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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Närvarande 

Beslutande 

Angelique Prinz Blix (L), ordförande 
Loa Mothata (S) 
Carolina Bringborn (M), närvarar på distans 
Mirjana Gavran (S), närvarar på distans 
Peter Waara (S) 
Annika Olsson (S), närvarar på distans 
Araxi Tadaros (MP), närvarar på distans 
Stig Rådahl (M), §§ 121-157, 159-162, närvarar på distans 
Diana Zadius (C), §§ 121-125, närvarar på distans 
Evelina Solem (KD) 
Lars-Håkan Andersson (V), närvarar på distans 
Mattias Jansson (SD), del av § 123 och §§ 124-162, närvarar på distans 
Sa lem Sarsour (S), närvarar på distans 
Inger Liljeberg Kjelsson (M), §§ 121, 122, del av 123, 126-162, närvarar på distans 
Lena Sandström (M), § 158, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Kia Alfredsson (S), närvarar på distans 
Siri Strand (L), närvarar på distans 
Joakim Strandman (MP), närvarar på distans 
Inger Liljeberg Kjelsson (M), del av § 123, §§ 124 och 125, närvarar på distans 
Lena Sandström (M), §§ 121-157, 159-162, närvarar på distans 
Lena Floren (V), närvarar på distans 
Josef Safady Åhslund (Fl), del av § 123, §§ 124-162, närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Åsa Markström, avdelningschef 
Liselotte Engqvist, Rasmus Sundström, Lena Thalen och Annika Vogel, 
avdelningschefer, närvarar på distans 
Rikard Sörell, ekonomichef, närvarar på distans 
Åsa Holmstrand, HR-chef, närvarar på distans 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg, närvarar på distans 

Deltar vid föredragning 

Ulrika Jansson, uppdragsstrateg, närvarar på distans 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§121 

Val av justerare samt justeringsdag 
Omsorgsnämnden utser Evelina Solem (KD) att justera dagens protokoll tillsammans 
med ordföranden den 18 december 2020 på Stationsgatan 12. 

§122 

Fastställande av föredragningslista 
Omsorgsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§123 

Informationsärenden 
1. Extra nämndsammanträde i januari 2021 

Ordföranden informerar nämnden om att nämnden kommer att sammanträda den 
20 januari 2021 vid ett extra nämndsammanträde. 

2. Förvaltningen informerar 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om: 

• nuläget inom förvaltningens verksamheter när det gäller Covid-19, 
• förslag till ny socialtjänstlag och att kommunen gemensamt kommer att 

lämna ett remissvar på förslaget, 
• kommunens deltagande i Yrkesresan, 
• IVO och utdömande av vite, 
• budgeten för 2021. 

Lenita Granlund avslutar informationen med att tacka för året som gått och önskar 
god jul från förvaltningen. 

3. Effektiv och nära vård/god och nära vård 

Lena Sjöberg, närvårdsstrateg,•och Susanne Söderberg, samverkanschef, 
informerar nämnden om nuläget när det gäller nära vård. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§124 

Verksamhetsplan Hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) Uppsala 2021 

OSN-2020-00820 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att anta verksamhetsplanen som fastställts av samråd HSVO Uppsala, den 
politiska styrgruppen för närvård, och lägga den till handlingarna, samt 

2. att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade 
områden för verksamhetsplan 2022 som grund för fortsatt dialog inom ramen för 
regional och lokal närvårdssamverkan. 

Sammanfattning 

Den 21 oktober 2020 fastställde samråd HSVO Uppsala verksam hetsplanen för 2021 
med syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och 
ambitioner som det uttrycks i antagna politiska styrdokument. Berörda politiska 
nämnder/styrelser är omsorgsnämnden (OSN), arbetsmarknadsnämnden (AMN), 
socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN) samt 
vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala. 

Samråd HSVO Uppsala möts tre gånger per år (januari, maj och oktober). Under 
majmötet sker uppföljning samt beredning av gemensamma prioriteringar inför 
kommande verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 11 november 2020 
• Bilaga. Verksamhetsplan Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) Uppsala 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§125 

Ekonomisk månadsuppföljning per 
november 2020 

OSN-2020-00063 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomiskt månadsbokslut per november om 13,2 mnkr. 

Sammanfattning 

Resultatet för omsorgsnämnden per november uppgår till 13,2 mnkr, vilket innebär ett 
överskott på 13,2 mnkr mot budget och ett överskott på 26,3 mnkr mot prognos. 

1november är det främst avdelning ledning, -21,0 mnkr, och avdelning ordinärt 
boende, -2,2 mnkr, som visar underskott. För avdelning ledning beror underskottet 
fortsatt helt på ett ej utlagt effektiviseringskrav på 25,6 mnkr per november och för 
avdelning ordinärt boende beror underskottet främst på att avdelningen inte lyckats 
anpassa personalkostnaderna efter lägre volymer och till följd av ett antal 
svårbemannade ärenden. Avdelning myndighet visar per oktober ett överskott på 
32,7 mnkr. Det är främst en effekt av lägre volymer och lägre snittkostnad för ersatt 
assistanstim me, vilket möjliggjorts genom intensivt arbete för kostnadskontroll. Även 
kostnaderna för daglig verksamhet, hemtjänst och korttidsplatser avviker positivt mot 
budget, vilket beror av färre belagda dygn än i budget. Det positiva avviket mot 
prognos beror även det främst på lägre kostnader för personlig assistans, såväl 
ersättning för insatskostnader som ersättning för sjuklöner vid ordinarie assistents 
frånvaro samt kostnader för daglig verksamhet. 

Utöver lägre kostnader så visar intäkterna ett överskott mot budget. Detta beror främst 
på att staten har ersatt kommunen för sjuklöner om totalt 11,4 mnkr och 8,8 mnkr för 
merkostnader till följd av covid som fördelats ut på avdelningarna samt att återsökning 
av statsbidrag från migrationsverket beviljats i högre utsträckning än budgeterat. 

Nämnden uppmärksammar ökade volymer inom boendestödet under sommaren och 
hösten vilket främst verkar bero på ökad psykisk ohälsa delvis till följd av pandemin. 

Justerandes signatur 
____ -- 
.._ 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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Nämndens resultat förväntas bli bättre än augustiprognosens indikation på -15,9 mnkr 
även om löneavtalet för Kommunal blir betydligt mycket dyrare än vad som 
budgeterats och prognosticerats. Exakt hur stor påverkan detta får på nämndens 
nettokostnader är dock inte klarlagt då kommunens experter fortfarande analyserar 
detaljerna. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 14 december 2020 
• Bilaga. Omsorgsnämnden -ekonomiska bokslut per november 2020 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§126 

Verksamhetsplan och budget 2021 

OSN-2020-00843 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att fastställa verksamhetsplan för 2021 med plan för 2022-2023, enligt bilaga 1, 

2. att fastställa budget för 2021, enligt bilaga 2, 

3. att fastställa uppföljningsplan för 2021, enligt bilaga 3, samt 

4. att överlämna dessa till kommunstyrelsen. 

Deltar inte i beslutet 

Lars-Håkan Andersson (V) deltar inte i beslutet. 

Carolina Bringborn (M), Stig Rådahl (M) och Inger Liljeberg Kjelsson (M) deltar inte i 
beslutet. 

Evelina Solem (KD) deltar inte i beslutet. 

Särskilt yttrande 

Carolina Bringborn (M) och Stig Rådahl (M) anmäler särskilt yttrande enligt följande: 

Moderaterna hade i kommunfullmäktige ett eget förslag till mål och budget 
för 2021. Om Moderaternas förslag hade vunnit hade vi haft mer pengar till 
LSS-bostäder. I verksam hetsplanen hade det också funnits ett tydligare uppdrag 
att tillskapa fler LSS-boenden, gärna inom ramen för Lagen om valfrihetssystem, 
LOV. Att tillskapa fler LSS-bostäder och kunna verkställa beslut inom den tidsram 
som lagen fastställer måste ges en högre prioritet. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur omsorgsnämnden ska 
förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2021 
med plan för 2022-2023 och omsorgsnämndens egna nämndmål kopplade till 
grunduppdraget. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Omsorgsnämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med 
kommunens gemensamma uppföljning per april, per augusti och årsbokslut. Nämnden 
ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sitt 
verksamhetsområde. 

I samband med omsorgsnämndens beslut om verksamhetsplan och budget beslutas 
även interkontrollplan för 2021 (diarienummer OSN-2020-00844). 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, den 25 november 2020 
• Bilaga 1. Verksamhetsplan för 2021 med plan för 2022-2023 
• Bilaga 2. Budget 2021 
• Bilaga 3. Uppföljningsplan för 2021 

Justerandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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§127 

Internkontrollplan 2021 

OSN-2020-00844 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att fastställa internkontrollplan för 2021 enligt föreliggande förslag, samt 

2. att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden upprättar årligen en internkontrollplan och resultatet rapporteras 
till nämnden i den omfattning som fastställts. Planen ska vara ett stöd i styrningen av 
verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen och rapporteringen av 
den ska ge nämnden en övergripande bild om vilka områden som fungerar 
tillfredsställande eller kräver beslut om åtgärder. 

Planen ska försäkra att 

• verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, 
• den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är 

tillförlitlig, samt att 
• verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer. 

I samband med att omsorgsnämnden beslutar om internkontrollplanen beslutas även 
om omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget (diarienummer OSN-2020-00843). 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 25 november 2020 
• Bilaga. Internkontroilplan 2021 och analys enligt reglemente 2020 för 

omsorgsnämnden. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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§128 

Förlängning av habiliteringsersättning vid 
sjukdom eller vid avbrott i verkställighet 

OSN-2020-00270 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att anta förvaltningens förslag till förlängning av utbetalning av 
habiliteringersättning vid sjukdom, för deltagare som är oroliga för att bli sjuka och 
för deltagare som av sjukvården ordineras att inte närvara på daglig verksamhet, 

2. att förslaget även avser att habiliteringersättningen utbetalas vid avbrott i 
verkställighet, enligt ärendebeskrivningen i underlaget, 

3. att beslutet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med 30 juni 2021, 
samt 

4. att beslutet upphör att gälla i förtid, om regeringen inte förlänger tidsgränsen för 
det avskaffade karensavdraget för arbetstagare inom den ordinarie 
arbetsmarknaden. Beslutet kommer att upphöra i förtid det datum som det 
avskaffade karensavdraget slutar att gälla. 

Sammanfattning 

Syftet med tillfälligt införande och en förlängning av ersättning vid sjukdom eller vid 
avbrott i verkställighet är att minska smittspridning av covid-19. Beslutet syftar också 
till att deltagarna i daglig verksamhet inte ska påverkas negativt ekonomiskt vid 
sjukdom eller om verkställighet av beslut om daglig verksamhet inte kan utföras av 
andra skäl under rådande pandemiutbrott av covid-19. 

Beslutet medför att deltagarna behåller sin individuella habiliteringsersättning 
grundad på tidigare närvaro i verksamhet för en längre period tillbaka. 
Habiliteringsersättningen vid sjukdom eller vid avbrott i verkställighet är 62 kr per dag 
för heltidsnärvaro och 52 kr per dag för deltidsnärvaro år 2021. För deltagare som är 
nya på daglig verksamhet och som inte tidigare haft någon närvaro, ska ersättning utgå 
med heltidsersättning men med en reducering av 50%. 

När deltagaren återgår till sin dagliga verksamhet erhåller deltagaren omgående sin 
ordinarie habiliteringsersättning. 

Justerandes signatur .> 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 16 december 2020 

Justerandes signatur _ 

 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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§129 

Rapport av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 
30 september 2020 

OSN-2020-00167 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som den 
30 september 2020 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i 
verkställighet pågått i mer än tre månader. 

Rapporten har tagits fram för att följa nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 
kap. 6 f-h §§SoL och 28f-h §§ LSS. 

2. att lämna över rapporten med bilagor till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden är enligt 16 kap 6 f- h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldiga att 
kvartalsvis rapportera de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte 
verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varit mer än tre 
månader, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. I rapporten ska det stå vilka typer av bistånd som besluten gäller 
och hur långtid som gått sedan varje beslut togs. 

Justerandes signatur 

 

Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2020-12-16 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 25 november 2020 
• Bilaga la. Sammanställning av ej verkställda SoL-och LSS-beslut 

kvartal 3,2020 
• Bilaga lb. Tid för verkställighet kvartal 3, 2020 
• Bilaga 2. Tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige den 16 december 2020 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§130 

Förslag till yttrande kommunrevision 
granskning av uppföljning och insyn 

OSN-2020-00769 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt förslag till yttrande till 
kommunrevisionen (bilaga 1). 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat rapport över en genomförd granskning av 
kommunens uppföljning och insyn avseende privata utförare till kommunstyrelsen, 
äldrenämnden och omsorgsnämnden för yttrande senast den 23 december 2020. 
Granskningen avser huruvida kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en 
ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare av kommunal verksamhet 
samt om åtgärder vidtagits med anledning av tidigare granskningar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 19 november 2020. 
• Bilaga 1. Förslag till yttrande till kommunrevisionen. 
• Bilaga 2. Granskning av uppföljning och insyn privata utförare. 

Justerandes signatur 
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§131 

ldeburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Fyrisgården stöd år 2021 

OSN-2019-0768 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att fastställa stödet till Fyrisgården inom ramen för ideburet offentligt 
partnerskap 2020-2023 till 200 000 kronor år 2021. 

Sammanfattning 

Nämnden beslutade den 18 december 2019 § 146, OSN-2019-0768, att tillsammans 
med kulturnämnden och idrott- och fritidsnämnden besluta om överenskommelse om 
ideburet offentligt partnerskap (10P) med föreningen Fyrisgården under perioden 
2020-2023. Omsorgsnämnden har under 2020 finansierat verksamheten med 200 tkr, 
kulturnämnden med 1 181 tkr och Idrotts- och fritidsnämnden med 100 tkr. 
Förvaltningen föreslår nu att omsorgsnämndens stöd för 2021 blir samma som för 
2020, 200 tkr. 

Syftet med överenskommelsen är att genom samverkan mellan Fyrisgården och 
Uppsala kommun skapa så goda förutsättningar som möjligt för personer med 
funktionsnedsättning på deras fritid. Genom överenskommelsen vill kommunen 
säkerställa att föreningens engagemang och kunskaper om kultur, -idrott och 
fritidsverksamhet tas tillvara på och vidareutvecklas samt främja föreningens funktion 
som mötesplats för Uppsala kommuns invånare och samordnare för nätverket Fritid 
för alla. 

Överenskommelsens fokusområden: 

• Tillgänglig och kompetent fritidsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning 

• Delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättningar 
• Nätverk för föreningar och aktörer med verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning. 

Justerandes signatur 
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Protokoll 2020-12-16 

Målgrupper för överenskommelsen är: 

• Personer med funktionsnedsättning 
• Föreningar och organisationer vars verksamheter riktar sig till personer med 

funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga. Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap mellan 

Föreningen Fyrisgården och Uppsala kommun 

Justerandes signatur 
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§132 

Föreningsbidrag 2021 
Astma-och Allergiföreningen 

OSN-2020-00798 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Astma- och allergiföreningen i Uppsala 6 477 kronor i bidrag för 
år 2021. 

Sammanfattning 

Astma- och allergiföreningen i Uppsala har ansökt om 24 000 kronor i bidrag för 
verksamhetsåret 2021. Föreningen arbetar för att Uppsala kommun blir ett samhälle 
tillgängligt för människor med allergi och annan överkänslighet. Föreningen vill 
påverka samhället att åstadkomma bättre levnadsvillkor för människor med astma 
och allergiska sjukdomar. Genom upplysnings- och informationsarbete vill Astma- och 
allergiföreningen i Uppsala nå större förståelse för astmatikers och allergikers problem. 

För år 2020 beviljades föreningen bidrag utifrån medlemsantal och grundbidrag - det 
normerade bidraget. Bedömning är att Astma- och Allergiföreningen i Uppsala 
kompletterar nämndens verksamhet avseende tillgänglighetsskapande åtgärder för 
personer med funktionsnedsättning. Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland 
annat genom LSS-verksam het, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Astma- och 
allergiföreningen bedöms inte ha en direkt anknytning till nämndens målgrupp och 
mot bakgrund av detta föreslås nämnden endast bevilja normerat bidrag för år 2021 

Justerandes signatur —7- 7- 7 
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Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§133 

Föreningsbidrag 2021 
Attention 

OSN-2020-00759 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Attention Uppsala 32 291 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Sammanfattning 

Attention Uppsala har ansökt om 64 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2021. 
Attention Uppsala vill med sin föreningsverksamhet vara ett stöd och hjälp för 
personer med neuropsykiatriska funktionshinder och deras anhöriga. Genom att 
utbilda och informera vill föreningen öka kunskapen och förståelsen för personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder. Attention i Uppsala anordnar bland annat 
cafekvällar med inbjudna föreläsare, arrangerar NPF-träffar och anhörigträffar vilket 
fyller en viktig funktion då de fungerar som självhjälpsgrupper både för personer med 
egen erfarenhet och anhöriga. 

Föreningen söker medel för föreningsaktiviteter, medlemsinformation, administration 
och konferens. Bedömning är att Attention Uppsalas verksamhet utgör ett 
komplement till nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot 
funktionshindrade. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan 
för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 7„ ------2 



Ug) Uppsala 
kommun 

Sida 21 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 22 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§134 

Föreningsbidrag 2021 
Autism och aspbergerföreningen i Uppsala 

OSN-2020-00747 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Autism och aspbergerföreningen i Uppsala 35 104 kronor i bidrag för 
år 2021. 

Sammanfattning 

Autism och aspergerföreningen har ansökt om 149 000 kronor i bidrag för 
verksamhetsåret 2021. Föreningen arbetar för att skapa bättre villkor för barn, 
ungdomar och vuxna med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande 
tillstånd. Autism och aspergerföreningen anordnar aktiviteter för målgruppen såsom 
exempelvis vinter- och sommarläger, bad, utflykter och sång. 

Föreningen söker medel för att anordna läger, kultur- och fritidsaktiviteter för 
medlemmarna och deras familjer samt för intressepolitik och utbildningar. Bedömning 
är att Autism- och aspergerföreningen verksamhet utgör ett komplement till 
nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot funktionshindrade. Nämnden 
föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

MY),' 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 23 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkand e 

/\ V b 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 24(75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§135 

Föreningsbidrag 2021 
Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län BRiU 

OSN-2020-00796 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Brukarrevisionbyrån i Uppsala län 108 000 kronor i bidrag för år 2021. 

Sammanfattning 

Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU) ansöker om föreningsbidrag om 297 400 kr 
för år 2021. BRiU tillhandahåller sysselsättning för personer som är intresserade av 
brukarinflytande och brukarrevison. Föreningen jobbar enligt Uppsalamodellen som 
bygger på individuella intervjuer. Modellen är utvecklad i samarbete med forsknings 
och utvecklingsenheten inom Region Uppsala. Deltagarna kan också delta på 
föreläsningar, sociala aktiviteter och friskvård i samarbete med det sociala företaget 
lnitcia. 

Föreningen ansöker om medel för stöd att finansiera tjänst som verksamhetsledare/ 
handledare, marknadsförening samt ersättning till brukarrevisorerna att kunna 
föreläsa samt för att kunna delta på utbildningar och konferenser. Verksamhetsledare/ 
handledare ska bl.a. ge handledning till revisorerna under hela kedjan samt 
kompetensutveckli ng i arbetsmarknadskomptens (förhållningssätt på en arbetsplats, 
rutiner för sjukanmälan, rutiner för tidsrapportering, förhållningssätt gentemot 
kollegor och kunder etc.) 

Bedömning är att BRiU:s arbete inom brukarrevision utgör ett komplement till 
nämndens ordinarie verksamhet inom socialpsykiatri och stämmer väl överens med 
nämndens ambition att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har 
delaktighet och inflytande. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja 
ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 25 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 26 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§136 

Föreningsbidrag 2021 
Club Lindormen RSMH 

OSN-2020-00809 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Club Lindormen RSMH föreningsbidrag om 573 057 kronor för år 2021. 

Sammanfattning 

Club Lindormen RSMH har ansökt om bidrag om 689 700 kronor för verksamhetsåret 
2021. Club Lindormen RSMH har funnits sedan 1978 och föreningen bedriver 
träffpunktsverksamhet med stöd av både föreningsanställd och kommunalt avlönad 
personal. Club Lindormen RSMH bedriver rådgivande verksamhet i form av kamratstöd 
och enskilda samtal mellan medlemmarna. Medlemmar i Club Lindormen ges 
möjlighet att pröva schemalagt arbete eller sysselsättning med stöd från personalen, 
vilket klubben benämner som "aktiv medlem" respektive "volontär". En medlem kan 
tjänstgöra som "klubbvärd" som ansvarar för klubbhusets öppethållande när ingen 
avlönad personal jobbar. 

Föreningen ansöker om medlen för lokalkostnader, personal, aktiviteter, läger, 
information, kommunikation, utbildning, bokföring, bankavgifter samt för föreningens 
löpande verksamhet. Bedömning är att föreningen Club Lindormen RSMH:s 
träffpunktsverksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet vad 
gäller insatser mot psykisk ohälsa. Föreningen har tidigare erhållit medel för del av 
hyran från omsorgsnämnden utifrån egen regins sysselsättningsverksamhet, en 
överenskommelse som härstammar från beställar-utförarorganisationen. Då 
ersättning för hyran är att ses som ett föreningsbidrag bör det hanteras inom 
nämndens bidragsgivning. 

Nämnden föreslås mot bakgrund av detta bevilja föreningen ett verksamhetsbidrag 
och ett bidrag för lokalkostnad för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

N5 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 27 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur  

  

Utdragsbestyrkande 

/ 319  15 

   



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 28 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§137 

Föreningsbidrag 2021 
Dyslexiförbundet Uppsala län 

OSN-2020-00793 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Dyslexiförbundet Uppsala län 6 477 kronor i bidrag för år 2021. 

Sammanfattning 

Dyslexiförbundet i Uppsala län ansöker om bidrag utifrån medlemsantal och 
grundbidrag - det normerade bidraget för verksamhetsåret 2021. Dyslexi eller specifika 
läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter 
med att läsa och/eller skriva. Dyslexiförbundet i Uppsala län arbetar med rådgivning 
och stöd, informationsverksamhet, anordnar utbildning, möten och föreläsningar. 
Föreningen söker medel för att ge råd och stöd via medlemskontakter, för att anordna 
medlemsaktiviteter, för föreläsningar och för att vara en kontaktpunktför föreningens 
medlemmar. 

Bedömning är att Dyslexiförbundet i Uppsala län genom sin verksamhet kompletterar 
nämndens egen verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta bevilja bidrag 
enligt ansökan. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

/n° 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 29 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 
l i 

  

Utdragsbestyrkande 

711 0 

   



Kg Uppsala 
kommun 

Sida 30 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§138 

Föreningsbidrag 2021 
Fibromyalgiföreningen i Uppland 

OSN-2020-00783 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja fibromyalgiföreningen 5 931 kronor i bidrag för år 2021. 

Sammanfattning 

Fibromyalgiföreningen i Uppland har ansökt om bidrag om 87 000 kronor för 
verksamhetsåret 2021. Föreningen arbetar för att alla med fibromyalgi ska få en bättre 
livssituation genom bland annat studiecirklar, föredrag och medlemsmöten samt 
jobbar med i nformationsspridning. Föreningen anordnar även medlemsaktiviteter 
såsom exempelvis vattengymnastik. Utifrån att Fyrishov AB tar inträde när 
Fibromyalgiföreningen i Upplands medlemmar ska delta i den av föreningen 
anordnande vattengymnastiken ansöker föreningen om bidrag för inträde med samt 
för lokalhyra Fyrishov omfattande 87 000 kronor. 

Bedömning är att Fibromyalgiföreningen i Uppland bedriver verksamhet som 
kompletterar nämndens egen verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta 
delvis bevilja ansökan för år 2021. Förvaltningen bedömer att det saknas utrymme 
inom ramen för nämndens budget för att bevilja föreningen ytterligare bidrag. 

Justerandes signatur 

b 

  

Utd ragsbestyrka nd e 



Lig 
Uppsala 
kommun 

Sida 31 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur _ 

 

Utdragsbestyrkande 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 32 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§139 

Föreningsbidrag 2021 
FUB Uppsala Knivsta 

OSN-2020-00791 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja FUB Uppsala Knivsta 74 626 kronor i bidrag för år 2021. 

Sammanfattning 

FUB Uppsala har ansökt om bidrag om 208 500 kronor för verksamhetsåret 2021. 
Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) är en 
intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB Uppsala anordnar aktiviteter för 
målgruppen såsom exempelvis café Draget, FUB-dans, julfest, sommarfest, barndisco, 
stödja möten i Leos lekland, Turbo. FUB arbetar för mer inflytande och delaktighet för 
målgruppen. FUB driver flera projekt på egen hand och i samverkan med andra 
organisationer/föreningar. 

Föreningen ansöker om medel till FUB-danser, Café Draget, medlemsresor, hyra av 
bassäng och för övrig föreningsverksamhet. Storkonferensen, en konferens där 
medlemmar med egen erfarenhet (IF) utformar programmet i syfte att lyfta viktiga 
frågor för målgruppen till och föra en dialog med ansvariga politiker. 

Bedömning är att FUB Uppsalas verksamhet utgör ett komplement till nämndens 
ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot funktionshindrade. Nämnden föreslås 
mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 33 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur -/ -7 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ke.J 
Uppsala 
kommun 

Sida 34(75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§140 

Föreningsbidrag 2021 
Funktionsrätt Uppsala kommun 

OSN-2020-00795 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Funktionsrätt Uppsala kommun 1 475 000 kronor i föreningsbidrag för 
år 2021. 

Sammanfattning 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) har ansökt om 1 
627 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2021. 

HSO Uppsala kommun beslutade vid sitt årsmöte den 5 november att 
samarbetsorganets namn ska ändras till Funktionsrätt Uppsala kommun. Föreningen 
ska under år 2021 fortsätta vara ett samarbetsorgan och en samlad röst för Uppsalas 
organiserade funktionshinderrörelse. Med syfte att främja och hävda gemensamma 
krav och önskemål gentemot kommunen, offentliga myndigheter, allmänhet och 
näringsliv. Funktionsrätt Uppsala kommun ska vidare erbjuda föreningarna och deras 
medlemmar olika slags praktisk service, exempelvis kopiering, datorer, 
lokalupplåtelser och rådgivning. 

Funktionsrätt Uppsala kommuns fokusområden för 2021 

• Ta fram en intressepolitisk plattform 
• Etablera effektiva och hållbara kommunikationskanaler 
• Stärka rörelsens återväxt och medlemsantal 
• Arbete för en långsiktig implementering av programmet för full delaktighet 

samt etablera HSO som granskare av Uppsala kommuns verksamhet 

Bedömning är att Funktionsrätt Uppsala kommuns verksamhet utgör ett komplement 
till nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser för funktionshindrade. Arbetet 
med tillgänglighet är även särskilt prioriterat i Program för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja 
ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Kg Uppsala 
kommun 

Sida 35 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

A)/5 

   



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 36 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§141 

Föreningsbidrag 2021 
Föreningen Balans Uppsala 

OSN-2020-00753 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja föreningen Balans Uppsala 12 628 kronor i bidrag för år 2021. 

Sammanfattning 

Föreningen Balans Uppsala har ansökt om bidrag om 20 000 kronor för 
verksamhetsåret 2021. Föreningen Balans Uppsala vänder sig till personer med 
erfarenhet av psykisk ohälsa, självupplevd eller som anhörig, med fokus på depression 
och bipolär sjukdom. Föreningen anordnar medlemsträffar, självhjälpsgrupper samt 
an höriggrupper samt bedriver informationsverksamhet och politiskt påverkansarbete. 
En viktig uppgift för föreningen är även att sprida information om bipolär sjukdom och 
depression till allmänheten för att motverka stigmatisering. Basen i föreningens 
verksamhet är deras och självhjälpsgrupper. Föreningen Balans vänder sig dessutom 
även till anhöriga och anordnar anhöriggrupper. 

Föreningen ansöker om medel till föreningens löpande verksamhet, till 
självhjälpsgrupper, administration och marknadsföring. Bedömning är att föreningen 
Balans Uppsala genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrkand e 

A111/3 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 37(75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

" 

   



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 38 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§142 

Föreningsbidrag 2021 
Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs 

05N-2020-00790 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs 180 000 kronor i bidrag för 
år 2021. 

Sammanfattning 

Föreningen föreningsgården Ekolnsnäs har ansökt bidrag om 601 500 kronor för 
verksamhetsåret 2021. Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs inkluderar 23 
medlemsföreningar inom Funktionsrätt Uppsala, ca 4.500 personer. Föreningen 
Föreningsgården Ekolnsnäs tillhandahåller lokaler för medlemsföreningarnas olika 
behov. Nyttjandegraden är hög, främst sommartid, då medlemsföreningarna bedriver 
olika typer av sommarläger. 

Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs ansöker om bidrag för hyra, el-värme, för 
administration och styrelse, för personalkostnader och bokföring. Bedömning är att 
Föreningen föreningsgården Ekolsnäs verksamhet kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 
2021. Förvaltningen bedömer att det saknas utrymme inom ramen för nämndens 
budget för att bevilja föreningen ytterligare bidrag. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

,A1 'r) 

   



NJ5 
Uppsala 
kommun 

Sida 39 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 
,_
,.....--- 

 

Utdragsbestyrkande 

/Nig 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 40 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§143 

Föreningsbidrag 2021 
Föreningen Verkstan RSMH 

OSN-2020-00799 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Föreningen Verkstan RSMH föreningsbidrag om 200 000 kronor för 
år 2021. 

Sammanfattning 

Föreningen Verkstan RSMH har ansökt om 745 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 
2021 för öppethållande av deras träffpunktsverksamhet på Valegården. Föreningen 
Verkstan är en lokalförening inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. 
Föreningen är även ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund. Föreningen lagar och 
serverar medlemsluncher, har fika på lördagar, håller kamratstödjande samtal, 
anordnar studiecirklar (improvisationsteater, målning, yoga) och andra evenemang 
(sång, frukost, filmkvällar, städdagar, möten och fester). Valegården har öppet ca 50 
timmar i veckan, och brukar besökas av runt 25-30 personer om dagen. 

Köket höll igång nästan hela året, trots Coronapandemin. Föreningen fick anställa en 
ansvarig kock, för att kunna klara att ha luncherna kvar samtidigt med restriktionerna. 
Föreningen Verkstan RSMH vill under 2021 satsa på att stärka handledningen i 
verksamheten, öka utbudet av hälsoinriktade aktiviteter, ökat kamratstöd Verkstan följer 
bl.a. med medlemmar och stöttar i kontakt med läkare eller myndigheter. En målsättning i 
verksamheten är bättre hälsa, (bra levnadsvanor), personlig utveckling och återhämtning. 

Föreningen söker främst medel för bemanning men även för driftkostnader, 
förbrukningsvaror och för medlemsaktiviteter såsom möten, fester/festivaler, 
utbildning, resor och friskvård. Bedömning är att föreningen Föreningen Verkstan 
RSMH:s träffpunktsverksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa och det förebyggande arbetet. 
Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 41 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya in novativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

/rM 

   



Kg Uppsala 
kommun 

Sida 42 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§144 

Föreningsbidrag 2021 
Hjärnkoll 

OSN-2020-00780 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Föreningen Hjärnkoll föreningsbidrag om 20 000 kronor för år 2021. 

Sammanfattning 

Föreningen Hjärnkoll har ansökt om 40 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2021. 
Föreningen åren paraplyorganisation med tretton medlemsföreningar i Uppsala län. 
Föreningen arbetar med att förbättra brukarinflytande, delaktighet, kunskap och 
attityder till människor med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Sedan april 2015 har 
föreningen haft arbetsgivaransvar för Sesam, ett ideellt nätverk i Uppsala län med 
föreläsningsverksamhet om funktionshinderområdet. 

Riksförbundet Hjärnkoll har tillsammans med regionala föreningar visionen om att 
alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter. Målet är att: 

• Öka öppenheten kring och kunskapen om psykisk ohälsa 
• Förändra negativa attityder till människor med psykisk ohälsa 
• Minska diskriminering av människor som lever med psykisk ohälsa 

Hjärnkoll ansöker om bidrag för att anordna en aktivitet vid 40 tillfällen under 2021 för 
arvode för hjärnkollsambassadörer. Bedömning är att föreningen Hjärnkoll i Uppsala 
läns fortsatta arbete med brukarinflytande utgör ett komplement till nämndens 
verksamhet, samt stämmer överens med nämndens intentioner om ökat 
brukarinflytande. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för 
år 2021. Förvaltningen bedömer att det saknas utrymme inom ramen för nämndens 
budget för att bevilja föreningen ytterligare bidrag. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

Alt 

    



Uppsala 
kommun 

Sida 43 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

,A16 

   



ug Uppsala 
kommun 

Sida 44(75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§145 

Föreningsbidrag 2021 
Hjärtlung Uppsala län 

OSN-2020-00784 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att avslå Föreningen Uppsala HjärtLungs ansökan om föreningsbidrag för 
år 2021. 

Sammanfattning 

Föreningen Uppsala HjärtLung ansöker om normerat bidrag för verksamhetsåret 2021. 
Föreningen informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att människor 
med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. 
Föreningen anordnar även medlemsaktiviteter såsom exempelvis vattengymnastik. 

Föreningen har tidigare fått bidrag av omsorgsnämnden som handikappförening, då 
alla föreningar som tillhörde en riksorganisation fick bidrag från nämnden. Då 
omsorgsnämndens bidrag gjordes om 2018 och bidraget blev selektivt fick föreningen 
Uppsala HjärtLung avslag på sin ansökan. 

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-
verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Föreningsbidrag från 
omsorgsnämnden kan ges till föreningar med verksamhet som har en anknytning till 
omsorgsnämndens målgrupper och som bedöms vara till nytta inom 
verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Föreningen bedöms inte ha en direkt anknytning till nämndens målgrupp och 
verksamheten bedöms inte rymmas inom nämndens prioriterade insatser. 
Förvaltningen bedömer även att det saknas utrymme inom ramen för nämndens 
budget för att bevilja föreningen bidrag. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta 
avslå ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

Ag 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 45 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya in novativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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g5) 
Uppsala 
kommun 

Sida 46 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§146 

Föreningsbidrag 2021 
Hörselskadades förening Uppsala 

OSN-2020-00782 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Hörselskadades förening i Uppsala föreningsbidrag om 7 242 kronor 
för år 2021. 

Sammanfattning 

Hörselskadades förening i Uppsala har ansökt om bidrag om 67 500 kronor för 
verksamhetsåret 2021. Målet för föreningens är att förbättra hörselmiljön för alla 
hörselskadade i kommunen. Föreningen anordnar kurser, cirklar och 
medlemsaktiviteter såsom vattengymnastik, yoga och vandring samt driver 
intressepolitik för stärkt delaktighet för hörselskadade. 

Föreningen söker medel för med lemsaktiviteter, för del av lokalhyra, medlemstidning 
samt för föreningens löpande verksamhet. Bedömning är att Hörselskadades förening i 
Uppsala kompletterar nämndens verksamhet avseende tillgänglighetsskapande 
åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Då föreningen hade ett 
förhållandevis stort eget kapital samt även ett betydande överskott per 31 december 
2019 föreslås nämnden endast bevilja bidrag utifrån medlemsantal och grundbidrag - 
det normerade bidraget för år 2021. 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 47 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 
grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 48 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§147 

Föreningsbidrag 2021 
IFS Uppsala 

OSN-2020-00794 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja IFS Uppsala föreningsbidrag om 11 062 kronor för år 2021. 

Sammanfattning 

IFS Uppsala har ansökt om bidrag om 41 950 kronor för verksamhetsåret 2021. IFS 
Uppsala vill genom sin verksamhet stödja personer med schizofreni och andra 
psykossjukdomar samt deras anhöriga. IFS anordnar föreläsningar och vill erbjuda 
aktiviteter för anhöriga, närstående och själverfarna medlemmar. Föreningen har 
kontakttelefoner där de tar emot samtal från anhöriga och själverfarna som behöver 
information och stöd. IFS är tillgängliga varje onsdag mellan kl. 12-16 i 
brukarföreningarnas rum i Psykiatrins hus, där har de ägnat sig åt kunskapsspridning 
och kamratstödjande samtal. 

Föreningen söker medel för medlemsaktiviteter, kontorsmaterial, administration, stöd 
med hemsida, lokalhyra, bank och för teknisk utrustning. Bedömning är att IFS 
Uppsala genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen verksamhet. Nämnden 
föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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k), Uppsala 
kommun 

Sida 49 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomiskram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

Avg 

    



(¥ Uppsala 
kommun 

Sida 50 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§148 

Föreningsbidrag 2021 
Neuro Uppsala-Knivsta 

OSN-2020-00792 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Neuro Uppsala-Knivsta föreningsbidrag om 89 947 kronor för år 2021. 

Sammanfattning 

Neuro Uppsala-Knivsta har ansökt om bidrag om 180 000 kronor för verksamhetsåret 
2021. Neuro Uppsala-Knivsta vill verka för ett samhälle där människor med 
neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. 
Föreningen anordnar med lemsträffar, föredrag, studiecirklar, träning/rehabilitering, 
utflykter och fester samt driver intressepolitisk verksamhet. Neuro Uppsala-Knivsta 
ordnar anpassad träning med fysioterapeuter i funktionshinderföreningarnas lokaler. 
Föreningen är även medlem i parasportförbundet. Föreningen kommer att organisera 
parasportsaktiviteter som rullstolsdans, bowling och boule. Detta för att medlemmar 
ska kunna aktivera sig med sporter som är tillgängliga för personer med neurologiska 
funktionsnedsättningar. 

Föreningen ansöker om bidrag för medlemsaktiviteter, utåtriktade aktiviteter för att 
sprida information om neurologiska diagnoser samt för intressepolitik. Arbetet med 
tillgänglighet är även särskilt prioriterat i Program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning. Bedömning är att Neuro Uppsala-Knivsta genom sin verksamhet 
kompletterar nämndens egen verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta 
delvis bevilja ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

/9) ---

    



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 51 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 28 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur , 

 

Utdragsbestyrkande 

A915 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 52 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§149 

Föreningsbidrag 2021 
Svenska OCD-förbundet, OCD-föreningen 
i Uppsala län 

OSN-2020-00797 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja OCD-föreningen i Uppsala föreningsbidrag om 39 537 kronor för 
år 2021. 

Sammanfattning 

OCD-föreningen i Uppsala har ansökt om bidrag om 73 000 kronor för verksamhetsåret 
2021. OCD-föreningen i Uppsala är en intresseförening med uppgift att stödja 
människor som har drabbats av tvångssyndrom (OCD) och närliggande samsjuklighet 
samt deras anhöriga. OCD-föreningen i Uppsala län ingår i Riksförbundet Svenska OCD-
förbundet som representerar sjukdomarna OCD (tvångssyndrom), BDD (Body 
Dysnnorphic Disorder eller "Dysmorfofobi"), PANS (ocd utlöst av streptokockinfektion), 
samlartvång (patologiskt samlande), och trichotillomani (hårryckning). 

Föreningen organiserar träffpunkt för unga drabbade med möjlighet att byta 
erfarenheter, ger rådgivning, föreläser samt anordnar forumspel "OCD on stage" som 
är ett verktyg för att öka kunskapen om OCD hos dem som ska stödja och bidra till 
lindring för personer med tvångssyndrom. 

OCD-föreningen i Uppsala län söker bidrag för utbildning, föreläsningar, OCD i skolan, 
barn- och ungdomsverksamhet samt för löpande föreningsverksamhet. Bedömning är 
att OCD-föreningen i Uppsala län genom sin verksamhet kompletterar nämndens 
ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Nämnden föreslås mot 
bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

Arg 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 53 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya in novativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 
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Ko,J 
Uppsala 
kommun 

Sida 54(75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§150 

Föreningsbidrag 2021 
Reumatikerföreningen Uppsala 

OSN-2020-00807 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1.att bevilja Reumatikerföreningen Uppsala föreningsbidrag om 14 263 kronor för 
år 2021, samt 

2.att ansökan för år 2022-2023 behandlas nästkommande år. 

Sammanfattning 

Reumatikerföreningen i Uppsala-Knivsta ansöker om 444 000 kronor årligen i 
föreningsbidrag för verksamhetsåren 2021-2023. Reumatikerföreningen i Uppsala-
Knivsta arbetar för att de med reumatiska sjukdomar får ett bra och aktivt liv och 
anordnar aktiviteter såsom sittgymnastik, medicinsk yoga, paraffinbad och 
bassängverksamhet. Sprider information för att öka förståelsen för reumatiker. 
Föreningen arbetar även med sociala- och intressepolitiska frågor genom medverkan i 
bl.a. HSO. Ansökan avser för medlemsaktiviteter och för föreningens löpande 
verksamhet. 

För år 2020 beviljades föreningen ett bidrag omfattande 24 148 kronor. 
Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-
verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Reumatikerföreningen Uppsala 
bedöms inte ha en direkt anknytning till nämndens målgrupp och mot bakgrund av 
detta föreslås nämnden endast bevilja bidrag utifrån medlemsantal och grundbidrag - 
det normerade bidraget för år 2021. Förvaltningen bedömer att det saknas utrymme 
inom ramen för nämndens budget för att bevilja föreningen ytterligare bidrag. 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 

 



Ug) Uppsala 
kommun 

Sida 55 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Attverksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya in novativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 
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Uppsala 
kommun 

Sida 56 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§151 

Föreningsbidrag 2021 
RSMH Kungsängsliljan 

OSN-2018-0614 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja RSMH Kungsängsliljan föreningsbidrag om 3 200 kronor för år 2021. 

Sammanfattning 

RSMH Kungsängsliljan har ansökt om ett treårigt bidrag om 6 250 kronor årligen för 
verksamhetsåren 2019-2021. Gästerna på träffpunkten Vänkretsen har bildat 
föreningen RSMH Kungsängsliljan, föreningen är med i Riksförbundet för Social och 
Mental Hälsa (RSMH). Syftet med lokalföreningarna är att den som lever med psykisk 
ohälsa och ensamhet kan hitta stöd i umgänget med andra i samma situation. RSMH 
Kungsängsliljan arbetar med kamratstöd, anordnar kurser/cirklar samt 
aktiviteter/resor för medlemmarna. 

RSMH Kungsängsliljan ansöker om bidrag för medlemsaktiviteter, kurser, 
öppethållande av träffpunktverksamheten en lördag varje månad samt för föreningens 
löpande verksamhet. Bedömning är att RSMH Kungsängsliljan genom sin verksamhet 
kompletterar nämndens egen verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta 
delvis bevilja ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 
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¥ Uppsala 
kommun 

Sida 57(75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 58 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§152 

Föreningsbidrag 2021 
Rörelsehindrade barn och ungdomar 
i Uppsala län 

OSN-2020-00781 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Rörelsehindrade barn och ungdomar i Uppsala län föreningsbidrag 
om 78 086 kronor för år 2021. 

Sammanfattning 

Rörelsehindrade barn och ungdomar i Uppsala län (RBU) har ansökt om bidrag om 143 
000 kronor för verksamhetsåret 2021. Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län 
förbättra villkoren för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer. RBU 
Uppsala deltar även i debatter gällande frågor relaterade till rörelse- och 
funktionshinder. Verksamheten består till stor del av medlemsaktiviteter och 
föreningen anordnar bl.a. vinter, sommar- och ridläger. RBU Uppsala län ansöker om 
bidrag för föreningens basverksam het, föreningsaktiviteter, medlemskontakter, 
information och lägerplanering, föreningen söker främst för att kunna arrangera 
föreningens dagläger på Ekolnsnäs under sommarlovets första veckor. 

Bedömning är att RBU Uppsala läns verksamhet utgör ett komplement till nämndens 
ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot funktionshindrade barn och ungdomar. 
Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur ,------"? 

 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 59 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Attverksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att för-väntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 60 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-1246 

§153 

Föreningsbidrag 2021 
SPES Uppsalakrets 

OSN-2020-00737 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja SPES Uppsalakrets föreningsbidrag om 13 000 kronor för år 2021. 

Sammanfattning 

SPES Uppsala krets (suicidprevention efterlevandes stöd) vänder sig till den som 
förlorat någon som tagit sitt liv. Föreningen arbetar både preventivt och ger stöd åt 
drabbade personer genom samtalsgrupper (sorgegrupper) där de som drabbats kan 
komma och dela med sig av sin förlust med andra drabbade. SPES Uppsalakrets 
arbetar med en evidensbaserad metod baserad på 30 års verksamhet i landet. Genom 
att hjälpa drabbade arbetar SPES Uppsalakrets förebyggande då efterlevande är en 
riskgrupp. Föreningen har samtalsträffar en gång i månaden under hela året med 
undantag för juli månad. Det krävs inget medlemskap för att delta i samtalsgrupperna. 
Sedan januari 2019 har SPES även en biblioterapigrupp, Läsa för Livet, för medlemmar 
som kommit lite längre i sin sorgebearbetning. Förutom samtalsgrupper och stöd 
arbetar SPES Uppsalakrets med information och föreläsningar samt påverkansarbete. 
SPES Uppsala samarbetar med flera organisationer bl.a. Sensus, Balans, Hjärnkoll, 
Universitetskyrkan och Suicide Zero. 

SPES Uppsalakrets ansöker om medel för stöd med lokalhyra, medlemsaktiviteter, 
styrelsearbete och sanntalstöd. SPES Uppsalakrets ansöker om bidrag omfattande 39 
972,80 kronor för verksamhetsåret 2021. Bedömning är att föreningen SPES 
Uppsalakrets verksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet 
och stämmer överens med nämndens intentioner när det gäller att utveckla det 
förebyggande arbetet för psykisk hälsa och suicidprevention. Nämnden föreslås mot 
bakgrund av detta delvis bevilja ansökan om föreningsbidrag. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 61 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måtuppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur m e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 62(75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§154 

Föreningsbidrag 2021 
Stroke Uppsala 

OSN-2020-00779 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Stroke Uppsala 17 298 kronor i bidrag för år 2021. 

Sammanfattning 

Stroke Uppsala startade 1 januari 2018. Tidigare hade Stroke Länsförening ansvaret för 
programverksamheten i Uppsala. 1 Uppsala insjuknar mer än 400 personer i stroke 
varje år. Föreningen vill genom sin verksamhet skapa opinion och påverka samhället i 
syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för 
de som fått stroke samt för deras närstående. Föreningen vill fungera som en 
kamratförening för dem som känner behov av att träffa andra personer som har 
liknande erfarenheter genom att erbjuda möten med olika aktiviteter. 

Stroke Uppsala har ansökt om bidrag om 22 000 kronor för verksamhetsåret 2021. 
Stroke Uppsala ansöker om informationsmaterial, medlemsaktiviteter samt 
föreningens löpande verksamhet och administration. Bedömning är att Stroke Uppsala 
bedriver verksamhet som kompletterar nämndens egen verksamhet. Nämnden 
föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 63 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 64 (75) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§155 

Föreningsbidrag 2021 
Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta 

OSN-2020-00773 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta föreningsbidrag om 35 330 
kronor för år 2021. 

Sammanfattning 

Synskadades Riksförbund (SRF) Uppsala-Knivsta har ansökt om bidrag om 391 500 
kronor för verksamhetsåret 2021. Föreningen vill hålla sina medlemmar informerade 
om samhället, t.ex. genom att göra samhällsinformationen tillgänglig för synskadade 
genom punktskrift, storstil och tal (inläsning). SRF Uppsala-Knivsta bedriver 
intressepolitisk bevakning och ger medlemmarna en meningsfull fritid, genom 
tematräffar, studiecirklar, studiebesök och genom olika typer av resor. 

Föreningens målsättning är att utifrån tanken om alla människors lika värde, 
gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet inom samhällets alla områden och 
skapa gemenskap och ge möjligheter till ett aktivt och självständigt liv. 

Bedömning är att SRF Uppsala-Knivsta kompletterar nämndens verksamhet avseende 
tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Arbetet med 
tillgänglighet är även särskilt prioriterat i nämndens verksamhetsplan och Program för 
full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Då föreningen hade ett 
förhållandevis stort eget kapital samt även ett betydande överskott per 31 december 
2019 föreslås nämnden endast bevilja normerat bidrag samt delvis verksamhetsbidrag 
för kansli. 

Justerandes signatur 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§156 

Föreningsbidrag 2021 
Träffpunkternas intresseförening 

OSN-2019-0687 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1.att bevilja Träffpunkternas intresseförening i Uppsala föreningsbidrag om 
10 000 kronor för år 2021, samt 

2.att ansökan för 2022 behandlas nästkommande år. 

Sammanfattning 

Träffpunkternas intresseförening i Uppsala (TIF) samordnar brukarinflytandet för de 
som besöker träffpunkterna genom att anordna träffar med personal och ledning på 
träffpunkterna. TIF ordnar medlemsaktiviteter och studieresor. Medlemmar i 
föreningen är träffpunkterna inom socialpsykiatrin. Varje träffpunkt utser sin 
medlemsrepresentant till TIF. 

Träffpunkternas intresseförening i Uppsala ansökte om ett treårigt föreningsbidrag om 
totalt 70 000 kronor för åren 2020-2022. Ansökan för år 2021 avser 25 000 kronor. 
Föreningen ansöker om medel för föreningsverksamhet, brukarinflytande, 
studiecirklar, överbyggande måltider samt för studieresa. Bedömning är att TIF:s 
fortsatta arbete med brukarinflytande utgör ett komplement till nämndens 
verksamhet, och stämmer överens med nämndens intentioner om ökat 
brukarinflytande. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta att bevilja fortsatt 
föreningsbidrag för del av ansökan. 

Justerandes signatur 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya in novativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§157 

Föreningsbidrag 2021 
Uppsala kulturförening 

OSN-2020-00789 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Uppsala kulturförening 4 000 kronor i bidrag för år 2021. 

Sammanfattning 

Uppsala Kulturförening har ansökt om bidrag om 4 000 kronor för verksamhetsåret 
2021. Uppsala kulturförening är en ideell förening som vänder sig till, drivs av och 
består av uppsalabor med psykiska funktionsvariationer och psykisk ohälsa som är 
intresserade av kultur. Föreningen vill främja kultur, skrivande och konst för psykiskt 
funktionsnedsatta samt informera och öka allmänhetens kunskaper om psykisk 
ohälsa. Uppsala kulturförening anordnar skrivarstugar, temasammankomster, 
utfärder, besök på konstutställningar och museer. 

Bedömning är att föreningen Uppsala kulturförenings verksamhet utgör ett 
komplement till nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk 
ohälsa. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta bevilja ansökan för år 2021. 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Justerandes signatur 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§158 

Föreningsbidrag 2021 
Uppsala läns dövas förening 

OSN-2020-00778 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att bevilja Uppsala läns Dövas Förening föreningsbidrag om 130 000 kronor för 
år 2021. 

Jäv 

Stig Rådahl (M) anmäler jäv och deltar inte under överläggning eller beslut. 

Sammanfattning 

Uppsala Läns Dövas Förening har ansökt om bidrag om 160 000 kronor för 
verksamhetsåret 2021. Målet för Uppsala läns Dövas Förening är att påverka samhället 
och bevara dövas intresse i Uppsala. Föreningen anordnar aktiviteter där medlemmar 
kan umgås i en teckenspråkig miljö såsom teckenspråkscafe, studiebesök, utflykter 
och föreläsningar samt så ger föreningen ut en medlemstidning. Målet för föreningens 
verksamhet är bevakning av samhällsfrågor som har betydelse för döva och 
teckenspråket. Föreningen arbetar även med tillgänglighetsarbetet, rådgivning och 
stöd samt infornnatörsverksamhet. Uppsala läns dövas förening ansöker om stöd till 
mediemsaktiviteter, föreläsningar, information på teckenspråk, personal, lokalkostnad 
och för föreningens löpande verksamhet. 

Bedömning är att Uppsala läns Dövas Förening kompletterar nämndens verksamhet 
avseende tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. 
Arbetet med tillgänglighet är även särskilt prioriterat i Program för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis 
bevilja ansökan för år 2021. 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån: 

Justerandes signatur 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet. 

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. 
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten. 
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling. 
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar. 

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Inför år 2021 är det 29 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2021 omfattar ansökningarna totalt 
6 636 845 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 27 november 2020 
• Bilaga 1. Ansökan om omsorgsnämndens bidrag till föreningar 2021 

Justerandes signatur 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§159 

Delegationsbestut till omsorgsnämnden för 
perioden 18 november-8 december 2020 

OSN-2020-00410 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 
18 november-8 december 2020 och lägga den till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt lista över delegationsbeslut i 
individärenden under november2020. 

Justerandes signatur 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§160 

Anmätningsärenden till omsorgsnämnden för 
perioden 17 november-8 december 2020 

OSN-2020-00409 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att notera anmälningsärenden för perioden 17 november-8 december, enligt 
ärendets förteckning, till protokollet. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls ärenden enligt förteckning nedan. 

1. Beslut från högsta förvaltningsdomstolen, 2020-11-23 
2. Dom från förvaltningsrätten, 2020-11-20 
3. Dom från förvaltningsrätten, 2020-11-20 
4. Dom från förvaltningsrätten, 2020-11-23 
5. Beslut från förvaltningsrätten, 2020-11-30 
6. Dom från förvaltningsrätten, 2020-11-257 
7. Dom från förvaltningsrätten, 2020-11-25 
8. Dom från förvaltningsrätten, 2020-11-27 
9. Beslut från förvaltningsrätten, 2020-11-30 
10.Beslut från kammarrätten, 2020-12-04 
11.Dom från förvaltningsrätten, 2020-12-08 
12.Skrivelse från kuratorer på Specialistrehabiliteringsenheten, 

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen, 2020-11-2020 
13. Julhälsning från Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs, 2020-11-27 
14. Sammanställning svar två frågor från funktionsrättsrådet Covid-19, 2020-09-24 
15.Meddelande från plan- och byggnadsnämnden om granskning, Detaljplan för 

kvarteret H ugin, 2020-12-07 
16.Brev från arbetsmiljöverket till förtroendeva Ida inom vård och omsorg om hög 

arbetsbelastning 
17.Sammanträdesprotokoll omsorgsnämndens individutskott, 2020-10-14 
18.Sammanträdesprotokoll från omsorgsnämnden, 2020-11-24 
19.Sammanträdesprotokoll omsorgsnämndens arbetsutskott, 2020-12-07 
20.Protokoll från samverkansgrupp vid omsorgsförvaltningen, 2020-12-08 

Justerandes signatur 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§161 

Rapporter från förtroendevalda 
1. Salem Sarsour (S) rapporterar om den video Ge makten vidare har publicerat 

på Youtube. 

2. Ordförande Angelique Prinz Blix rapporterar om presidiets möte med kommunens 
revisionsbyrå. 

3. Ordförande Angelique Prinz Blix rapporterar om Angelique Prinz Blix, Loa Mothatas 
och Araxi Tadaros replik, publicerad i dagens Uppsala Nya Tidning (UNT), på 
Barbro Lewins insändare i UNT den 3 december 2020. 

Justerandes signatur 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§162 

Frågor från nämndens ledamöter 
Carolina Bringborn (M) frågar om vad som sker med förslaget om sammanslagning av 
omsorgs- och äldreförvaltningarna. Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, besvarar 
frågan under sammanträdet. 

Justerandes signatur 
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