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Överföring av ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att ansvaret för träffpunkt Gudrun överförs till
omsorgsnämnden och
att föreslå kommunfullmäktige att justera kommunbidraget för träffpunkt Gudrun från
äldrenämnden till omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Äldrenämnden har i dagsläget ansvar för träffpunkt Gudruns verksamhet. Vid en uppföljning
har framkommit att träffpunkt Gudruns verksamhet tillgososer behov som redan ingår i
ansvaret och avtal för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Omsorgsnämnden
ansvarar för insatsen bostad med särskild service. Denna överlappning mellan träffpunkt
Gudruns verksamhet och LSS-boendenas ansvar medför en risk att Uppsala kommun har
dubbla kostnader för att tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov dygnet
rund samt behov av individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Därför föreslås att
omsorgsnämnden övertar verksamhet och kommunbidrag för träffpunkt Gudrun.

Ärendet
Träffpunkt Gudrun vänder sig till personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och som hade daglig verksamhet innan de fyllde 67 år. Den drivs
idag av Styrelsen Uppsala vård och omsorg på uppdrag av äldrenämnden. Äldrenämnden har
givit äldreförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av träffpunktens uppdrag och
återkomma med ett tydliggörande kring verksamhetens grundläggande inriktning och uppdrag
(bilaga 1). Denna översyn visar att träffpunkt Gudruns verksamhet tillgososer behov som
redan ingår i ansvar och avtal för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Bostad
med särskild service enligt LSS är omsorgsnämndens ansvarsområde. Denna överlappning
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mellan träffpunkt Gudruns verksamhet och LSS-boendenas ansvar medför en risk att Uppsala
kommun har dubbla kostnader för att tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala
behov dygnet rund samt behov av individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen.
Det finns en politisk konsensus kring att överföra verksamheten och kommunbidraget från
äldrenämnden till omsorgsnämnden för träffpunkt Gudrun. Äldrenämnden har vid sitt
sammanträde 11 juni 2015 behandlat ärendet och beslutat att avge skrivelse till
kommunfullmäktige där äldrenämnden föreslår fullmäktige att
- att i reglementet förtydliga omsorgsnämndens ansvar för träffpunkt Gudruns uppdrag
- att ansvaret för träffpunkt Gudrun överförs till omsorgsnämnden, och
att justera kommunbidraget för denna verksamhet från äldrenämnden till
omsorgsnämnden.

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
Direktör
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Underlag för beslut att överföra ansvaret för träffpunkt Gudruns
verksamhet till omsorgsförvaltningen
Bakgrund
Äldrenämnden har i nuläget ansvar för träffpunkt Gudruns verksamhet som vänder sig till
personer som omfattas av LSS och som innan de fyllde 67 år hade sysselsättning inom Daglig
verksamhet, Enligt beslut i äldrenämnden 2015-04-23 fick äldreförvaltningen i uppdrag att
genomföra en övergripande översyn av träffpunkt Gudruns uppdrag och att återkomma med
ett tydliggörande kring verksamhetens grundläggande inriktning och uppdrag. Ovanstående
beslut togs utifrån resultat av äldreförvaltningens uppföljning av träffpunkt Gudrun i
december 2014 (se separat rapport).
Vid uppföljningen framkom att träffpunkt Gudruns verksamhet tillgodoser behov som i
nuläget ingår i ansvarområde och avtal för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.
Boendets personal ska enligt krav i nu gällande avtal (se diarienummer NHO-2012-0186)
tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov dygnet runt samt tillgodose
behovet av individuellt anpassad hjälp i daglig livsföring.
Ärendet
Äldrenämnden har idag bl. a ansvar för att bedriva öppen träffpunktsverksainhet för alla
medborgare i Uppsala kommun över 65 år och som bor i ordinärt boende. 1 dagsläget finns 16
träffpunkter med hälsofrämjande inriktning mot social samvaro och fysisk aktivitet. När det
gäller äldre medborgare som bor i särskild boendeform (vård- och omsorgsboende), regleras i
avtal att de ska få sina behov i daglig livsföring tillgodosedda av boendets personal.
Omsorgsnämnden har i avtal med utförare av bostad med särskild service för vuxna enligt
LSS, reglerat ansvarsområden. Boendets personal ska bl. a tillgodose den enskildes psykiska,
fysiska och sociala behov dygnet runt samt tillgodose behovet av individuellt anpassad hjälp i
daglig livsföring (se diarienummer NHO-2012-0186). Som framkom i samband med
äldreförvaltningens uppföljning av träffpunkt Gudruns verksamhet överlappar den
verksamheten det ansvar som boendet redan har genom avtal.
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