet av dela upp gruppen i två 
separata avdelningar och att anpassa aktiviteter efter deras behov. En vecka varje månad erbjuds 
övernattning och de tre platserna beskrivs användas ofta. 

Vid intervjun med personalen och driftledaren beskrivs att man tar emot rullstolsburna brukare. 
Att det finns bara en toalett i varje sida som beskrivs som otillräcldigt. Beläggning är hög. Enligt 
driftledaren kan detta bero på läget och på att det erbjuds övernattningsmöjlighet. För 
övernattning finns en säng och två soffor. Öppettider är måndag till fredag för de som inte 
erbjuds övernattning. Under helger när det är övernattning och på röda dagar mitt i veckan 
erbjuds hälften av platserna. 

Inga brister konstaterades utifrån de totalt 15 bedömda kriterierna i miljön. Vissa 
förbättringsområden beskrevs av personalen, då lokalerna upplevdes som trånga och tillgång till 
fler badrum efterfrågades. 
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2.1.9 Dagverksamhet Västgötahörnet 

Dagverksamhet Västgötahörnet har åtta platser med inriktning både mot somatik och personer 
med demenssjukdom. Enligt driffledaren är verksamheten inriktad mot somatik tisdagar och 
fredagar samt till demens måndagar, onsdagar och torsdagar. 

Lokalen anses vara bättre anpassad till brukarna med demenssjukdom, men upplevs som trång 
till brukare inom somatik som oftare behöver hjälpmedel. Det kan vistas fyra brukare med 
rullstol samtidigt i lokalen enligt personalen. Toaletten är liten med hänsyn till målgruppen enligt 
VC och driffledaren. Det finns en träningslokal bredvid dagverksamheten, med möjlighet till 
individuell träning tillsammans med sjukgymnast som kommer två gånger i veckan. Lättare 
träningsmöjlighet finns också för brukarna med demenssjukdom, där personalen är delaktiga i 
träningen. Beläggningen är hög avseende somatik, men lägre gällande platserna för demens. 

Stora brister vad gäller tillgänglighet vid uteplats och entré till verksamheten konstaterades. Fyra 
av totalt åtta bedömda kriterier var ej uppfyllda inom området. Vid uteplats förekom höga 
nivåskillnader och smal dörröppning. Vid entré saknades dörrautomatik, vilket innebar en 
komplicerad öppningsprocedur. 

Vad gäller inomhusmiljön kunde inga brister i förhållande till bedömda kriterier konstateras, 
men personalen beskrev förbättringsområden och uttryckte att lokalen upplevdes som trång vid 
hög beläggning. 

2.1.10 Dagverksamhet Fridlöv 

Dagverksamhet Fridlöv har åtta platser med inriktning mot personer med demenssjukdom. 
Lokalen beskrivs av personalen och driffledaren som trevlig. Det beskrivs som positivt att det 
finns flera rum, vilket utökar möjlighet att gå undan om brukarna exempelvis blir oroliga eller 
trötta. Att det finns flera rum ger också möjlighet att individanpassa aktiviteter. 

Enligt driffledaren varierar målgruppen i sin sjukdomsbild. Fler beskrivs numera vara sämre när 
de kommer till dagverksamheten, varför de ofta ganska snabb flyttar till särskild boendeform. 

Beläggning har minskat enligt personalen. En anledning beskrivs vara att dagverksamheten 
numer ligger i Sävja. För närvarande kommer mellan tre och fyra brukare varje dag. Öppettider 
är alla dagar 8-16. 

Brister kunde konstateras både i inomhusmiljön och i tillgänglighet vid entré och uteplats utifrån 
de bedömda kriterierna. Sex av totalt 15 kriterier var ej uppfyllda. 

Vad gäller entré och uteplats saknades dörrautomatik, vilket innebär en komplicerad 
öppningsprocedur. Det fanns också tröskel med nivåskillnad samt en smal dörröppning till 
uteplats. 

Avseende inomhusmiljön fanns nivåskillnad vid vissa trösklar som ej var anpassade med hl eller 
ramp samt ett otillräckligt manöverutrymme i badrumen. 

2.2 Intervju med ledning 
Ledningen beskriver att målgruppen förändrats avsevärt under de senaste tio till femton åren. 
Det uttrycks en uppfattning att de som nu kommer till dagverksamhetema "blivit allt sjukare och 
kroppsligt skröpliga", men att lokalernas utformning, ersättningsnivå och bemanning inte 
anpassats efter denna utveclding. 

Vid intervju med ledningen framkommer flera konkreta beskrivningar och tankar kring hur 
dagverksamhetema skulle kunna utvecklas och förändras för att bli mer ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva än i nuläget. 
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Ledningen efterfrågar ett tydligare uppdrag, där målgruppen definieras och kriterier finns 
framtagna. Framtagandet av kriterier lyfts som en högt prioriterad fråga. Exempelvis efterfrågas 
kriterier för hur stort hjälpbehov en person kan ha för att få dagverksamhet som en beviljad 
insats. 

Ledningen efterfrågar också en utökad uppföljning och tidsbegränsning av besluten från 
förvaltningens sida. Exempelvis i form av "träningsperioder" för de beviljade somatikplatsema, 
istället för att det som i nuläget beskrivs löpa på under obegränsad tid. I flera fall beskrivs det 
initiala behovet av fysisk träning ha övergått till att i huvudsak handla om ett behov av 
avlastning dagtid för anhöriga. 

Vid förvaltningens besök i verksamheterna framkom vid flera tillfällen att efteifiågan och 
"trycket" på de s.k. somatikplatserna var högt samt att efterfrågan på s.k. demensplatserna 
minskat under den senaste tiden. Gällande fördelning av dagverksamhetemas platser för 
inriktning mot demens respektive somatik upplevde ledningen att detta bestämdes och avgjordes 
helt från förvaltningens sida i nuläget. Det beskrivs dock inte finnas tydliga rutiner och former 
för denna samverkan. 

Ledningen uttrycker det som mycket positivt att de själva i nuläget har mandat att fördela 
platserna mellan de olika dagverksamhetema. Att ha detta ansvar beskrivs som en grundläggande 
förutsättning för att uppnå en välfungerande verksamhet med välfungerande grupper. 

Ledningen beskriver att de små verksamheterna, exempelvis Tunagården, är mindre efterfrågade. 
Som vision för utveckling av dagverksamhetema beskrivs skapandet av "färre men större" 
verksamheter. Klubb Orstenen och Solsidan beskrivs som goda exempel på denna utveckling, 
där man önskar kunna "slussa över" och "mixtra" mellan grupper i samlokaliserade 
dagverksamheter för att uppnå optimalt tillgodosedda behov. 

I ett annat konkret exempel på vision beskriver ledningen att man önskar skapa en 
dagverksamhet som är specifikt "nischad" mot personer som i hög grad har dagverksamhet för 
avlastning av anhöriga. I denna verksamhet skulle ett högre fokus och ökade möjligheter till vila 
och social samvaro finnas, jämfört med andra dagverksamheter som kunde vara specifikt 
"nischade" mot fysisk träning. 

3 Förvaltningens kommentarer och bedömning 
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att det finns förbättringsområden och brister i 
majoriteten av dagverksamhetemas lokaler avseende tillgänglighet. Förvaltningen ser som ett 
gemensamt arbete och ansvar (för avtalsansvarig inom förvaltningen och ledningen inom Vård & 
Omsorg) mellan beställare och utförare att fortsätta arbeta med detta. 

När det gäller lokalernas funktionalitet med hänsyn till målgruppen har fyra av tio 
dagverksamheter identifierade brister och två av verksamheterna identifierade 
förbättringsområden. 
Vad gäller innemiljö och anpassning till målgruppen har två av tio dagverksamheter identifierade 
brister. Endast en av dagverksamhetema har en väl anpassad innemiljö utan identifierade brister 
eller förbättringsområden. 

Träningsmöjligheter finns i de flesta av dagverksamhetema, både via tillgång till träningsrum 
och via lättillgänglig utemiljö för promenader. Två av verksamheterna har identifierade 
förbättringsområden vad gäller möjlighet till träning. 

Beläggningen varierar mellan de olika dagverksamhetema. Förvaltningen kan konstatera att det 
finns ett samband mellan beläggning, inriktning och läge. Dagverksamheterna med 
övernattningsmöjligheter har en högre beläggning än övriga, oavsett inriktning mot demens. 
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Dagverksamhetema med inriktning mot demens har en lägre beläggning generellt än de med 
inriktning somatik. Detta undantaget de verksamheter som är centralt lokaliserade, exempelvis 
Eken, då verksamhetens läge har betydelse för hur efterfrågad verksamheten är. 

Förvaltningens uppfattning är att en översyn av dagverksamhetemas grundläggande inriktning 
och en tydligare definition av målgruppen behöver göras. I synnerhet gäller detta dagverksamhet 
Källan. Förvaltningen ser som ett gemensamt arbete för beställare och utförare att ta fram 
kriterier och ett tydligare uppdrag för dagverksamheterna. 

Vad gäller fördelning av platser med inriktning mot demens respektive somatik, ser 
förvaltningen att rutiner och former för en kontinuerlig dialog mellan beställare och utförare 
kring detta behöver utvecklas och förbättras. 

4 Krav på åtgärder 

Förvaltningen har inga krav på åtgärder, utan ser som ett gemensamt ansvar för förvaltningen 
och ledningen inom Vård & Omsorg att fortsätta arbeta med utveckling av dagverksamheternas 
lokaler samt med de förutsättningar och kriterier som ska styra det grundläggande uppdraget. 

Uppsala 2016-01-11 
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Ana -er z 	 Maria Lindblom 
Uppdragssträteg 	 Uppdragsstrateg 
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Uripsa a 
KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Ana Perez 	 2016-03-23 	ALN-20I5-0254 

Äldrenämnden 

Återkoppling till äldrenämnden gällande åtgärder efter 
uppföljning av dagverksamheter, Vård & omsorg 

Ärendet 

Vid förvaltningens avtalsuppföljning i oktober 2015 konstaterades att det förelåg ett behov av 
ett fortsatt gemensamt arbete mellan förvaltningen och ledningen inom Vård 84 omsorg med 
utveckling av dagverksamheternas lokaler samt de förutsättningar och kriterier som styr 
dagverksamheternas grundläggande uppdrag. 

Sammanfattning av åtgärder 

Arbete och dialog har pågått med Vård och omsorg under längre tid och under 2015 enades 
äldreförvaltningen och Uppsala kommun Vård och omsorg om vissa huvudspår avseende 
dagverksamhetema: 

— Dagverksamhetema ska bli hälften så många, men dessa ska vara dubbelt så stora. Med två 
avdelningar. 

— De två avdelningarna ska delas in så att en avdelning kan erbjuda fler aktiviteter och träning 
och den andra mer avlastning och möjlighet till återhämtning/vila. 

— Om möjligt bra med närhet till träffpunktsverksamhet och seniorrestaurang, att det finns en 
bra utemiljö, och att dagverksamheten hamnar i ett "sammanhang" 

Äldreförvaltningen arbetar därför aktivt med att finna lokaler för att anpassas efter de tre 
huvudspåren ovan. Bland andra så tittas på gamla "MIGO-huset" på Kvarntorget 3. Om 
lokalen är ändamålsenlig är dock ännu inte kartlagt. 

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

E-post: aldreforvaltningenguppsala.se  
www.uppsala.se  
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