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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 160 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag. 

§ 161 

Sammanträdestider augusti 2018 för omsorgsnämnden. Dnr OSN-2017-0516 

Beslut 
att omsorgsnämndens sammanträde den 30 augusti 2018 utgår och att nämnden sammanträder 

onsdag den 22 augusti 2018, klockan 15.00, 

att omsorgsnämndens arbetsutskott den 20 augusti 2018 utgår och att nämndens arbetsutskott 
sammanträder måndag den 13 augusti, klockan 15.00, samt 

att omsorgsnämndens individutskott den 30 augusti 2018 utgår och att nämndens individutskott 
sammanträder onsdag den 22 augusti 2018, klockan 8.30. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-12-04 till beslut. 

Förslag till beslut om att flytta sammanträdena i augusti 2018 är med anledning av att nämnden har 
i uppdrag att till kommunstyrelsen lämna yttrande om Mål och budget 2019 senast den 24 augusti 
2018. 

Omsorgsnämndens sammanträde den 22 augusti 2018 är öppet för allmänheten. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

r 



Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

3(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 162 

Månadsbokslut och prognos per november 2017. Dnr OSN-2017-0186 

Beslut 
att ta informationen till protokollet, samt 

att delegera till arbetsutskottet 22 januari 2018 att godkänna månadsbokslut per november 2017. 

Ärendet 
Förvaltningen informerar om att preliminärt månadsboklut per november är — 4,4 mnkr. 

Föreslås att nämnden delegerar till arbetsutskottet i januari 2018 att godkänna bokslut per november 
2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

A9 5 



4(48) 

enlue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 163 

Verksamhetsplan och internkontrollplan 2018. Dnr OSN-2017-0681 

Beslut 
att fastställa preliminär verksamhetsplan och internkontrollplan för 2018-2020 enligt föreliggande 

förslag, samt 

att överlämna preliminär verksamhetsplan och internkontrollplan till kommunstyrelsen. 

Deltar inte i beslutet 
L, M, C och KD deltar inte i beslutet. 

Särskilt yttrande 
L, M, C och KD anmäler särskilt yttrande, enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-12-01 till beslut. 

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande 
styrdokument Mål och budget 2018-2020. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till 
att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål och uppdrag. 

Omsorgsnämndens budget för år 2018 ska nämnden besluta om i januari 2018. Verksamhetsplanen 
2018-2020 utgår från budget och nämnden föreslås därför anta en preliminär verksamhetsplan. I 
samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan beslutar den även om sin plan för 
intern kontroll. 

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan, budget och internkontrollplan i samband med Uppsala 
kommuns gemensamma uppföljning per mars, delårsbokslut per augusti samt vid helårsbokslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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5(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 164 

Uppföljning och fortsättning av LSS-rådet. Dnr OSN-2017-0665 

Beslut 
att med godkännande lägga Verksamhetsberättelse 2016-2017 till handlingarna, samt 

att arbetet i LSS-rådet ska fortsätta och övergå från projektform till permanent verksamhet från 
och med 2018, samt 

att anta föreslagna föreskrifter för LSS-rådet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-12-04 till beslut. 

Då LSS-rådet under projekttiden visat sig vara en viktig del i Uppsalas arbete för att öka inflytande 
och egenmakt för personer med LSS-beslut och nu utgör en plattform för att direkt kunna lyfta 
frågor med ansvariga politiker, föreslås att rådets verksamhet övergår från projektform till 
permanent verksamhet. 

LSS-rådets arbete utgår från nämndens beslutade föreskrifter. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
X 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 165 

Reviderat förfrågningsunderlag för daglig verksamhet 2018 enligt lagen om valfrihetssystem. 
Dnr OSN-2017-0615 

Beslut 
att godkänna förvaltningens reviderade förslag på förfrågningsunderlag inom daglig verksamhet 

enligt lag om valfrihetssystem (LOV), 

att reviderade förfrågningsunderlag för daglig verksamhet ska gälla från 1 januari 2018, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att skriftligen snarast informera alla godkända utförare om 
ovanstående förändringar. 

Deltar inte i beslutet 
L, M, C och KD deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-12-05 till beslut. 

Nivåersättningen för godkända utförare inom daglig verksamhet i nämndens valfrihetssystem enligt 
lagen om valfrihetssystem(LOV) ska varje år senast i december fastställas av nämnden. 
Behovet av stöd från personal i daglig verksamhet är indelat i sju olika nivåer. Utföraren får 
ersättning utifrån dessa nivåer. 

I det föreslagna förfrågningsunderlaget har ersättningen för de personer som behöver minst stöd i 
nivå 1 höjts med omsorgsprisindex för 2017 som är 2,7 procent och ersättningen i övriga nivåer inte 
höjts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 166 

Reumatikerföreningen i Uppsala-Knivsta, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 
för år 2018. Dnr OSN-2016-0300 

Beslut 
att bevilja Reumatikerföreningen i Uppsala-Knivsta 24 431 kronor i bidrag för år 2018, samt 

att ansökan för år 2019 behandlas under nästkommande år. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-12-05 till beslut. 

Reumatikerföreningen i Uppsala-Knivsta ansökte om 653 000 kronor årligen i föreningsbidrag för 
verksamhetsåren 2017-2019. Omsorgsnämnden beslutade att bevilja föreningen bidrag omfattande 
26 500 kronor för år 2017 samt beslutade att ansökan för 2018-2019 skulle behandlas 
nästkommande år. 

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. 

Bedömning är att Reumatikerföreningen i Uppsala-Knivsta bedriver verksamhet som kompletterar 
nämndens egen verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 
2018 samt att ansökan för år 2019 behandlas nästkommande år. 

Utdragsbestyrkande 
• 

Justerandes sign 

Av) 



Justerandes sign 

Uppsalai  OMSORGSNÄMNDEN 

8(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 167 

DBH Östra, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 2018. Dnr OSN-2016-0311 

Beslut 
att bevilja DHB Östra 2 329 kronor i bidrag för år 2018, samt 

att ansökan för år 2019 behandlas nästkommande år. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-22 till beslut. 

DHB Östra ansökte år 2017 om bidrag om 20 000 kronor per år för verksamhetsåren 2017-2019. Då 
föreningen hade ett förhållandevis stort eget kapital samt även ett betydande överskott per 31 
december 2015, beviljades föreningen endast det normerade bidraget för år 2017. Omsorgsnämnden 
beslutade även att ansökan för 2018-2019 skulle behandlas nästkommande år. 

Föreningens syfte är att jobba handikappolitiskt som intresseorganisation för familjer med döva, 
hörselskadade barn och ungdomar, och familjer som har barn och ungdomar med språkstörning i 
Stockholms, Uppsala och Gotlands län. DHB Östra ansöker om bidrag för att kunna arrangera 
fritidsaktiviteter i Uppsala riktade främst till medlemmar boende i Uppsala, såsom simskola, fotboll, 
dagsutflykter, mm. 

Bedömning är att då föreningen har ett förhållandevis stort eget kapital föreslås nämnden endast 
bevilja normerat bidrag för år 2018 samt att ansökan för år 2019 behandlas nästkommande år. 
Förvaltningen bedömer att det saknas utrymme inom ramen för nämndens budget för att bevilja 
föreningen ytterligare bidrag. 

Utdragsbestyrkande 



9(48) 

Regi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 7-  12-  1 4 

§ 168 

Uppsala Demensförening, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr 
OSN-2017-0318 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Uppsala Demensförening 8 000 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-22 till beslut. 

Uppsala Demensförening har ansökt om bidrag om 43 200 kronor för verksamhetsåret 2018. 
Uppsala demensförening vill stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga, sprida information 
och kunskap om demens samt påverka politiker och beslutsfattare. Ansökan avser bidrag till 
samtalsträffar för unga anhöriga en gång i månaden samt bidrag till en helgkonferens för unga 
anhöriga. 

Bedömning är att Uppsala Demensförening bedriver verksamhet som kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



10(48) 

Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 169 

Prostatacancerföreningen i Uppsala län, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 
för år 2018. Dnr OSN-2017-0547 

Beslut 
att avslå Prostatacancerföreningen i Uppsala läns ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 

omfattande 7000 kr för år 2018 då föreningen redan är beviljad bidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-17 till beslut. 

Prostatacancerföreningen ansökte om 6 000 kr årligen i föreningsbidrag för verksamhetsåren 2016-
2018. Omsorgsnämnden beslutade 2015-12-16 att bevilja Prostatacancerföreningens ansökan för 
åren 2016-2018. 

Prostatacancerföreningen ansöker om förhöjt bidrag om 7 000 kr för år 2018 utifrån ökat 
medlemsantal. Då prostatacancerföreningen beviljades ett treårigt bidrag och det normerade 
bidraget ryms inom redan beviljat bidrag föreslås nämnden avslå ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

M 
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fAuPeacie OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 170 

Astma- och allergiföreningen i Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för 
år 2018. Dnr OSN-2017-0551 

Beslut 
att bevilja Astma- och allergiföreningen i Uppsala 25 000 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-21 till beslut. 

Astma- och allergiföreningen i Uppsala har ansökt om 36 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 
2018. 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. 

Bedömning är att Astma- och Allergiföreningen i Uppsala 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. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis 
bevilja ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Justerandes sign 
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upe,yala OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 171 

ILCO Uppsala län, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr OSN-
2017-0554 

Beslut 
att avslå ILCO Uppsala läns ansökan om bidrag till funktionshinderförening för år 2018 då 

föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-20 till beslut. 

ILCO i Uppsala län har ansökt om normerat bidrag till funktionshinderföreningar för 
verksamhetsåret 2018 omfattande 3655 kronor. ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en 
intresseorganisation som bildades för att förbättra situationen för stomi- och reservoaropererade. 
ILCO beviljades normerat bidrag för verksamhetsåret 2016 och för år 2017 ansökte inte föreningen 
om bidrag från nämnden. ILCO i Uppsala län vill verka för att skapa och upprätthålla kontakt med 
sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal, de vill verka för att det tillhandahålls individuellt 
anpassade bandage och andra hjälpmedel samt verka för och bidra till vetenskaplig forskning. 

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det 
stöd och den service de behöver. Föreningsbidrag från omsorgsnämnden kan ges till föreningar med 
verksamhet som har en anknytning till omsorgsnämndens målgrupper. 

Bedömning är att ILCO i Uppsala län är en patientorganisation för personer som är stomi- och 
reservoaropererade. En patientförening vänder sig till en avgränsad del inom sjukvården och 
företräder en avgränsad svårighet/sjukdom. Utifrån detta görs bedömningen att ILCO i Uppsala inte 
tillhör omsorgsnämndens målgrupp. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta avslå ansökan för år 
2018. 

Utdragsbestyrkande 
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fAummem OMSORG SN ÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 172 

Attention Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr 2017-
0563 

Beslut 
att bevilja Attention Uppsala 32 669 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-22 till beslut. 

Attention Uppsala har ansökt om 76 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 
2018. 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 cafbkvällar med inbjudna föreläsare, arrangerar NPF-
träffar och anhörigträffar vilket fyller en viktig funktion då de fungerar som sj älvhjälpsgrupper både 
för personer med egen erfarenhet och anhöriga. 

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 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upe,53.113, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 173 

Autism- och asperger föreningen, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2018. Dnr OSN-2017-0564 

Beslut 
att bevilja Autism- och aspergerföreningen 35 515 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-24 till beslut. 

Autism- och aspergerföreningen har ansökt om 200 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 
2018. 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. 

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 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/4\19  



15(48) 

ulp115,9», OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 174 

Uppsala Ångestsyndromsällskap, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2018. Dnr OSN-2017-0565 

Beslut 
att bevilja Uppsala Ångestsyndromsällskap 8 414 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-21 till beslut. 

Uppsala Ångestsyndromsällskap har ansökt om 10 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2018. 
Föreningen bedriver verksamhet i form av självhjälp åt ångestdrabbade, informationsspridning och 
intressepolitik. Uppsala Ångestsyndromsällskap vill öka förståelsen för ångestbesvär och därmed 
minska de negativa attityderna och stigmatiseringen i samhället. Föreningen samarbetar med andra 
ideella organisationer inom civilsamhället samt deltar i brukarnätverk. Arbetar för ökat inflytande 
och påverkan för ångestdrabbade. 

Bedömning är att Uppsala Ångestsyndromsällskap genom sin verksamhet kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Arbetet med ökat inflytande och egenmakt är även särskilt prioriterat i nämndens 
verksamhetsplan. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta bevilja ansökan för år 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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fAuPeame OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 175 

Personskadeförbundet RTP Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för 
år 2018. Dnr OSN-2017-0568 

Beslut 
att bevilja Personskadeförbundet RTP Uppsala 12 000 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-23 till beslut. 

Personskadeförbundet RTP Uppsala har ansökt om bidrag om 35 000 kronor för verksamhetsåret 
2018. Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade 
skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående. Förkortningen RTP 
står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Föreningen bedriver intressepolitik och är aktiv i 
tillgänglighetsarbetet i samverkan med HSO samt anordnar medlemsaktiviteter såsom studiecirklar, 
föreläsningar och fritidsaktiviteter. 

Bedömning är att Personskadeförbundet RTP Uppsala bedriver verksamhet som kompletterar 
nämndens egen verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 
2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2upenlue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 176 

Föreningen Balans Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. 
Dnr OSN-2017-0569 

Beslut 
att bevilja Föreningen Balans Uppsala 12 776 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-22 till beslut. 

Föreningen Balans Uppsala har ansökt om bidrag om 20 000 kronor för verksamhetsåret 2018. 
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 anhöriggrupper 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. 

Bedömning är att föreningen Balans Uppsala genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Arbetet med ökat inflytande och egenmakt är även särskilt prioriterat i nämndens 
verksamhetsplan. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

)e'f 
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18(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 177 

Hörselskadades förening i Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2018. Dnr OSN-2017-0570 

Beslut 
att bevilja Hörselskadades förening i Uppsala 37 906 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-12-04 till beslut. 

Hörselskadades förening i Uppsala har ansökt om bidrag om 50 000 kronor för verksamhetsåret 
2018. 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. 

Bedömning är att Hörselskadades förening i Uppsala 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. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja 
ansökan för år 2018. 

Justerandes sign 

/\47_ 

Utdragsbestyrkande 
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upe,§3,13 OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 7-  12-  1 4 

§ 178 

Njurföreningen Norra Mälardalen, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2018. Dnr OSN-2017-0572 

Beslut 
att avslå Njurföreningen Norra Mälardalens ansökan om bidrag till funktionshinderförening för år 

2018-2019 då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-20 till beslut. 

Njurföreningen Norra Mälardalen, dvs. Västmanland och Uppland, ansökte år 2017 om ett treårigt 
normerat bidrag. Ansökan för år 2017 beviljades och nämnden beslutade att ansökan för åren 2018-
2019 skulle behandlas nästkommande år. Föreningens ändamål är att regionalt främja och tillvarata 
njursjukas intressen beträffande vård, behandling, rehabilitering och den sociala tryggheten i 
samhället samt att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem och organdonation. 
Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det 
stöd och den service de behöver. Föreningsbidrag från omsorgsnämnden kan ges till föreningar med 
verksamhet som har en anknytning till omsorgsnämndens målgrupper. 

Bedömning är att Njurföreningen i Norra Mälardalen är en patientförening dvs. 
föreningsverksamheten utgår från en specifik diagnos eller sjukdom. En patientförening vänder sig 
till en avgränsad del inom sjukvården och företräder en avgränsad svårighet/sjukdom. Utifrån detta 
görs bedömningen att Njurföreningen i Norra Mälardalen inte tillhör omsorgsnämndens målgrupp. 
Nämnden föreslås mot bakgrund av detta avslå ansökan för åren 2018-2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Pb 



20(48) 

Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 179 

Epilepsiföreningen i Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. 
Dnr 2017-0574 

Beslut 
att bevilja Epilepsiföreningen i Uppsala 2 210 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-22 till beslut. 

Epilepsiföreningen i Uppsala har ansökt om det normerade bidraget om 2 210 kronor för 
verksamhetsåret 2018. Epilepsiföreningen i Uppsalas mål är att skapa en samhällsutveckling som 
ger alla med epilepsi full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Föreningen 
genomför en rad aktiviteter för att sprida information och öka kunskapen om epilepsi i kommunen. 

Bedömning är att Epilepsiföreningen i Uppsala genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta bevilja ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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pe,kaloi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 180 

Osteoporosföreningen i Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2018. Dnr OSN-2017-0575 

Beslut 
att avslå Osteoporosföreningen i Uppsalas ansökan om bidrag till funktionshinderförening för år 

2018 då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-20 till beslut. 

Osteoporosföreningen i Uppsala har ansökt om 3 000 kronor i bidrag till funktionshinderföreningar 
för verksamhetsåret 2018. Föreningen vill medverka till att kunskapsnivån om sjukdomen ökar, de 
vill agera aktivt för betydelsen av förebyggande åtgärder för att undvika osteoporos och de vill 
medverka till att de som behöver behandling får kontakt med hälso- och sjukvården. 

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det 
stöd och den service de behöver. Föreningsbidrag från omsorgsnämnden kan ges till föreningar med 
verksamhet som har en anknytning till omsorgsnämndens målgrupper. 

Bedömning är att Osteoporosföreningen i Uppsala är en patientorganisation för personer med 
osteoporos. En patientförening vänder sig till en avgränsad del inom sjukvården och företräder en 
avgränsad svårighet/sjukdom. Utifrån detta görs bedömningen att Osteoporosföreningen inte tillhör 
omsorgsnämndens målgrupp. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta avslå ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Ai')3 
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u P emilue OMS ORGSN ÄMN DEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 7-  1 2-  1 4 

§ 181 

Frisk & Fri Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr 
OSN-2017-0576 

Beslut 
att bevilja Frisk & Fri Uppsala 3638 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-22 till beslut. 

Frisk & Fri Uppsala har ansökt om det normerade bidraget om 3 638 kronor för verksamhetsåret 2018. 
Frisk & Fri Uppsala verkar inom ätstörningsområdet för att stödja drabbade och deras närstående, 
förebygga ätstörningar samt påverka för en kontinuerligt förbättrad vård inom området. 

Bedömning är att Frisk & Fri Uppsala genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta bevilja ansökan för år 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2uPenie OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 182 

Dyslexiförbundet i Uppsala län, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2018. Dnr OSN-2017-0582 

Beslut 
att bevilja Dyslexiförbundet i Uppsala län 4777 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-20 till beslut. 

Dyslexiförbundet i Uppsala län ansöker om det normerade bidraget för verksamhetsåret 2018. 
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. 

Bedömning är att Dyslexiförbundet i Uppsala län genom sin verksamhet kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta bevilja ansökan för år 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 7- 12- 1 4 

§ 183 

Mun- och halscancerföreningen Uppland, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 
för år 2018. Dnr OSN-2017-0583 

Beslut 
att avslå Mun- och halscancerföreningen Upplands ansökan om bidrag till funktionshinderförening 

för år 2018 då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-20 till beslut. 

Mun- och halscancerföreningen Uppland har ansökt om det normerade bidraget för verksamhetsåret 
2018 omfattande 2465 kronor. Mun- och halscancerföreningen Uppland är en ideell organisation för 
personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. Föreningen arbetar aktivt för att 
utbilda/underlätta för drabbade personer i sin återkomst till en fungerande vardag samt 
stödverksamhet till anhöriga. 

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det 
stöd och den service de behöver. Föreningsbidrag från omsorgsnämnden kan ges till föreningar med 
verksamhet som har en anknytning till omsorgsnämndens målgrupper. 

Bedömning är att Mun- och halscancerföreningen Uppland är en patientförening dvs. 
föreningsverksamheten utgår från en specifik diagnos eller sjukdom. En patientförening vänder sig 
till en avgränsad del inom sjukvården och företräder en avgränsad svårighet/sjukdom. Utifrån detta 
görs bedömningen att Mun- och halscancerföreningen Uppland inte tillhör omsorgsnämndens 
målgrupp. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta avslå ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 184 

OCD-föreningen i Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 2018. Dnr 
OSN-2017-0584 

Beslut 
att bevilja OCD-föreningen i Uppsala 40 000 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-22 till beslut. 

OCD-föreningen i Uppsala har ansökt om bidrag om 150 000 kronor för verksamhetsåret 2018. 
OCD-föreningen i Uppsala är en intresseförening med uppgift att stödja människor som har drabbats av 
tvångssyndrom (OCD) och närliggande samsjuklighet samt deras anhöriga 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. 

Bedömning är att OCD-föreningen i Uppsala genom sin verksamhet kompletterar nämndens 
ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Nämnden föreslås mot bakgrund av 
detta delvis bevilja ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

AV5 
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LP pemluie OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 185 

Uppsala Läns Dövas Förening, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. 
Dnr OSN-2017-0585 

Beslut 
att bevilja Uppsala Läns Dövas Förening 159 844 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-12-04 till beslut. 

Uppsala Läns Dövas Förening har ansökt om bidrag om 205 000 kronor för verksamhetsåret 2018. 
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 teckenspråkscaf, studiebesök, utflykter och föreläsningar samt så ger föreningen ut en 
medlemstidning. 

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 nämndens verksamhetsplan och Program för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja 
ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande 
, 

Justerandes sign 

AVV3 
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upelealue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 186 

Celiakiföreningen i Uppsala län, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2018. Dnr OSN-2017-0587 

Beslut 
att avslå Celiakiföreningen i Uppsala läns ansökan om bidrag till funktionshinderförening för år 

2018 då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-20 till beslut. 

Celiakiföreningen i Uppsala län har ansökt om 18 500 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2018. 
Celiakiföreningen företräder personer som har celiaki, laktosintolerans eller allergi mot 
mjölkprotein eller sojaprotein. Målet är att alla personer med diagnoserna celiaki, laktosintolerans 
samt mjölk- och sojaproteinallergi ska kunna må bra och ha tillgång till gluten-, laktos-, mjölk- och 
sojafria livsmedel på samma ekonomiska villkor som andra. Kunskapen om dessa intoleranser och 
allergier ska finnas i samhället så att alla kan få bra mat vid restaurangbesök och i det offentliga 
rummet/livet. 

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det 
stöd och den service de behöver. Föreningsbidrag från omsorgsnämnden kan ges till föreningar med 
verksamhet som har en anknytning till omsorgsnämndens målgrupper. 

Bedömning är att Celiakiföreningen i Uppsala län är en patientförening dvs. föreningsverksamheten 
utgår från en specifik diagnos eller sjukdom. En patientförening vänder sig till en avgränsad del 
inom sjukvården och företräder en avgränsad svårighet/sjukdom. Utifrån detta görs bedömningen 
att Celiakiföreningen inte tillhör omsorgsnämndens målgrupp. Nämnden föreslås mot bakgrund av 
detta avslå ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
)1  
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upeng, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 187 

Synskadades Riksförbund (SRF) Uppsala-Knivsta, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr OSN-2017-0590 

Beslut 
att bevilja Synskadades Riksförbund (SRF) Uppsala-Knivsta 277 002 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-12-04 till beslut. 

Synskadades Riksförbund (SRF) Uppsala-Knivsta har ansökt om bidrag om 494 000 kronor för 
verksamhetsåret 2018. 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. 

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. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja 
ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

)6\ 
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2upe,heloi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 188 

Uppsala Parkinsonförening, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. 
Dnr OSN-2017-0593 

Beslut 
att bevilja Uppsala Parkinsonförening 4998 kronor i bidrag för år 2017. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-21 till beslut. 

Uppsala Parkinsonförening har ansökt om det normerade bidraget för verksamhetsåret 2018. 
Genom information och utbildning vill Uppsala Parkinsonförening bidra till utökade kunskaper om 
Parkinsons sjukdom som gör det möjligt för den Parkinsonsjuke att själv kunna påverka sin 
livskvalitet. En viktig fråga för föreningen är även tillgången till rehabilitering. 

Bedömning är att Uppsala Parkinsonförening genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta bevilja ansökan för år 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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55AupPktlue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 189 

Uppsala Kulturförening, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr 
OSN-2017-0594 

Beslut 
att bevilja Uppsala Kulturförening 2108 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-22 till beslut. 

Uppsala Kulturförening har ansökt om bidrag om 4 500 kronor för verksamhetsåret 2018. 
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. 

Bedömning är att föreningen Uppsala kulturförenings verksamhet utgör ett komplement till 
nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Utifrån att Uppsala 
Kulturförening är beviljade bidrag till social förening föreslås nämnden endast bevilja normerat 
bidrag. 

Justerandes sign 

/0e5 
Utdragsbestyrkande 
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2upekele OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 190 

Föreningen föreningsgården Ekolnsnäs, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för 
år 2018. Dnr OSN-2017-0595 

Beslut 
att bevilja Föreningen föreningsgården Ekolnsnäs 172 000 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-22 till beslut. 

Föreningen föreningsgården Ekolnsnäs har ansökt om bidrag om 390 045 kronor för 
verksamhetsåret 2018. På senaste årsmöte, den 24:e oktober 2017, blev Föreningen föreningsgården 
Ekolnsnäs en självständig fristående ideell förening med samma inriktning som tidigare utifrån 
syfte att ge handikapprörelsen en rogivande plats för social samvaro och rekreation. 

Bedömning är att Föreningen föreningsgården Ekolsnäs verksamhet kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

AV3 
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OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 191 

Neuroförbundet Uppsala-Knivsta, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2018. Dnr OSN-2017-0596 

Beslut 
att bevilja Neuroförbundet Uppsala-Knivsta 91 000 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-22 till beslut. 

Neuroförbundet Uppsala-Knivsta har ansökt om bidrag om 94 898 kronor för verksamhetsåret 
2018. Neuroförbundet Uppsala-Knivsta vill verka för ett samhälle där människor med neurologiska 
diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Föreningen anordnar 
medlemsträffar, föredrag, studiecirklar, träning/rehabilitering, utflykter och fester samt driver 
intressepolitisk verksamhet. 

Bedömning är att Neuroförbundet Uppsala-Knivsta genom sin verksamhet kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



33(48) 

P.5.9.13. OM SORG SN ÄMND EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 7-1 2- 1 4 

§ 192 

Föreningen Uppsala HjärtLung, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2018. Dnr OSN-2017-0597 

Beslut 
att avslå Föreningen Uppsala HjärtLungs ansökan om bidrag till funktionshinderförening för år 

2018 då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-20 till beslut. 

Föreningen Uppsala HjärtLung har ansökt om 48 540 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2018 
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. Utifrån att Fyrishov AB börjat ta inträde 
när Föreningen HjärtLungs medlemmarna ska delta i den av föreningen anordnande 
vattengymnastiken ansöker föreningen om bidrag för inträde med 27 000 kronor (se bilaga) samt 
21 540 kronor för anordnande av övriga aktiviteter. 

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det 
stöd och den service de behöver. Föreningsbidrag från omsorgsnämnden kan ges till föreningar med 
verksamhet som har en anknytning till omsorgsnämndens målgrupper. 

Bedömning är att föreningen Uppsala HjärtLung är en patientförening dvs. föreningsverksamheten 
utgår från en specifik diagnos eller sjukdom. En patientförening vänder sig till en avgränsad del 
inom sjukvården och företräder en avgränsad svårighet/sjukdom. Utifrån detta görs bedömningen 
att föreningen inte tillhör omsorgsnämndens målgrupp. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta 
avslå ansökan för år 2018. 

Justerandes sign 

Yt 
Utdragsbestyrkande 
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2uPe(wie OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 193 

Diabetesföreningen i Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. 
Dnr OSN-2017-0598 

Beslut 
att avslå Diabetesföreningen i Uppsalas ansökan om bidrag till funktionshinderförening för år 2018 

då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-20 till beslut. 

Diabetesföreningen i Uppsala har ansökt om normerat bidrag om 10 846 kronor för verksamhetsåret 
2018. Föreningens syfte är att sprida kunskap och information om diabetes samt att främja 
medicinska och sociala intressen för människor med diabetes i syfte att minimera konsekvenserna 
av sjukdomen. 

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det 
stöd och den service de behöver. Föreningsbidrag från omsorgsnämnden kan ges till föreningar med 
verksamhet som har en anknytning till omsorgsnämndens målgrupper. 

Bedömning är att Diabetesföreningen i Uppsala är en patientförening dvs. föreningsverksamheten 
utgår från en specifik diagnos eller sjukdom. En patientförening vänder sig till en avgränsad del 
inom sjukvården och företräder en avgränsad svårighet/sjukdom. Utifrån detta görs bedömningen 
att föreningen inte tillhör omsorgsnämndens målgrupp. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta 
avslå ansökan för år 2018. 

Justerandes sign 
- 

Utdragsbestyrkande 
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upE93,1.9 OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 194 

Fibromyalgiföreningen i Uppland, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2018. Dnr OSN-2017-0599 

Beslut 
att bevilja Fibromyalgiföreningen i Uppland 6000 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-23 till beslut. 

Fibromyalgiföreningen i Uppland har ansökt om bidrag om 109 800 kronor för verksamhetsåret 
2018. Föreningen arbetar för att alla med fibromyalgi ska få en bättre livssituation genom bland 
annat studiecirklar, föredrag och medlemsmöten samt jobbar med informationsspridning. 
Föreningen anordnar även medlemsaktiviteter såsom exempelvis vattengymnastik. Utifrån att 
Fyrishov AB börjat ta inträde när Fibromyalgiföreningen i Upplands medlemmar ska delta i den av 
föreningen anordnande vattengymnastiken ansöker föreningen om bidrag för inträde med 90 000 
kronor (se bilaga) samt 19 800 kronor för lokalhyra Fyrishov. 

Bedömning är att Fibromyalgiföreningen i Uppland bedriver verksamhet som kompletterar 
nämndens egen verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 
2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Akt 
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uPP.mie OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 195 

Stroke länsföreningen Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2018. Dnr OSN-2017-0600 

Beslut 
att bevilja Stroke länsföreningen Uppsala 17 500 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-22 till beslut. 

Stroke länsföreningen Uppsala har ansökt om bidrag om 17 500 kronor för verksamhetsåret 2018. I 
Uppsala insjuknar runt 600 personer och i resten av länet ungefär 300 personer i stroke vaije 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. 

Bedömning är att Stroke länsföreningen Uppsala bedriver verksamhet som kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta bevilja ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

1)  
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fAupenlue, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 7-12-  14 

§ 196 

Club Lindormen (RSMH), ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr 
OSN-2017-0604 

Beslut 
att bevilja Club Lindormen RSMH 62 500 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-22 till beslut. 

Club Lindormen RSMH har ansökt om bidrag om 618 200 kronor för verksamhetsåret 2018. 
Club Lindormen är en RSMH Träffpunkt för personer med egen eller annan erfarenhet av psykisk 
ohälsa. Träffpunktverksamheten grundar sig på social samvaro, kamratstöd och intressepolitik. 
Viktiga moment är föreningsarbete, studiecirklar, demokratiarbete, utflykter och matlag. 

Bedömning är att föreningen Club Lindormen RSMH:s träffpunktsverksamhet utgör ett 
komplement till nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. 
Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uPp.§.9», OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 197 

HSO i Uppsala kommun, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr 
OSN-2017-0606 

Beslut 
att bevilja HSO i Uppsala kommun 1 475 000 kronor i handikappbidrag för år 2017. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-24 till beslut. 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) har ansökt om 1 701 000 kronor 
i handikappbidrag för verksamhetsåret 2018. För verksamhetsåret 2017 beviljades HSO 1 600 000 
kronor i handikappbidrag. Av dessa utgjorde 25 000 kronor utvecklingsbidrag för PRIO-projekt. 
Föreningen ska under år 2018 fortsätta att liksom tidigare år samla den uppsaliensiska 
handikapprörelsens föreningar för att främja och hävda gemensamma krav och önskemål gentemot 
kommunen, offentliga myndigheter, allmänhet och näringsliv. 

Bedömning är att HSO:s verksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet vad 
gäller insatser för funktionshindrade. Arbetet med tillgänglighet är även särskilt prioriterat i 
nämndens verksamhetsplan och Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 
Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande - Justerandes sign 
) 
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P,53,13. OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 198 

FUB Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr OSN-2017-
0607 

Beslut 
att bevilja FUB Uppsala 75 500 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-22 till beslut. 

FUB Uppsala har ansökt om bidrag om 231 700 kronor för verksamhetsåret 2018. 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. 

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 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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P(5.9.11.9, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 199 

BCF Kungsängsliljan, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr 
OSN-2017-0608 

Beslut 
att avslå BCF Kungsängslilj ans ansökan om bidrag till funktionshinderförening för år 2018 då 

föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-20 till beslut. 

BCF Kungsängsliljan har ansökt om 35 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2018. BCF 
Kungsängsliljan vill vara till stöd för de bröstcancerdrabbade och deras familjer genom att finnas 
till när man behöver någon att tala med, de driver bland annat en stödverksamhet med dygnet runt 
jour. Föreningen verkar för bättre vård och rehabilitering samt friskvård. 

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det 
stöd och den service de behöver. Föreningsbidrag från omsorgsnämnden kan ges till föreningar med 
verksamhet som har en anknytning till omsorgsnämndens målgrupper. 

Bedömning är att BCF Kungsängsliljan är en patientförening dvs. föreningsverksamheten utgår från 
en specifik diagnos eller sjukdom. En patientförening vänder sig till en avgränsad del inom 
sjukvården och företräder en avgränsad svårighet/sjukdom. Utifrån detta görs bedömningen att 
föreningen inte tillhör omsorgsnämndens målgrupp. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta avslå 
ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

)9  
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Fael.e, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 200 

RSMH Kungsängsliljan, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr 
OSN-2017-0609 

Beslut 
att bevilja RSMH Kungsängsliljan 3 200 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltnings förslag 2017-11-22 till beslut. 

RSMH Kungsängsliljan har ansökt om bidrag om 3 200 kronor för verksamhetsåret 2018. 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 Kungsängslilj an arbetar med kamratstöd, anordnar kurser/cirklar samt aktiviteter/resor för 
medlemmarna. 

Bedömning är att RSMH Kungsängsliljan genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta bevilja ansökan för år 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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u Peace OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 201 

Föreningen Hjärnkoll, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr 
OSN-2017-0611 

Beslut 
att bevilja Föreningen Hjärnkoll 20 000 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-24 till beslut. 

Föreningen Hjärnkoll har ansökt om 275 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2018. Föreningen 
Hjärnkoll Uppsala län bildades i november år 2014 och är en av landets första föreningar inom 
Hjärnkoll. Nio medlemsorganisationer ingår i föreningen i Uppsala län. Föreningen arbetar med att 
förbättra brukarinflytande, delaktighet, kunskap och attityder till människor med psykisk 
ohälsa/funktionsnedsättning. 

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. Därför föreslås nämnden bevilja föreningsbidrag om 20 000 kronor för detta 
ändamål för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

ÄY 
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2upe,aloi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 202 

IFS Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr OSN-2017-
0612 

Beslut 
att bevilja IFS Uppsala 11 191 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-11-22 till beslut. 

IFS Uppsala har ansökt om bidrag om 34 000 kronor för verksamhetsåret 2018. IFS Uppsala vill 
genom sin verksamhet stödja personer med schizofreni och andra psykossjukdomar samt deras 
anhöriga. Föreningen ansöker om bidrag till ett projekt för att starta en sysselsättningsverksamhet 
med flitpeng, eller liknande för personer med schizofreni och andra psykossjukdomar och som är 
sjukskrivna (se bilaga). För projektet söker IFS Uppsala bidrag om 19 000 kronor samt 15 000 
kronor för övrig föreningsverksamhet. 

Bedömning är att IFS Uppsala genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Nämnden föreslås mot bakgrund av detta delvis bevilja ansökan för år 2018. Avseende bidrag till 
sysselsättningsprojekt är bedömningen att det saknas utrymme inom ramen för nämndens budget 
för att bevilja föreningen ytterligare bidrag. 

Justerandes sign 

/9113 
Utdragsbestyrkande 
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upemilue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 203 

RBU Uppsala län, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2018. Dnr OSN-
2017-0591 

Beslut 
att bevilja RBU Uppsala län 79 000 kronor i bidrag för år 2018. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-22 till beslut. 

RBU Uppsala län har ansökt om bidrag om 135 000 kronor för verksamhetsåret 2018. 
Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län förbättra villkoren för barn och unga med 
rörelsehinder och deras familjer. RBU Uppsala deltar även aktivt i debatter gällande frågor 
relaterade till rörelse- och funktionshinder. Verksamheten består i huvudsak av medlemsaktiviteter 
och föreningarna anordnar bland annat olika lägerverksamheter under året. Föreningen har för 
verksamhetsåret 2017 framför allt fått bidrag från nämnden för genomförande av föreningsläger på 
Ekolsnäs, 

Bedömning är att RBU Uppsala läns verksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet vad gäller insatser mot funktionshindrade. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta 
delvis bevilja ansökan för år 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

irOn  
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2upekal.9, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 7-  12-  1 4 

§ 204 

Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner angående assistans och 
egenvård. Dnr OSN-2017-0709 

Beslut 
att överenskommelse om gemensamt arbetssätt avseende assistans och egenvård enligt förslag 

godkänns, 

att överenskommelse om ekonomisk fördelning enligt förslag godkänns, samt 

att överenskommelsen gäller från och med I januari 2017 till och med 31 december 2019. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 20 17-1 1-28 till beslut. 

Utifrån ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen har praxis ändrats i Försäkringskassans 
bedömningar av vilka behov som ger rätt till personlig assistans. Den förändrade praxisen har bland 
annat resulterat i att assistans inte beviljas för egenvårdsinsatser. Flera barn har därmed blivit kvar 
på sjukhus i onödan och kostnader har vältrats över från staten till kommunerna. 

Syftet med överenskommelsen är att säkerställa hälso- och sjukvårdsinsatser som bedöms kunna 
utföras som egenvård för barn. 
Målet är att inget barn ska vara på sjukhus i onödan och efter utskrivning ska barnen få en fortsatt 
god vård i hemmet. Målet följs upp gemensamt av parterna. Utgångspunkten för arbetet har varit att 
bidra till ökad helhetssyn, långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov samt 
att gemensamma resurser används på bästa sätt. 

Sammanfattning av förslag 
• Förslag om process så att berörd målgrupp kan få sina behov av basal hälso- och sjukvård eller 

egenvård tillgodosedda i hemmet när de är utskrivningsklara från sjukhuset (rutin i VIS, vård i 
samverkan kommun och landsting). 

• I de fall lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte är tillämpbart, bör 
kommunen, socialtjänsten, fatta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kapitel 4 §2 SoL och 
tydliggöra i beslutet att insatsen är tillfällig i väntan på ny lagstiftning. Beslut enligt kapitel 4 §2 
SoL är inte överklagningsbara. 

• Parterna delar på kostnaden för egenvårdsinsatser för de barn som beviljas assistans eller insats 
enligt SoL av kommunerna enligt mall. 

• Överenskommelsen föreslås gälla till dess att staten genomfört nödvändiga förändringar av 
lagstiftning och/eller beslut fattats om ersättning till kommunerna. Överenskommelsen gäller 
som längst till och med 2019 och ska gälla retroaktivt från 1 januari 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

13 
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fAupekelue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 205 

Svar på frågor ställda till majoriteten (S) i omsorgsnämnden. Dnr OSN-2017-0710 

Beslut 
att med vad som anförs nedan anse frågorna besvarade. 

Ärendet 
I ärendet föreligger majoritetens (S) förslag 2017-12-04 till beslut. 

Vid omsorgsnämndens sammanträde den 23 november 2017, ställdes frågor till majoriteten (S) 
angående LSS. 

Som svar på frågorna anförs: 
Försäkringskassans nya bedömningar grundar sig på nya domar. Försäkringskassan anpassar 
därmed sina bedömningar så att de stämmer överens med gällande praxis. 

Vi anser att grundregeln för omsorgsnämndens myndighetsutövning bör vila på samma grund, det 
vill säga att gällande praxis ska vara vägledande för de beslut som fattas. När det gäller de 
förändringar inom personlig assistans som frågeställarna lyfter så anser vi att de nya domarna har 
medfört olyckliga effekter. Vi har därför vidtagit ett antal åtgärder för avhjälpa dessa negativa 
effekter. Vi har t ex fört fram våra åsikter på nationell nivå i våra partier. Vi har också arbetat 
tillsammans med regionen för att hitta lösningar på de gemensamma problem som domarna har 
skapat. 

Omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår år 2018 till 1 578 miljoner. Det är en ökning med 58 
miljoner jämfört med årets kommunbidrag. Förvaltningen arbetar just nu med att lägga budget för 
år 2018 och vår förhoppning är att assistansärendena ska rymmas inom ram. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
79)5 
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upPchelues OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 7-  1 2-  1 4 

§ 206 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen ger en information om tillsättningen av brukarombud. 

§ 207 

Rapport från förtroendevalda 

Eva Christiemin (S) informerar om dagens möte med Arena för samråd kring biståndsbedömning. 

Björn Lind (V) informerar från möte med Uppsala Pensionärsråd. 

Stig Rådahl (M) informerar från Handikapprådet. 

§ 208 

Anmälan av inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag m m 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m m till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls inkomna inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m m: 

• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 5141-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4927-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4119-17 E 

Därutöver anmäls "Svar till Alliansen gällande reviderat förfrågningsunderlag enligt lagen om 
valfrihetssystem inom daglig verksamhet", daterat 2017-12-13. 

Utdragsbestyrkande 
C 

Justerandes sign 

/19t 



48(48) 

(nacke», OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 209 

Delegationsbeslut 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

• Två ordförandebeslut fattade den 31 oktober 2017 
• Delegationsbeslut i individärenden november 2017 

§210 

Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

• Protokoll från arbetsutskott 4 december 2017 
• Protokoll från individutskott 14 december 2017 
• Protokoll från facklig samverkan 5 december 2017 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Omsorgsnämnden 2017-12-14 
§ 163, bilaga 1 

Omsorgsnämndens Verksamhetsplan och budget 2018 — 2020 

Särskilt yttrande 

Verksamhetsplanen som presenteras på dagens nämnd är en plan som har arbetats fram utifrån 
de rödgrönas politiska vilja. Det är givetvis en självklarhet att den politiska majoritetens vilja 
ska få genomslagskraft, det är grunden i vår demokrati. Alliansen har under 8 år i följd, 2006 - 
2014, då vi var i majoritet, presenterat en gemensam budget för kommunen och uppdrags-
planer/verksamhetsplaner för nämnder och styrelser. Idag är alliansen i opposition och verkar 
utifrån varje partis särart och styrka. Därför har alliansens fyra partier lagt fram fyra olika 
budgetar där vi delar synen på det ekonomiska ramverket och inriktning men där det inom 
vissa nämnders budgetar och de uppsatta inriktningsmålen och uppdragen kan förekomma 
skillnader och olika prioriteringar. Men alliansen är överens om att nämnderna ska ha en 
större grad av självständighet att jobba utifrån kommunfullmäktiges generella ram och 
direktiv. Majoritetens Mål och budget 2018-20 innehåller många detaljuppdrag och påverkar 
nämndens handlingskraft negativt. 

Mot denna bakgrund vill alliansen i omsorgsnämnden markera att dagens beslut om 
verksamhetsplan och budget är en produkt utifrån majoritetens ramar och prioriteringar. Vi 
vill därför med detta särskilda yttrande hänvisa till varje allianspartis mål- och budget. 

Luk_ 

 

Angelique Prinz Blix (L) 

Stig Rådahl (M) 

Stefan Hamnstedt (C) 

Evelina Solem (I(D) 
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