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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

Närvarande 

Beslutande 

Loa Mothata (5), ordförande 
Angelique Prinz Blix (L) 
Carolina Bringborn (M) 
Mirjana Gavran (S) 
Börje Hallberg (S) 
Annika Olsson (S) 
Araxi Tada ros (MP) 
Stig Rådahl (M) §§ 143-180,182-191 
Diana Zadius (C) 
Evelina Solem (KD) 
Lars-Håkan Andersson (V) 
Mattias Jansson (SD) 
Salem Sarsour (5) ersätter Gabriel Söderberg (5) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) ersätter Stig Rådahl (M) § 181 

Ej tjänstgörande ersättare 

Siri Strand (L) 
Joakim Strand man (MP) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) §§ 143-183,182-186 
Lena Floren (V) §§ 143-186 
Josef Saffady Åhslund (Fl), del av § 145, §§ 146-191 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Lena Thalen, myndighetschef; Åsa Markström, Karin Brolin, Liselotte Engqvist, 
Annika Vogel, Rasmus Sundström, avdelningschefer; Susanna Hjorth, ekonomichef; 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg; Åsa Holmstrand, HR-chef 

Deltar vid föredragning: 

Jessica Dahl, Anna-Terese Sporrong och Ulrika Jansson, uppdragstrateger 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

Ordförande för sammanträdet 

Ordförande Angelique Prinz Blix (L) lämnar över ordförandeposten för dagens 
sammanträde till vice ordförande Loa Mothata (S). Angelique Prinz Blix (L) inträder som 
beslutande ledamot under sammanträdet. 

§143 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 20 december 2019 på Stationsgatan 12. 

§144 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista med tillägg av övrig fråga från 
Loa Mothata (S) med anledning av individärende i individutskottet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

VAn 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§145 

Informationsärenden 

Fyrisgården 

Föredragande: Ulrica Backlund, Fyrisgården 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

' , 
v 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§146 

Överenskommelse om ideburet offentligt 
partnerskap mellan Föreningen Fyrisgården 
och Uppsala kommun 

OSN-2019-0768 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap med föreningen 
Fyrisgården för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2023, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att idrott- och fritidsnämnden 
och kulturnämnden godkänner och fastställer överenskommelsen enligt bilagt 
förslag, samt 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap från omsorgsnämnden med 
200 000 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Fyrisgården tillsammans med omsorgsnämndens och kulturnämndens ordförande 
påbörjade en dialog om möjligt Ideburet offentligt partnerskap under år 2017. 

För uppdraget skapades en gemensam arbetsgrupp mellan kulturförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen, idrott och fritid, omsorgsförvaltningen och Fyrisgården. 
Bilagt förslag till överenskommelse, bilaga 1 är framtaget i gemensam beredning och 
process. 

Till överenskommelsen knyts specifika insatser. Deras innehåll, inriktning, tidsperiod 
och ekonomiska förutsättningar kan vid behov och över tid förändras utan att 
överenskommelsen behöver omförhandlas, under förutsättning att 
överenskommelsens mål, syfte, värdegrund och kärnvärden för arbetet med 
målgrupperna inte förändras. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2019. 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§147 

Ekonomisk uppföljning per november 2019 

OSN-2019-0178 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomiskt detårsbokslut per november om -53,0 mnkr. 

Sammanfattning 

Resultatet för omsorgsnämnden per november uppgår till -53,0 mnkr. Det är 54,8 mnkr 
sämre än budget på 1,9 mnkr och 5,8 mnkr bättre än prognos på -58,8 mnkr. 

Verksamheter inom avdelningen ordinärt boende är de som fortsatt står för det stora 
underskottet och då främst verksamheten personlig assistans. Det totala underskottet 
för avdelningen uppgår till 44,6 mnkr. Avdelningen har ökade kostnader för externa 
köp av i huvudsak assistans, korttidsvård och hemtjänst, vilket har sin grund i ökat 
antal ärenden och detta är den enskilt största awikelsen, -17,0 mnkr jämfört med 
budget. Därutöver awiker personalkostnaderna jämfört budget med -9,7 mkr. Denna 
avvikelse beror på svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanningen vid 
förändrade behov. 

Den största förändringen resultatmässigt mellan oktober och november avser 
minskade intäkter. Den största posten avser nedvärdering av fordran på 
Migrationsverket motsvarande 7,0 mnkr per november efter att ett antal avslag på 
ansökningar inkommit. Utöver detta har som tidigare nämnts förfarandet för 
återsökning av moms ändrats under året, vilket innebär en intäkts-minskning med 5,5 
mnkr mot budget per november och en total intäktsminskning på helåret med 
närmare 6 mnkr. 

Andra utmaningar som nämnden ser är som tidigare nämnts inom socialpsykiatrin där 
antalet komplicerade ärenden ökar och där lösningarna blir kostsamma och svåra att 
förutse och prognosticera. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 december 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ul
, , I 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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§148 

Verksamhetsplan och budget 2020 

OSN-2019-0778 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa verksam hetsplan för 2020 med plan för 2021-2022, 

att fastställa budget för 2020, 

att fastställa uppföljningsplan för 2020, samt 

att överlämna dessa till kommunstyrelsen. 

Deltar ej i beslutet 

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

Särskilt yttrande 

Carolina Bringborn (M), Stig Rådahl (M), Diana Zadius (C) och Evelina Solem (KD) 
anmäler särskilt yttrande enligt bilaga § 148. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur omsorgsnämnden ska 
förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020 
med plan för 2021-2022 samt omsorgsnämndens mål kopplade till kärnuppdraget. 

Nämnden 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. 

lsamband med omsorgsnämndens beslut om verksamhetsplan och budget beslutas 
även interkontrollplan för 2020 (diarienummer OSN-2019-0779). 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019. 

Justerandes signatur 

i tt  1, 
, 

Utdragsbestyrkande 

( ,) V 77',-7 



Omsorgsnämnden i Uppsala kommun 2019-12-18 

Ärende 6. Verksamhetsplan och budget 

Särskilt yttrande 

Nämndens förslag till verksamhetsplan har arbetats fram utifrån den styrande minoritetens 
politiska inriktning i enlighet med mål och budget för 2020 -2022. Uppsala-Alliansen hade ett annat 
förslag till mål och budget och om det förslaget hade vunnit gehör hade nämndens inriktning varit 
en annan. För oss är det dock självklart att det är den av fullmäktige beslutade budgeten som ska 
ligga till grund för nämndens verksamhet. Det är den verklighet vi har att förhålla oss till. 

Uppsalaalliansen föreslog i sitt förslag till budget ett lika stort tillskott till LSS-bostäder som den 
styrande minoriteten. Det är av yttersta vikt, både för brukarnas välbefinnande och för nämndens 
ekonomi att det kommer till fler och nya bostäder enligt plan under året. 

Uppsala-Alliansen vann i kommunfullmäktige gehör för sitt yrkande om större satsningar på 
arbetet mot hedersrelaterat våld, bland annat genom inrättandet av ett HVF-team och vi vill därför 
särskilt lyfta fram vår positiva inställning till att detta finns med i nämndens verksamhetsplan. Det 
var också Uppsala-Alliansen som i Kommunfullmäktige yrkade att kommunen ska öka antalet 
anställda med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter. Här har nämnden en viktig 
uppgift i att bevaka att fler nämnder än Omsorgsnämnden ska arbeta för att uppnå det 
övergripande målet. 

Om Uppsala-Alliansens budget hade varit den rådande i Uppsala kommun hade kommunen haft 
som uppdrag att möjliggöra för fler privata aktörer att bygga LSS-boenden, bland annat genom att 
kommunen avyttrar mark. Tyvärr valde fullmäktige att rösta emot det förslaget varför vi känner en 
viss oro för möjligheten att tillgängliggöra tillräckligt många LSS-bostäder. Vi hoppas dock att 
nämnden tillsammans med Kommunstyrelsen ändå vill prioritera tillkomsten av nya LSS-bostäder, 
bland annat genom samarbeten med privata aktörer. 

Uppsala-Alliansen drivit frågan om att äldre med behov av samma sorts kommunikationsstöd, 
exempelvis döva, blinda och dövblinda, ska kunna bo på samma serviceboende. Visserligen är 
detta främst en fråga för Äldrenämnden, men även en viktig fråga för individer inom nämndens 
målgrupp. Tyvärr lyckades Inte heller detta yrkande få en majoritet bakom sig i fullmäktige vilket vi 
bara kan beklaga då vi tror att det hade varit en värdefull utveckling för några av nämndens 
brukare. 

Avslutningsvis är det med viss oro vi blickar fram emot 2020. Trots ett påbörjat 
effektiviseringsarbete ser vi ännu få resultat och mycket talar för att det även under nästa år 
kommer att bli ett stort underskott i nämnden. Indikatorerna i verksamhetsplanen pekar inte ut 
någon tydlig inriktning för vad den styrande minoriteten prioriterar i syfte att nå en budget i 
balans. I flera fall ligger kostnadsläget högre i Uppsala än i andra jämförbara kommuner vilket inte 
är acceptabelt i det ekonomiska läge som nämnden befinner sig i. 

Carolina Bringborn (M) 
Diana Zadius (C) 
Evelina Solem (KD) 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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§149 

Internkontrollplan 2020 

OSN-2019-0779 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa internkontrollplan för 2020 enligt föreliggande förslag, samt 

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 verksam hetsmålen 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. 

lsamband med att omsorgsnämnden beslutar om internkontrollplanen beslutas även 
om omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget (diarienummer OSN-2019-0778). 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 LM i 
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Omsorgsnämnden Datum: 
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§150 

Analys och utvärdering av system och rutiner 
för intern kontroll 2019 

OSN-2019-0325 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna analys och utvärdering av system och rutiner för intern kontroll 2019, 
samt 

att överlämna analysen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Den interna kontrollen ska tillse att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt, att den finansiella rapporteringen och information om 
verksamheten är tillförlitlig samt att verksamheten bedrivs i enlighet med bland annat 
lagar, föreskrifter, policyer, delegationer och riktlinjer. Det är också av vikt att 
verksamheten förhåller sig så att förtroendet för kommunen upprätthålls. Den interna 
kontrollen syftar även till att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som 
hindrar att nämnden når sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

LA (1A 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§151 

Förlängning av överenskommelse avseende 
assistans och egenvård för barn i Uppsala län 

OSN-2019-0791 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att förlänga den uppdaterade överenskommelsen att gälla från och med 1 januari 
2020 och till och med 31 december 2020. 

Sammanfattning 

Sedan 2009 har ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen resulterat i att praxis 
ändrats i Försäkringskassans bedömningar av vilka behov som ger rätt till personlig 
assistans. 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelande en dom 2015 som ändrade 
förutsättningarna för barn med behov av assistans och egenvård. Praxisen innebar en 
märkbar överskjutning av kostnader från staten. 

Gränsdragning mellan vad som kan betraktas som egenvård och hälso- och sjukvård 
var oklar. Denna oklarhet samt förändrad rättspraxis innebar att barn utan medicinskt 
slutenvårdsbehov blev kvar på Barnsjukhuset, vilket bl.a. innebar att familjerna inte 
kunde leva ett normalt socialt liv och barnen inte kunde gå på förskola. Det skapade 
oro och osäkerhet hos familjerna. 

Tjänstemannaledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO Uppsala) tillsatte 
2017 en arbetsgrupp för att lösa situationen för berörda barn och deras familjer. Delar 
av arbetsgruppen har även ingått i arbete som SKL har bedrivit. 

Överenskommelsen som då togs fram syftade till en samsyn på handläggningen av 
barn som är beroende av stöd i hemmet för att kunna bli utskrivna från sjukhuset samt 
en ekonomisk överenskommelse om kostnaden för insatserna. Avsikten var att 
undvika att barn blev kvar på Barnsjukhuset under en lång tid i väntan på insats. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

liA4/\ kg? 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§ 151, forts. 

Omsorgsnämnden beslutade 14 december 2017 att godkänna överenskommelsen. 
Överenskommelsen är dock tillfällig och gäller till dess att staten genomfört 
nödvändiga förändringar av lagstiftning och/eller beslut fattats om ersättning till 
kommunerna för de merkostnader som uppkommit, men som längst till och med 31 
december 2019. 

TML HSVO gav i maj 2019 RedaktionsrådetViS i uppdrag att följa upp nuvarande 
överenskommelse som gäller till och med 31 december 2019 samt analysera behovet 
av en reviderad upplaga för 2020. Av propositionen Personlig assistans för hjälp med 
andning 2018/19:145 framgår följande av regeringens förslag att hjälp med andning ska 
utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Hjälp med sondmatning ingår enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen i 
det grundläggande behovet måltider, varför regeringen anser att det saknas skäl att 
föra in sondmatning som ett separat grundläggande behov i lagtexten. Lagändringen 
trädde i kraft den 1 november 2019. 

Den ekonomiska överenskommelsen och framtagna rutiner har bidragit till att 
samarbetet har fungerat bra och att väntetiderna för utskrivning har förkortats och 
utskrivningsprocessen har strukturerats och förbättras. För att säkra samarbetet i 
väntan på lagändring och säkerställa att det finns bra rutiner för målgruppen är det 
viktigt att överenskommelsen prolongeras tills nya rutiner tagits fram. 

Mellan januari 2018 och oktober 2019 har Uppsala kommun fakturerat Region Uppsala 
12 648 260 kronor för egenvård. Under förutsättning att överenskommelsen 
prolongeras så kvarstår ersättningen från Uppsala kommun med 50 procent av antal 
beviljade timmar för egenvårdsinsatser för målgruppen. Timersättningen följer 
försäkringskassans ersättningsnivå för assistansti m mar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2019. 

Utd ragsbestyrka nd e Justerandes signatur 

L/K 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§152 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Astma- och allergiföreningen i Uppsala och 
Knivsta 

OSN-2019-0686 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Astma- och allergiföreningen i Uppsala 6 715 kronor i bidrag för år 2020. 

Sammanfattning 

Astma- och allergiföreningen i Uppsala har ansökt om 36 000 kronor i bidrag för 
verksamhetsåret 2020. 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. 
Föreningen ansöker om medel för intressepolitik, för kurser och konferenser, för 
informationsmaterial och medlemsaktiviteter. 

År 2019 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 beviljar nämnden endast normerat bidrag för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

I AP1 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§153 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Attention Uppsala 

OSN-2019-0653 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Attention Uppsala 32 291 kronor i föreningsbidrag för år 2020. 

Sammanfattning 

Attention Uppsala har ansökt om 70 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2020. 
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 beviljar 
mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

I LA A 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§154 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Autism och aspergerföreningen i Uppsala 

OSN-2019-0643 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Autism och aspergerföreningen i Uppsala 35 104 kronor i föreningsbidrag 
för år 2020. 

Sammanfattning 

Autism och aspergerföreningen har ansökt om 149 000 kronor i bidrag för 
verksamhetsåret 2020. 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 beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019. 

Justerandes signatur 

i A/1/1 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 15 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§155 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Brukarrevisionsbyrån i Uppsala Län BRiU 

OSN-2019-0651 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Brukarrevisionsbyrån i Uppsala 108 000 kronor i föreningsbidrag för 
år 2020. 

Sammanfattning 

Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU) ansöker om föreningsbidrag om 297 400 kr 
för år 2020. 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, social aktiviteter och friskvård i samarbete med det sociala företaget 
lnitcia. 

loch med föreningens samarbete med lnitcia har BRiU tagit steget och blivit en stabil 
och professionell organisation. BRiU verkar över hela länet men merparten av alla 
brukarrevisorer är bosatta i Uppsala kommun. Fyra av fem anställda är bosatta i 
Uppsala kommun och bland de som under 2019 jobbar på uppdrag är åtta av tolv 
bosatta i Uppsala kommun. Fyra av BRiU:s brukarrevisorer har gått från sysselsättning 
och bidrag till löneanställning och tolv personer har gått från sysselsättning till 
anställning på timbasis. BRiU hjälper till att fånga upp en målgrupp där få är 
organiserade i brukarföreningar och träffpunkter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 P4' 



Uppsala 
kommun 

Sida 16 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§ 155, forts. 

BRiUs metod för återhämtning ur ett brukarperspektiv ser ut så här: 

• Återhämtning - Du utför en meningsfull uppgift på din väg ut ur psykisk ohälsa. 
• Fortbildning - Du får utbildning som är lärorik och som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. 
• Egen erfarenhet - Din egen upplevelse blir värdefull i ett viktigt sammanhang. 
• Bli förebild - Din återhämtning blir synlig för andra brukare och kan inge hopp. 
• Bygger självförtroende - Du lär dig utföra granskningar som kräver gott 

omdöme. 
• Gemenskap -Tillsammans med andra brukarrevisorer levererar du kvalitet och 

nytta. 

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 
kompetensutveckling 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 beviljar bidrag för del av de personalkostnader 
ansökan avser. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 it / b -' 



Uppsala 
kommun 

Sida 17 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§156 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Celiakiföreningen i Uppsala 

OSN-2019-0678 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att avslå Celiakiföreningen i Uppsala läns ansökan om föreningsbidrag till 
funktionshinderförening för år 2020 då föreningen ej bedöms tillhöra 
omsorgsnämndens målgrupp. 

Sammanfattning 

Celiakiföreningen i Uppsala län har ansökt om 13 900 kronor i bidrag för 
verksamhetsåret 2020. 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, 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. 

Celiakiföreningen bedöms inte ha en direkt anknytning till nämndens målgrupp och 
verksamheten bedöms inte rymmas inom nämndens prioriterade insatser. Nämnden 
avslår mot bakgrund av detta föreningens ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 18 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§157 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag 2020 - 
Club Lindormen RSMH 

OSN-2019-0665 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Club Lindormen RSMH föreningsbidrag om 231 777 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Club Lindormen RSMH har ansökt om bidrag om 833 000 kronor för verksamhetsåret 
2020. Club Lindormen RSMH har funnits sedan 1978 och föreningen bedriver 
träffpunktsverksam het 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. Club Lindormen RSMH har tidigare fått föreningsbidrag från 
nämnden både som social förening och som funktionshinderförening. 

Bedömning är att föreningen Club Lindormen RSMH:s träffpunktsverksamhet utgör ett 
komplement till nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk 
ohälsa. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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Uppsala 
kommun 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§158 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Diabetesföreningen i Uppsala med omnejd 

OSN-2019-0654 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att avslå Diabetsföreningen i Uppsala med omnejds ansökan om föreningsbidrag för 
år 2020 då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Sammanfattning 

Diabetesföreningen i Uppsala har ansökt om normerat bidrag om 11 152 kronor för 
verksamhetsåret 2020. 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, 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. 

Diabetesföreningen bedöms inte ha en direkt anknytning till nämndens målgrupp och 
verksamheten bedöms inte rymmas inom nämndens prioriterade insatser. Nämnden 
avslår mot bakgrund av detta föreningens ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§159 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag för år 
2020 - Dyslexiförbundet Uppsala Län 

OSN-2019-0607 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Dyslexiförbundet i Uppsala län 4 913 kronor i föreningsbidrag för år 2020. 

Sammanfattning 

Dyslexiförbundet i Uppsala län ansöker om 10 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 
2020. 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 kontaktpunkt för föreningens 
medlemmar. 

Bedömning är att Dyslexiförbundet i Uppsala län genom sin verksamhet kompletterar 
nämndens egen verksamhet. Nämnden beviljar endast ett normerat bidrag för år 2020 
då det saknas utrymme inom ramen för nämndens budget att bevilja föreningen 
ytterligare bidrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019. 

Justerandes signatur 
, 

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§160 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Fibromyalgiföreningen i Uppland 

OSN-2019-0672 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Fibromyalgiföreningen i Uppland 5 931 kronor i föreningsbidrag för år 2020. 

Sammanfattning 

Fibromyalgiföreningen i Uppland har ansökt om bidrag om 175 500 kronor för 
verksamhetsåret 2020. 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 samt 
för lokalhyra Fyrishov omfattande 136 500 kronor. För övriga föreningsaktiviteter söker 
föreningen om medel omfattande 39 000. 

Bedömning är att Fibromyalgiföreningen i Uppland bedriver verksamhet som 
kompletterar nämndens egen verksamhet. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta 
delvis ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019. 

Justerandes signatur 
e  
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§161 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- FUB Uppsala 

OSN-2019-0692 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja FUB Uppsala 74 626 kronor i föreningsbidrag för år 2020. 

Sammanfattning 

FUB Uppsala har ansökt om bidrag om 178 240 kronor för verksamhetsåret 2020. 
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 och föreningar. 

Föreningen ansöker om medel till FUB-danser, Café Draget, medlemsresor, 
kurser/konferenser, hyra av bassäng och för övrig föreningsverksamhet. FUB Uppsala 
uppger att under 2019 så uppgick den ideella arbetstiden till minst 2773 timmar, 
motsvarande 1,6 tjänst. Föreningen önskar utifrån detta ett ökat ekonomiskt stöd, 
särskilt som lokalkostnad och kringkostnader kommer att öka på Kungsgatan 64 nästa 
år. 

Bedömning är att FUB Uppsalas verksamhet utgör ett komplement till nämndens 
ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot funktionshindrade. Nämnden beviljar 
mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020 då det saknas utrymme inom ramen 
för nämndens budget för att bevilja föreningen ytterligare bidrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§162 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Balans Uppsala 

OSN-2019-0620 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Föreningen Balans Uppsala 12 628 kronor i föreningsbidrag för år 2020. 

Sammanfattning 

Föreningen Balans Uppsala har ansökt om bidrag om 20 000 kronor för 
verksamhetsåret 2020. 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. 

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 och 
administration och marknadsföring 

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 beviljar mot bakgrund av 
detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 24(54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§163 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs 

OSN-2019-0624 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs föreningsbidrag om 172 000 
kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Föreningen föreningsgården Ekolnsnäs har ansökt om bidrag om 415 134 kronor 
för verksamhetsåret 2020. På 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. 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 beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan 
för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§164 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Föreningen Hjärnkoll Uppsala län 

OSN-2019-0684 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Föreningen Hjärnkoll föreningsbidrag om 30 000 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Föreningen Hjärnkoll har ansökt om 38 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2020. 
Föreningen Hjärnkoll Uppsala län bildades i november år 2014 och är en av landets 
första föreningar inom Hjärnkoll. Föreningen är en 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 föreläsningsverksarn het om 
funktionshinderområdet. 

Föreningen Hjärnkoll drev Träffpunktsverksamhet med fokus på återhämtning i form 
av ett projekt under våren 2020 på aktivitetshuset Pepparn. Föreningen ser ett behov 
av att kunna fortsätta med denna verksamhet under 2020. Verksamheten vänder sig till 
de besökare som är redo att ta nästa steg i sin återhämtning, de som vill få in struktur 
och rutiner i livet och hjälpa till med olika uppgifter. Hjärnkoll vill kunna stötta och 
bistå med tips om hur besökaren kan komma vidare, i förlängningen kanske till 
sysselsättning eller arbete. Föreningen Hjärnkoll ansöker därför om medel för 
personalkostnad för att kunna driva träffpunktsverksa m het på aktivitetshuset 
Pepparn. 

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 beviljar mot 
bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§165 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Föreningen Uppsala HjärtLung 

OSN-2019-0670 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att avslå Föreningen Uppsala HjärtLungs ansökan om föreningsbidrag för år 2020. 

Sammanfattning 

Föreningen Uppsala HjärtLung ansöker om normerat bidrag för verksamhetsåret 2020. 
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 
verksam hetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 

Föreningen bedöms inte ha en direkt anknytning till nämndens målgrupp och 
verksamheten bedöms inte rymmas inom nämndens prioriterade insatser. Nämnden 
avslår mot bakgrund av detta föreningens ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§166 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag 2020 
- Föreningen Verkstan RSMH 

OSN-2019-0694 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Föreningen Verkstan RSMH föreningsbidrag om 194 418 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Föreningen Verkstan RSMH har ansökt om 1 065 000 kronor i bidrag för 
verksamhetsåret 2020 för öppethållande av deras träffpunktsverksam het 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 60 timmar i veckan, och brukar besökas av runt 
25-30 personer om dagen. 

Va legårdens träffpunktsverksam het drivs nästan helt ideellt. Föreningen Verkstan 
RSMH vill anställa två personer för att avlasta styrelsen samt för att stärka och utveckla 
arbetet med träffpunkten. 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. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2019. 

Justerandes signatur 4 Utdragsbestyrkande 

1 FL 



Uppsala 
kommun 

Sida 28 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§167 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- HSO Uppsala kommun 

OSN-2019-0696 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja HSO i Uppsala kommun 1 475 000 kronor i föreningsbidrag för år 2020. 

Sammanfattning 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) har ansökt om 1 
525 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2020. Föreningen ska under år 2020 
fortsätta vara ett samarbetsorgan och en samlad röst för Uppsalas organiserade 
handikapprörelse. Med syfte att främja och hävda gemensamma krav och önskemål 
gentemot kommunen, offentliga myndigheter, allmänhet och näringsliv. HSO ska 
vidare erbjuda föreningarna och deras medlemmar olika slags praktisk service, 
exempelvis kopiering, datorer, lokalupplåtelser och rådgivning. 

Samarbetsorganet ska under verksamhetsåret 2020 inrikta sig på: 

att odla goda kontakter med kommunala organ och andra aktörer av relevans 
för uppsalabor med funktionsnedsättningar, 
att granska och yttra sig över kommunal verksamhet och planering av vikt för 
medborgare med funktionsnedsättningar, typ byggplaner, 

- att uppmärksamma och påtala missförhållanden och bistå med synpunkter 
och önskemål när olika aktörer utformar insatser för att underlätta vardagen 
och livet för personer med funktionsnedsättningar, 

- att motarbeta negativa attityder mot människor med funktionsnedsättningar. 

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 beviljar mot bakgrund av detta 
delvis ansökan för år 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Lvu, n/i 



Uppsala 
kommun 

Sida 29 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§ 167, forts. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 AM Ylb 



Uppsala 
kommun 

Sida 30 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§168 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Hörselskadades förening i Uppsala 

OSN-2019-0664 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Hörselskadades förening i Uppsala föreningsbidrag om 37 467 kronor för 
år 2020. 

Sammanfattning 

Hörselskadades förening i Uppsala har ansökt om bidrag om 52 400 kronor för 
verksamhetsåret 2020. 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 
medlemsaktiviteter, 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. Arbetet med tillgänglighet är även särskilt prioriterat i 
nämndens verksamhetsplan och Program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 
2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
;) 

1 ili ii /571.Å7 



Uppsala 
kommun 

Sida 31 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§169 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- IFS Uppsala 

OSN-2019-0675 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja IFS Uppsala föreningsbidrag om 11 062 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

IFS Uppsala har ansökt om bidrag om 31 000 kronor för verksamhetsåret 2020. 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. En 
studiecirkel för själverfarna med temat Återhämtning har hållits under året och 
fortsätter under 2020. Föreningen vill starta ett projekt "Kvällsöppet på Verkstan". Där 
de som inte har möjlighet på dagtid kan träffas och umgås. IFS söker bidrag för om 
2000 kr för detta projekt. Föreningen söker ytterligare medel för medlemsaktiviteter, 
administration, stöd med ny hemsida, lokalhyra, projekt på psykiatrins hus, och för 
teknisk utrustning. 

Bedömning är att IFS Uppsala genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019. 

Justerandes signatur 

Å v u 
, y, 3 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 32 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§170 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Neuro Uppsala-Knivsta 

OSN-2019-0697 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Neuro Uppsala-Knivsta föreningsbidrag om 89 947 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Neuro Uppsala-Knivsta har ansökt om bidrag om 137 126 kronor för verksamhetsåret 
2020. Neuro 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. 

Neuro Uppsala-Knivsta ordnar anpassad träning med fysioterapeuter i 
funktionshinderföreningarnas lokaler. Föreningen kommer från år 2020 vara 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. 

Bedömning är att Neuro Uppsala-Knivsta genom sin verksamhet kompletterar 
nämndens egen verksamhet. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan 
för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 33 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§171 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- OCD-föreningen i Uppsala 

OSN-2019-0652 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja OCD-föreningen i Uppsala föreningsbidrag om 39 537 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

OCD-föreningen i Uppsala har ansökt om bidrag om 50 000 kronor för verksamhetsåret 
2020. 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 
beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
P 



Uppsala 
kommun 

Sida 34(54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§172 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Personskadeförbundet RTP Uppsala 
lokalförening 

OSN-20,19-0609 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Personskadeförbundet RTP Uppsala lokalförening föreningsbidrag om 
11 861 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Personskadeförbundet RTP Uppsala lokalförening har ansökt om bidrag om 30 000 
kronor för verksamhetsåret 2020. 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. Föreningen ansöker om bidrag för 
föreningsaktiviteter, resor samt för föreningens löpande verksamhet och 
administration. 

Bedömning är att Personskadeförbundet RTP Uppsala bedriver verksamhet som 
kompletterar nämndens egen verksamhet. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta 
delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019. 

Justerandes signatur 

Ltiki- 

7 , /./... 
Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 35 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§173 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Rörelsehindrade barn och ungdomar i 
Uppsala län 

OSN-2019-0674 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Rörelsehindrade barn och ungdomar i Uppsala län föreningsbidrag om 
78 086 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Rörelsehindrade barn och ungdomar i Uppsala län (RBU) har ansökt om bidrag om 195 
000 kronor för verksamhetsåret 2020. 

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. Nämnden beviljar 
mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Lik_ 



Uppsala 
W. kommun 

Sida 36 (54) 

  

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§174 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Reumatikerföreningen Uppsala 

OSN-2019-0612 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Reumatikerföreningen Uppsala föreningsbidrag om 24 148 kronor för 
år 2020, samt 

att ansökan för år 2021-2022 behandlas nästkommande år. 

Sammanfattning 

Reumatikerföreningen i Uppsala-Knivsta ansöker om 460 000 kronor årligen i 
föreningsbidrag för verksamhetsåren 2020-2022. 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. 

Bedömning är att Reumatikerföreningen i Uppsala-Knivsta bedriver verksamhet som 
kompletterar nämndens egen verksamhet. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta 
delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019. 

Utdragsbestyrkand e Justerandes signatur 

Åt k 



Uppsala 
kommun 

Sida 37 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§175 

RSMH Kungsängslitjan, ansökan om bidrag 
funktionshinderföreningar 2019-2021 

OSN-2019-0614 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja RSMH Kungsängsliljan föreningsbidrag om 3 200 kronor för år 2020, samt 

att ansökan för år 2021 behandlas under nästkommande år. 

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 beviljar mot bakgrund av detta 
delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4(7/ 



Justerandes signatur 

Uppsala 
kommun 

Sida 38 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§176 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Föreningen Snidar 

OSN-2019-0356 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Föreningen Snidar föreningsbidrag om 200 000 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Det sociala företaget Snidar ansöker om föreningsbidrag på omfattande 200 000 
kronor för verksamhetsåret 2020. Snidar delar lokaler med den kommunala 
verksamheten Sysselsättningen på Ståtgatan 14. Snidar vänder sig till de som varit 
borta från arbetsmarknaden en längre tid med psykisk funktionsnedsättning. Snidar 
erbjuder sysselsättning och arbete inom områdena ramverkstad, snickeri, glasfusing 
och datorverkstad. 

Ansvaret för verksamheten Snidar togs över av omsorgsnämnden från 
arbetsmarknadsnämnden 1 juli 2015.Isamband med detta överfördes även beviljat 
kommunbidrag. Nämnden tillhandahåller även handledarstöd till Snidar som de delar 
med den kommunala sysselsättningssättningsverksamheten. 

Bedömning är att det sociala företaget Snidars verksamhet utgör ett komplement till 
nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Nämnden 
beviljar mot bakgrund av detta att fortsatt föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019. 

Utdragsbestyrkande 

A 



Uppsala 
kommun 

Sida 39 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§177 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- SPES Uppsala 

OSN-2019-0688 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja SPES Uppsalakrets föreningsbidrag om 13 000 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

SPES Uppsalakrets (Suicid prevention 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. SPES Uppsalakrets ansöker om bidrag omfattande 13 000 kronor för 
verksamhetsåret 2020, ansökan avser stöd med lokalhyra. 

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 beviljar mot bakgrund av detta att ansökan om föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2019. 

Justerandes signatur 
., 

Utdragsbestyrkande 

I yVÄ dA 



Uppsala 
kommun 

Sida 40 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§178 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Stroke Uppsala 

OSN-2019-0655 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Stroke Uppsala föreningsbidrag om 17 298 kronor för år 2020. 

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 20 000 kronor för verksamhetsåret 2020. 
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 
beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

J 4 7/3 



g,  Uppsala 
kommun 

Sida 41 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§179 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Träffpunkternas Intresseförening TIF 

OSN-2019-0687 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Träffpunkternas intresseförening i Uppsala föreningsbidrag om 
10 000 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Träffpunkternas intresseförening i Uppsala (TIF) samordnar brukarinflytandet för de 
som besöker träffpunkterna genom att anordna träffar med personal och ledning på 
träffpunkterna. Föreningen arbetar även med att få igång Peer Support 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 ansöker om ett treårigt föreningsbidrag om 
totalt 70 000 kronor för åren 2020-2022. Ansökan för år 2020 avser 20 000 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 beviljar mot bakgrund av detta fortsatt föreningsbidrag för 
del av ansökan. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 M A- 



Uppsala 
kommun 

Sida 42 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§180 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Uppsala Kulturförening 

OSN-2019-0695 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala kulturförening föreningsbidrag om 5 200 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Uppsala Kulturförening har ansökt om bidrag om 5 200 kronor för verksamhetsåret 
2020. 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 skrivarstugor, temasammankomster, 
utfärder, besök på konstutställningar och museer. 

Tillsammans med Studiefrämjandet Uppsala Västmanland och Uppsala kommun är 
Uppsala kulturförening med om i ett nättidningsprojekt, VoxVigor, som är inne på sitt 
tredje och sista år. 

Uppsala kulturförening söker medel för föreningsverksamhet och för att kunna 
anordna medlemsaktiviteter. 

Bedömning är att föreningen Uppsala kulturförenings verksamhet utgör ett 
komplement till nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk 
ohälsa. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta föreningens ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

I Ä itA 7/72 



Uppsala 
kommun 

Sida 43 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§181 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Uppsala läns Dövas Förening 

OSN-2019-0621 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala läns Dövas Förening föreningsbidrag om 130 000 kronor 
för år 2020. 

Jäv 

Stig Rådahl (M) anmäler jäv och deltar inte i föredragningen eller beslut. 

Sammanfattning 

Uppsala Läns Dövas Förening har ansökt om bidrag om 130 000 kronor för 
verksamhetsåret 2020. 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 informatörsverksamhet. Uppsala läns dövas förening 
ansöker om stöd till 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 nämndens verksam hetsplan och 
Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Nämnden beviljar 
mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019. 

Justerandes signatur 

i ill/k, 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 44(54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§182 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Uppsala Ångestsyndromsällskap 

OSN-2019-0685 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala ångestsyndromsällskap föreningsbidrag om 8 317 kronor 
för år 2020. 

Sammanfattning 

Uppsala Ångestsyndromsällskap har ansökt om 25 000 kronor i bidrag för 
verksamhetsåret 2020. 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 brukarnätverket NSPH. 
Arbetar för ökat inflytande och påverkan för ångestdrabbade. 

Uppsala Ångestsyndromsällskap bedriver också en omfattande utåtriktad verksamhet. 
Ofta handlar det om att personer ur styrelsen representerar föreningen i olika 
inflytande- och informationssammanhang. Föreningen bedriver även uppsökande 
verksamhet i skolor och ungdomsverksamheter. 

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 beviljar mot 
bakgrund av detta delvis ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Wiu 47k- 
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i it Uppsala 
V.../ kommun 

Sida 45 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§183 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta 

OSN-2019-0669 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta föreningsbidrag om 
35 330 kronor för år 2020. 

Sammanfattning 

Synskadades Riksförbund (SRF) Uppsala-Knivsta har ansökt om bidrag om 528 500 
kronor för verksamhetsåret 2020. Föreningen vill hålla sina medlemmar informerade 
om samhället, t.ex. genom att göra samhällsinformationen tillgänglig för synskadade 
genom punktskrift, stor stil 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. 

Prioriterade områden under 2020 är: att bevaka synskadades intressen gentemot 
kommunen och att ge synskadade en intressant och meningsfull fritid, information om 
synskadades livssituation och möjligheter, att utveckla SRF Uppsala — Knivsta. 

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 2018 beviljar nämnden endast ett normerat bidrag och bidrag för 
information och medlemsträffar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 46 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§184 

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2020 
- Kooperativet Capella 

OSN-20,19-0693 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att ansökan från Kooperativet Capella avvisas då föreningen har gått i konkurs. 

Sammanfattning 

Kooperativet Capella har ansökt om föreningsbidrag omfattande 1 400 000 kr för 
verksamhetsåret 2020. Kooperativet ansöker om medel för lokalkostnad samt 
personalsstöd. 

Kooperativet Capella ersätts idag via omsorgsförvaltningens avdelning för 
socialpsykiatri genom arbetsgivaransvar för en handledarstjänst samt för 
lokalkostnad. Kooperativet Capella får dessutom ett föreningsbidrag för 
administration. Capella har under augusti 2019 behövt flyttat till nya lokaler då 
fastighetsägaren sagt upp lokalen på Rackabergsgatan. 

Skatteverket har under 2019 beslutat att Capellas verksamhet avseende 
second hand är momspliktig verksamhet. 

Capella försattes i konkurs på egen begäran den 11 november 2019. En 
förutsättning för att få bidrag från nämnden är att föreningen ska ha pågående 
verksamhet. Nämnden avvisar mot bakgrund av detta Kooperativet Capellas 
ansökan för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tAll YA 



Uppsala 
kommun 

Sida 47(54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§185 

Omval av ledamöter och ersättare i utskott 
och råd 

OSN-2019-0006 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Evelina Solem (KD) som ledamot och Stig Rådahl (M) som ersättare i 
omsorgsnämndens arbetsutskott respektive omsorgsnämndens förstärkta 
arbetsutskott tillika upphandlingsutskott för resten av 
mandatperioden 2019-2022, 

att utse Diana Zadius (C) som ledamot och Evelina Solem (KD) som ersättare i 
omsorgsnämndens individutskott för resten av mandatperioden 2019-2022, samt 

att utse Stig Rådahl (M) och Inger Liljeberg Kjelsson (M) som ersättare i LSS-rådet för 
resten av mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning 

Uppsalaalliansen, dvs. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, i 
omsorgsnämnden valde i början av mandatperioden sina representanter i nämndens 
utskott och råd på ett år. Omsorgsnämnden utser nu Uppsalaalliansens ledamöter och 
ersättare i utskott och råd på nytt. Omvalet avser resten av 
mandatperioden 2019-2022. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

1 ilvil,71 



Uppsala 
kommun 

Sida 48 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§186 

Beslut om att ställa in nämndens och 
arbetsutskottets respektive sammanträde i 
januari 2020, samt byte av dag för 
verksamhetsbesök under våren 2020 

OSN-2019-0005 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att ställa in nämndens och arbetsutskottets respektive sammanträde i januari 2020, 
samt 

att byta dag förvårens verksamhetsbesök från 1 april 2020 till 7 april 2020. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden beslutade i oktober 2019 om nämndens och utskottens 
sammanträdestider under år 2020 (2019-10-23 § 117). 

Då nämndens planerade sammanträde den 22 januari 2020 och 12 februari 2020 
kommer tätt inpå varandra och antal ärenden i januari är få beslutar nämnden att 
ställa in nämndsammanträdet den 22 januari 2020. Därmed ställs även 
arbetsutskottets sammanträde den 13 januari 2020 in. 

lseptember 2019 beslutade nämnden att Omsorgsnämndens temadag med 
studiebesök skulle genomföras 1 april 2020 (2019-09-25, § 104). Datum för temadagen 
ändras till 7 april 2020 i stället. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

to-- A 
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 Uppsala 
kommun 

Sida 49 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§187 

Information från förvaltningen 
Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om följande: 

• hävning av avtal med två olika privata utförare inom ledsagning respektive 
boende, 

• laglighetsprövningen av kommunfullmäktiges beslut om 
konkurrensutsättning av personlig assistans (2019-12-09 § 397), och 

• att förvaltningen har utsett Jeanette Nordin till brukarombud, ett vikariat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 50 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§188 

Rapporter från förtroendevalda 
1. Stig Rådahl (M) rapporterar om Fyrisgårdens dialogforum den 19 november 2019. 

2. Lars-Håkan Andersson (V) rapporterar om kommunala handikapprådets (KHR) 
sammanträde den 29 november 2019. 

3. Siri Strand (L) rapporterar om KHR:s temadag den 25 oktober 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/4 
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Uppsala 
kommun 

Sida 51 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§189 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut i individärenden under november 2019 enligt 
lista. 

Justerandes signatur 

i 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 52 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§190 

Detegationsbesiut— - i h flvt 474 / f.-~Li 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 

Nedanstående ärenden anmäls till nämnden. 

Inbjudningar 

Inbjudan till beredningskonferens för program och handlingsplan för äldrevänlig 
kommun, 21 januari 2020, 17.00-19.00, matsalen Stationsgatan 12 

Rapporter, skrivelser m.m. 

Kommunrevisionens rapport Granskning av kommunens interna kontroll 

Kommunrevisionens rapport Granskning av rutiner/processer/uppföljning av 
nämndernas nettokostnader 

Socialnämndens beslut 27 nov § 204 Projekt ökad skolnärvaro 

Utbildningsnämndens beslut 21 nov § 189 Projekt ökad skolnärvaro 

Florence Gruppens skrivelse Uppföljning av svar från kommuner och regioner på 
öppen skrivelse i somras 

Domar och beslut etc. 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 4038-19, 2019-11-28 

Meddelande IVO, ankom 2019-12-02 (dnr OSN-2019-0628) 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 6859-19, 2019-12-03 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 2154-19, 2019-12-04 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 6786-19, 2019-12-05 

Kammarrätten i Stockholm, beslut i mål nr 7184-19, 2019-12-05 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 53 (54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§ 190, forts. 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 2137-19 E, 2019-12-05 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 2143-19 E, 2019-12-06 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 2863-19, 2019-12-10 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 5334-18, 2019-12-10 

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom i mål nr 3353-18, 2019-12-10 

Nämndens protokoll 

Protokoll från nämndsammanträdet 27 november 2019 

Protokoll från arbetsutskott 10 december 2019 

Protokoll från individutskott 11 december 2019 

Protokoll från facklig samverkanll december 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
, 



Uppsala 
kommun 

Sida 54(54) 

Omsorgsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§191 

Loa Mothatas (S) fråga med anledning av 
individärende i individutskottet 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att se över de rutiner som finns för att fånga upp brukare 
när en insats upphör i samband med stängning av verksamhet, med återkoppling 
på nämndsammanträdet i februari. 

Sammanfattning 

Loa Mothata (S) väcker frågan med anledning av ett individärende på individutskottets 
senaste sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/ÅM 7)4 
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