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Handläggare

Datum

Diarienummer

Davidsson Per

2015-12-07

KSN-2015-1447

Kommunstyrelsen

23. Överföring av ansvaret för träffpunkt Gudruns
uppdrag till omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ansvaret för träffpunkt Gudrun överförs från äldrenämnden till omsorgsnämnden från den
med 1 januari 2016, samt
att överföra 1 970 000 kr i kommunbidrag från äldrenämnden till omsorgsnämnden i 2016 års
budget
I avgörandet deltagande:
Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Rahima
Ortac (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmari Waldau (V), Therez Olsson (M), Rickard
Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD),
Gustaf Lantz (S)
Dessutom närvarande:
Eva Christiernin (S), Linda Eskilsson (MP), Hanna Mörck (V), Daniel Rogozinski (V), Sofia
Spolander (M), Mats Gyllander (M), Carolina Bringborn Anadol (M), Anna Manell (L) Anne
Lennartsson (C)
Uppsala den 10 februari 2016
Marlene Burwick/Ingela Persson

Ärendet
Äldrenämnden har i skrivelse (bilaga 1) föreslagit att
- i reglementet förtydliga omsorgsnämndens ansvar för träffpunkt Gudruns uppdrag
- ansvaret för träffpunkt Gudrun överförs till omsorgsnämnden,
- kommunbidraget för denna verksamhet justeras från äldrenämnden till
omsorgsnämnden

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Omsorgsnämnden har i skrivelse (bilaga 2) föreslagit kommunfullmäktige
- besluta om att ansvaret för träffpunkt Gudrun överförs till omsorgsnämnden,
- att justera kommunbidraget från träffpunkt Gudrun från äldrenämnden till
omsorgsnämnden
Föredragning
Som framgår av nämnderna delvis likalydande skrivelser har det framkommit vid avtalsuppföljning att verksamheten vid träffpunkt Gudrun tillgodoser behov som ligger inom
omsorgsnämndens verksamhetsområde. Det finns en risk för dubbla kostnader med en
överlappning mellan verksamheten och LSS-boendet ansvar. Nämnderna är överens om att
den bästa lösningen är att omsorgsnämndens övertar ansvaret.
Kommunstyrelsens bedömning är att beslutet inte kräver någon justering av reglementet för
kommunstyrelsen och nämnderna. Dock behöver budgeten justeras.
Båda nämnderna har i sina budgetar för 2016 räknat med att verksamheten går över från
årsskiftet 2015/2016.
Ekonomiska konsekvenser
Det kommunbidrag för år 2016 som är aktuellt är 1 970 000 kr och föreslås flyttas från
äldrenämnden till omsorgsnämnden i 2016 år budget.
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§ 92

Överföring av ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till omsorgsnämnden
ALN-2014-0463.30
Beslut
Äldrenämnden beslutar

att avge skrivelse till kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-05-28 från förvaltningen.
Enligt beslut i äldrenämnden 2015-04-23 fick äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra en
övergripande översyn av träffpunkt Gudruns uppdrag och återkomma med ett tydliggörande kring
verksamhetes grundläggande inriktning och uppdrag.
Äldreförvaltningens uppfattning är att de behov som finns hos målgrupp för träffpunkt Gudrun ska
och kan tillgodoses via avtal för bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige i skrivelse besluta
att i reglemente förtydliga omsorgsnämndens ansvar för träffpunkt Gudruns uppdrag,
att ansvaret för träffpunkt Gudrun överförs till omsorgsnämnden, och
att justera kommunbidraget för denna verksamhet från äldrenämnden till omsorgsnämnden.
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Handläggare

Datum
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Anita Hansson

2015-06-11

ALN-2014-0463.30

Kommunfullmäktige

Överföring av ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till
omsorgsnämnden
Förslaget till beslut
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att i reglementet förtydliga omsorgsnämndens ansvar för träffpunkt Gudruns uppdrag,
att ansvaret för träffpunkt Gudrun överförs till omsorgsnämnden, och
att justera kommunbidraget för denna verksamhet från äldrenämnden till omsorgsnämnden.
Sammanfattning
Äldrenämnden har i nuläget ansvar för träffpunkt Gudruns verksamhet. Den vänder sig till
personer som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och
som innan de fyllde 67 år hade sysselsättning inom daglig verksamhet. Vid avtalsuppföljning
har framkommit att träffpunkt Gudruns verksamhet tillgodoser behov som i nuläget redan
ingår i ansvarområde och avtal för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, vilket är
omsorgsnämndens ansvarsområde. Denna överlappning mellan träffpunkt Gudruns
verksamhet och LSS-boendet ansvar medför en risk att Uppsala kommun har dubbla
kostnader för att tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov dygnet runt
samt behov av individuellt anpassad hjälp i daglig livsföring.
I reglementet framgår inte vilken nämnd som ansvara för träffpunkt Gudruns verksamhet,
något som äldrenämnden anser behöver förtydligas. Det finns en politisk konsensus kring att
överföra verksamheten och budget från äldrenämnden till omsorgsnämnden.
Äldrenämnden

onic Ostman
Ordförande

weof
Annie Arkebäck-Moren
Sekreterare

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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Anita Hansson

2015-05-28

ALN-2014-0463.30

Äldrenämnden

Underlag för beslut att överföra ansvaret för träffpunkt Gudruns
verksamhet till omsorgsförvaltningen
Bakgrund
Äldrenämnden har i nuläget ansvar för träffpunkt Gudruns verksamhet som vänder sig till
personer som omfattas av LSS och som innan de fyllde 67 år hade sysselsättning inom Daglig
verksamhet. Enligt beslut i äldrenämnden 2015-04-23 fick äldreförvaltningen i uppdrag att
genomföra en övergripande översyn av träffpunkt Gudruns uppdrag och att återkomma med
ett tydliggörande kring verksamhetens grundläggande inriktning och uppdrag. Ovanstående
beslut togs utifrån resultat av äldreförvaltningens uppföljning av träffpunkt Gudrun i
december 2014 (se separat rapport).
Vid uppföljningen framkom att träffpunkt Gudruns verksamhet tillgodoser behov som i
nuläget ingår i ansvarområde och avtal för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.
Boendets personal ska enligt krav i nu gällande avtal (se diarienummer NHO-2012-0186)
tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov dygnet runt samt tillgodose
behovet av individuellt anpassad hjälp i daglig livsföring.
Ärendet
Äldrenämnden har idag bl. a ansvar för att bedriva öppen träffpunktsverksamhet för alla
medborgare i Uppsala kommun över 65 år och som bor i ordinärt boende. I dagsläget finns 16
träffpunkter med hälsofrämjande inriktning mot social samvaro och fysisk aktivitet. När det
gäller äldre medborgare som bor i särskild boendeform (vård- och omsorgsboende), regleras i
avtal att de ska få sina behov i daglig livsföring tillgodosedda av boendets personal.
Omsorgsnämnden har i avtal med utförare av bostad med särskild service för vuxna enligt
LSS, reglerat ansvarsområden. Boendets personal ska bl. a tillgodose den enskildes psykiska,
fysiska och sociala behov dygnet runt samt tillgodose behovet av individuellt anpassad hjälp i
daglig livsföring (se diarienummer NHO-2012-0186). Som framkom i samband med
äldreförvaltningens uppföljning av träffpunkt Gudruns verksamhet överlappar den
verksamheten det ansvar som boendet redan har genom avtal.

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-72700 00 (växel)
E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Sammanträdesdatum:

2015-09-23

Plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.20

Tjänstgörande:

Ersättare:
Eva Christiernin (S), ordf
Åsa Puide (lVfP), 1:e vice ordf
Angelique Prinz Blix (FP), 2:e vice ordf
Jonny Husén (S), tom § 133
Britt-Marie Löfgren (S)
Börje Hallberg (S), fr o m § 134
Stig Rådahl (M)
Inger Liljeberg Kjelsson (M)
Roine Thunberg (M)
Elin Stening (MP)
Björn Lind (V)
Stefan Hamnstedt (C)

Övriga deltagare:

Tomas Odin, direktör
Magnus Johannesson, avdelningschef
Jenny Hedberg, avdelningschef
LenaThaihn avdelningschef
Ann Lars61., avdelningschef
Marie Öberg, controller
He161a Thorén-Lindqvist, kommunikatör

Utses att justera:

Stig Rådahl (M)

Justeringens
plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, 2015-09-30

Paragrafer:

Börje Hallberg (S), to m § 133
Josefin Mannberg (S)
Ludvig Arbin (FP), t o m § 131
Viktoria Rönnquist (KD)

126-154

Underskrifter:

Eva Christiernin (S), ordförande

Stig Rådah M), justerare

K, LL., uk,AA, ,1
A

Kerstin Sundqvist, sekreteraIe
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Omsorgsnämnden

Datum:

2015-09-23

Datum för
anslags uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:

Sista dag för överklagande:

2015-10-01

Datum för anslags nedtagande:

2015-10-22
2015-10-23

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12
r

Underskrift:

kvy
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Kerstin Sundqvist, sekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09-23

§ 130
Överföring av ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till omsorgsnämnden. Dnr OSN2015-0312
Beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att ansvaret för träffpunkt Gudrun överförs till
omsorgsnämnden, samt
att föreslå kommunfullmäktige att justera kommunbidraget för träffpunkt Gudrun från
äldrenämnden till omsorgsnämnden.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-09-09 till beslut.
Äldrenämnden har i dagsläget ansvar för träffpunkt Gudruns verksamhet. Träffpunkt Gudrun
vänder sig till personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och som hade daglig verksamhet innan de fyllt 67 år. Vid uppföljning har framkommit att
träffpunkt Gudruns verksamhet tillgodoser behov som redan ingår i ansvaret och avtal för bostad
med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Omsorgsnämnden ansvarar för insatsen bostad med särskild service. Denna överlappning mellan
träffpunkt Gudruns verksamhet och LSS-boendenas ansvar medför en risk att Uppsala kommun har
dubbla kostnader för att tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov dygnet rund
samt behov av individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Därför föreslås att
omsorgsnämnden övertar verksamhet och kommunbidrag för träffpunkt Gudrun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

re„,

LA-4(rt

