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uPeatia

OMS ORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
Plats och tid:

Bergius, 15:00 — 18:00

Ledamöter:

Ersättare:
Eva Christiernin (S), ordf.
Åsa Puide (MP), 1:e vice ordf.
Angelique Prinz Blix (FP), 2:e vice
ordf.
Britt-Marie Löfgren (S)
Jonny Hus6n (S)
Mikaela Persson (MP), §§ 1 - 84
Therese Sundquist (V)
Stig Rådahl (M)
Roine Thunberg (M)
Marie-Louise Brundin (C), §§ 75 - 80

Övriga deltagare:

Tomas Odin, direktör
Magnus Johannesson, avdelningschef
Jenny Hedberg, avdelningschef
LenaThal6n avdelningschef
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg
Ingela Persson, sekreterare

Utses att justera:

Angelique Prinz Blix (FP)

Paragrafer:

2015-05-13

Josefin Mannberg (S), tjg §§ 85 - 88
Björn Lind (V)
Eric Lennerth (M)
Ludvig Larsson (FP), tjg §§ 81 -88
Viktoria Rörmqvist (KD), fr.o.m § 78

Sofia Aronsson
Maria Matilainen
Ulrika B acklund
Jenny Söderlund
Johan Götberg

75 - 88

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:
Eva Christiernin (S), ordförande

gelique rin

FP), jn rare

,77
/7
Ingela Persson, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Omsorgsnämnden

Datum:

2015-05-13

Datum för
anslags uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:
Underskrift:

Justerandes sign

2015-05-20

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2015-06-10
2015-06-11

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12

Rt,
Utdragsbestyrkande
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OMS ORGS NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-05-13

§ 75

Val av justerare
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att utse Angelique Prinz Blix (FP) att jämte ordförande justera dagens protokoll den 19 maj 2015.

§ 76

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande föredragningslista med följande tillägg;
Riktlinjer för biståndshandläggning.
Rapport om programmet för funktionshinderspolitiken.
Information om Kommunala handikapprådets arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMS ORGS NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-05-13

§ 77

Information om LÖK-processen
Johan Götberg och Sofia Aronsson informerar om LÖK-processen.

§ 78

Föreningsdialog Fyrisgården
Maria Matilainen (verksamhetschef) och Ulrika Backlund (verksamhetsutvecklare) informerar om
Fyrisgårdens verksamhet.

§ 79

Information Projekt psykisk (o)hälsa äldre
Jenny Söderlund (verksamhetsutvecklare) informerar om Projekt psykisk (o)hälsa äldre.

Justerandes sign
K_

Utdragsbestyrkande

4(10)

Uppsala

OMS ORGS NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-05-13

§ 80

Delegationsordning omsorgsnämnden 2015
OSN-2015-0060
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att anta reviderad delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet
Delegationsordningen är ett levande dokument som reglerar rätten att fatta beslut inom nämndens
verksamhetsområde. Delegationsordningen fastställdes vid omsorgsnämndens möte i januari och
har därefter reviderats i mars. I upprättat förslag har två anmärkningarna i punkterna 6-22 och 6-23
tagits bort. Anmärkningarna var relaterade till den verkställighet som kommer efter
biståndsbeslutet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2015-05-15 till beslut.
Expedieras till
Akt

Justerandes sign
K..

Utdragsbestyrkande
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OMS ORGS NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-05-13

§ 81

Projektansökan till Allmänna arvsfonden från Föreningen för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning
OSN-2015-0212
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att ställa sig bakom ansökan till Allmänna arvsfonden enligt ärendets bilaga 1.

Ärendet
Upplands Modelljärnvägsförening har i samverkan med Föreningen för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning (FUB) i Uppsala ansökt om medel från Allmänna arvsfonden. De har ansökt om
1,44 mnkr år 1 till uppbyggnad av ett aktivitets- och kulturcentrum för stöd till personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Projektet förväntas pågå i tre år och för efterföljande år har de sökt
0,9 mnkr. Målgruppen för projektet är personer i alla åldrar och med olika funktionsnedsättning.
Projektet involverar även samarbetspartner i Uppsala län såsom daglig verksamhet i Håbo kommun,
Gamla Uppsala församling och Studiefrämjandet i Uppsala.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2015-05-15 till beslut.
Ansökan om projektmedel till Upplands Modelljärnvägsförening i Uppsala län
Expedieras till
Akt
Upplands Modelljärnvägsförening
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

Justerandes sign
DK_

Utdragsbestyrkande
1-75

6(10)

Uppsala

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-05-13

82

Mässan Hela vägen
OSN-2015-0211
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med utbildningsförvaltningen, varje år,
arrangera mässan Hela vägen, samt
att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden om antalet besökare på mässan
blir färre än cirka 250.

Ärendet
Kontoret för hälsa, vård och omsorg har i fyra år i samarbete med kontoret för barn, ungdomar och
arbetsmarknad arrangerat mässan Hela vägen. Mässan vänder sig till personer som har behov av
särskola och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade eller annat stöd.
Den grundläggande tanken har varit att målgruppen vid ett samlat tillfälle ska kunna få in-formation och
inspiration om möjligheter till framtida utbildning, arbete och stöd. Mässan ska ge samhällsinformation
till personer med funktionsnedsättning och deras vårdnadsha-vare/företrädare och ge en helhetssyn på
vilka insatser som finns för målgruppen. Den fyller även en mer indirekt funktion genom att ge
samverkansvinster mellan olika instanser och myndigheter.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2015-05-15 till beslut.
Expedieras till
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMS ORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-05-13

§ 83

Riktlinjer för idnouret offentligt partnerskap
OSN-2015-0223
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för reglering av id6buret offentligt partnerskap
mellan nämnden och ideella organisationer, samt
att det av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antagna dokumentet Modeller för samspelet
med civila samhället ska gälla som utgångspunkt för nämndens riktlinjer kring i&buret offentligt
partnerskap.

Ärendet
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har antagit dokumentet Modeller för samspelet med
civila samhället (ärendets bilaga 1). I dokumentet har UAN tydliggjort hur kommunens nämnder kan
bygga relationer till det civila samhället. I dokumentet lyfts de värden fram som det civila samhällets
organisationer bidrar till. Dokumentet beskriver vidare tre huvudsakliga modeller för samspelet med
dessa organisationer: bidrag, partnerskap och upphandling.
Omsorgsnärnnden har redan antagna riktlinjer för föreningsbidrag, Riktlinjer för id6buret offentligt
partnerskap saknas dock. Förvaltningen ges därför i uppdrag att utarbeta riktlinjer i syfte att bidra till
ökad tydlighethet samt till att det civila samhällets aktörer ska ha likvärdiga möjligheter att få stöd av
nämnden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2015-05-15 till beslut.
Expedieras till
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppsala

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-05-13

§ 84

Anmälningsärenden till nämnd 2015-05-13
OSN-2015-0100
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga inkomna skrivelser, protokoll, meddelanden m.m. till handlingarna.

Ärendet
Anmäles de till nämnden inkomna skrivelser, protokoll, meddelande m. m. under perioden 13 april
till och med 4 maj 2015.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2015-05-07 till beslut.
Expedieras till
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppsala
KOMMUN

OMS ORGS NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-05-13

§ 85

Delegationsbeslut
OSN-2015-0201
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendet
Anmäles de delegationsbeslut som har fattats enligt delegationsordningen perioden 13 april till och
med 4 maj 2015.
1.Protokoll utskott för stöd, service och omsorg, 2015-04-22
2. Protokoll utskott för stöd, service och omsorg, 2015-05-04
3. Protokoll arbetsutskott, 2015-04-13
4. Anmälan Lex Maria, OSN-2015-0077
5. Anmälan Lex Sarah, OSN-2015-0081
6. Föreskrivning av hjälpmedel, mars 2015.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2015-05-07 till beslut.
Expedieras till
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMS ORGS NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-05-13

§ 86

Riktlinjer för biståndshandläggning
Eva Christiemin (S) informerar om att omsorgsnämnden har för avsikt att återuppta Nämnden för
hälsa och omsorgs arbete med riktlinjer för biståndshandläggning enligt LSS och SoL. I det
kommande arbetet avser nämnden att söka kontakt med brukarföreningar för att garantera
delaktighet och samverkan. Arbetet med riktlinjer kommer att påbörjas under hösten 2015 och en
politisk styrgrupp utses på kommande sammanträde.

§ 87

Rapport om programmet för funktionshinderpolitiken
OSN-2015-0125
Eva Christiemin (S) redogör för tidsplanen kring arbetet med att skapa ett program för
funktionshinderpolitiken.

§ 88

Information om Kommunala handikapprådet (KHR)
Stig Rådahl (M) redogör kring aktuella frågor som behandlades vid handikapprådets sammanträde
den 12 maj, såsom borttagande av övergångsställen, färdtjänst och arvoden för politiska uppdrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

