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UND» OMSORGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 144 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att utse Angelique Prinz Blix (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden i 
anslutning till sammanträdet. 

§ 145 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa utskickad föredragningslista med den ändring att ärende 39 utgår. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

upPatifi OMSORGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 146 

Verksamhetsplan 2019 Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 
OSN-2018-0659 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga den till 
handlingarna, och 

att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade områden för 
verksamhetsplan 2020 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
närvårdssamverkan. 

Sammanfattning 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget omfattar samverkan mellan 
huvudmännen men också internt inom kommunen och i Region Uppsala. 

Den politiska styrgruppen och ledningsgruppen ansvarar för planering och genomförande. 
Ledningsgruppens deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant 
verksamhetsområde. 

Den 16 oktober 2018 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2019 med 
syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks i 
antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och 
regionens vårduppdrag. Berörda politiska nämnder och styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMN), 
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN) 
samt vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen axinom Region Uppsala. 

Den politisk styrgruppen NSU möts tre gånger per år (januari, maj och oktober). Under majmötet sker 
uppföljning och gemensamma prioriteringar inför kommande verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2018 med bilaga. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 147 

Riktlinje för samverkan inom Uppsala kommun vid hemgång efter 
sjukhusvistelse 
OSN-2018-0640 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till riktlinje för samverkan inom Uppsala kommun vid hemgång efter 
sjukhusvistelse. 

Sammanfattning 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 
2018 och ersatte tidigare betalningsansvarslagen. Lagens intention är att minska antalet dagar som 
patienter vårdas som utskrivningsklara på sjukhus och bygger på ömsesidig tillit mellan de berörda 
parterna. 

I varje kommun skall det finnas en lokal riktlinje som beskriver ansvar, roller och infoiniationsflöde i 
utskrivningsprocessen. Socialförvaltningen har i samverkan med omsorgsförvaltningen och 
äldreförvaltningen tagit fram ett förslag till en sådan riktlinje för samverkan vid hemgång efter 
sjukhusvistelse. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 november 2018 med bilaga. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 148 

Ersättnings- och uppföljningsmodell för samverkan vid utskrivning 
OSN-2018-0244 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget om regional ersättnings- och uppföljningsmodell av samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård i Uppsala län. 

Sammanfattning 
Den 25 april 2018 fattade omsorgsnämnden beslut om att godkänna ett avtal om ersättning för vård av 
utskrivningsklara patienter. 

Avtalet om ekonomisk ersättning kvarstår men tjänstemannaledningen hälsa, stöd, vård och omsorg 
(HSVO) har nu tagit fram ett förtydligande avseende regional ersättnings- och uppföljningsmodell 
som tydliggör att uppföljning ska ske två år efter beslut. Vidare föreslås att en strategisk 
länsövergripande analysgrupp på uppdrag av HSVO ska ansvara för kontinuerlig uppföljning av 
processmått och effektmål över tid. Samverkan ska ske med de lokala analysgrupper som är kopplade 
till närvårdssamverkan i respektive kommun. 

Slutligen föreslås att utvärdering ska ske årligen med målbild att ingen ska vara kvar inom sluten 
hälso- och sjukvård efter att personen är utskrivningsklar. Vid omorganisation, permanent eller 
tillfällig, ska risk- och konsekvensanalys göras utifrån ett samverkansperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 november 2018 med bilaga. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

6 (47) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 149 

Förfrågningsunderlag för ledsagarservice enligt lagen om valfrihetsystem 
OSN-2018-0682 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna omarbetat förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom ledsagarservice enligt lag om 
valfrihetssystem (LOV), 

att förfrågningsunderlag för ledsagarservice gäller från 1 januari 2019, och 

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

Sammanfattning 
Sedan 1 maj 2008 har personer som har beviljats insatsen ledsagarservice, enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) (SoL) eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS), 
kunnat välja bland de av nämnden godkända utförarna för ledsagarservice. 

Syftet med insatsen ledsagarservice är att ge den enskilde möjligheter att genomföra enklare aktiviteter 
och bryta den sociala isolering som kan uppstå på grund av funktionsnedsättning dvs, möjlighet att 
delta i samhällslivet och ha kontakter med andra. Den enskilde ska genominsatsen ges möjlighet att 
utveckla sina personliga resurser och kunna leva ett så självständigtliv som möjligt. Den enskilde ska 
genom insatserna enligt LSS tillförsäkras "godalevnadsvillkor". Den tid som beviljas för ledsagning 
innebär ibland att ledsagaren följer denenskilde till dennes aktivitet och därefter hämtar personen där. 

Nämndens förfrågningsunderlag för ledsagarservice enligt LOV har varje år i mindre eller större 
utsträckning omarbetats. 

Förändringar som är gjorda i detta förfrågningsunderlag är: 

• anpassning av strukturen för att bli likriktig med andra förfrågningsunderlag inom 
valfrihetssystem 

• kravställande av tillstånd från inspektionen för vård och omsorg för att bedriva verksamhets 
ledsagarservice 

• aktuell ersättning presenteras i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2018 med bilagor. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 150 

Astma- och allergiföreningen i Uppsala, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0622 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Astma- och allergiföreningen i Uppsala 6868 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Astma- och allergiföreningen i Uppsala har ansökt om 36 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 
2019. Föreningen arbetar för att Uppsala kommun blir ett samhälle tillgängligt för människor med 
allergi och annan överkänslighet. Föreningen vill påverka samhället att åstadkomma bättre 
levnadsvillkor för människor med astma och allergiska sjukdomar. Genom upplysnings- och 
informationsarbete vill Astma- och allergiföreningen i Uppsala nå större förståelse för astmatikers och 
allergikers problem. 

För år 2018 beviljades föreningen ett bidrag omfattande 25 000 kronor. Bedömning är att Astma- och 
Allergiföreningen i Uppsala kompletterar nämndens verksamhet avseende tillgänglighetsskapande 
åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Däremot anses inte Astma- och allergiföreningen ha 
en direkt anknytning till omsorgsnämndens målgrupp dvs, personer med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta endast ett normerat bidrag för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 151 

Uppsala Parkinsonförening, ansökan om bidrag funktionshinderföreningar 
för år 2019 
OSN-2018-0616 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Parkinsonförening 5 270 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Uppsala Parkinsonförening har ansökt om det normerade bidraget för verksamhetsåret 2019. 
Föreningen hade totalt 210 medlemmar bosatta i Uppsala kommun per 31 december år 2017. 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. 

En mycket viktig del av föreningens verksamhet är att sprida kunskap om sjukdomen, t.ex. om 
medicinering, forskning samt om motion och om levnadssättets betydelse för hur man mår. 
Föreningen anordnar mötesplatser där medlemmar kan mötas för att utbyta erfarenheter med andra i 
samma situation samt anordnar studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Bedömning är att Uppsala Parkinsonförening genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

2Mr) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 152 

Uppsala Ångestsyndromsällskap, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0648 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Ångestsyndromsällskap 8 317 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Uppsala Ångestsyndromsällskap har ansökt om 10 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2019. 
Föreningen bedriver verksamhet i form av självhjälp åt ångestdrabbade, informationsspridning och 
intressepolitik. Uppsala Ångestsyndromsällskap vill öka förståelsen för ångestbesvär och dänned 
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. 

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 ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uplIrmlue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 153 

Uppsala Läns Dövas Förening, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0674 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Läns Dövas Förening 157 994 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Uppsala Läns Dövas Förening har ansökt om bidrag om 160 000 kronor för verksamhetsåret 2019. 
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. 

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 och lokalkostnad. 

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 beviljar mot bakgrund av detta ansökan för år 2019. 

Jäv 
Stig Rådahl (M) deltar inte i föredragningen eller beslut på grund av jäv. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 154 

Uppsala Kulturförening, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 
för år 2019 
OSN-2018-0598 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Kulturförening 4500 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 

Uppsala Kulturförening har ansökt om bidrag om 4 500 kronor för verksamhetsåret 2019. 

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 beviljar nämnden endast ett normerat bidrag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala fi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 155 

Uppsala Demensförening, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0605 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Demensförening 7 907 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Uppsala Demensförening har ansökt om bidrag om 22 000 kronor för verksamhetsåret 2019. 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 beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplialuf OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 156 

Synskadades Riksförbund (SRF) Uppsala-Knivsta, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0606 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Synskadades Riksförbund (SRF) Uppsala-Knivsta 273 797kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Synskadades Riksförbund (SRF) Uppsala-Knivsta har ansökt om bidrag om 508 460 kronor för 
verksamhetsåret 2019. 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 beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 157 

Stroke Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2019 
OSN-2018-0603 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Stroke Uppsala 17 298 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Stroke Uppsala har ansökt om bidrag om 15 000 kronor för verksamhetsåret 2019. I Uppsala insjuknar 
runt 600 personer och i resten av länet ungefär 300 personer i stroke varje år. Föreningen vill genom 
sin verksamhet skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och dänned 
åstadkomma bättre levnadsvillkor för de som fått stroke samt för deras närstående. 

Stroke Uppsala ansöker om bidrag för hyreskostnader för medlemsträffar, ersättning till föreläsare, 
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 ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 158 

RSMH Kungsängsliljan, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 
för år 2019 
OSN-2018-0614 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja RSMH Kungsängsliljan 3 200 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 

RSMH Kungsängsliljan har ansökt om ett treårigt bidrag om 6250 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 Kunsgängsliljan ansöker om bidrag för medlemsaktiviteter, kurser, öppethållande av 
träffpunktverksamheten en lördag varje månad samt för föreningens löpande verksamhet. Bedömning 
är att RSMI1 Kungsängsliljan genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Nämnden beviljar mot bakgrund av detta ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 

.-C--,c-e 
Justerandes sign 
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upPle», OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 159 

Reumatikerföreningen i Uppsala-Knivsta, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0647 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Reumatikerföreningen i Uppsala-Knivsta 24 148 kronor i bidrag för år 2019, och 

att ansökan för år 2020-2021 behandlas under nästkommande år. 

Sammanfattning 
Reumatikerföreningen i Uppsala-Knivsta ansöker om 457 000 kronor årligen i föreningsbidrag för 
verksamhetsåren 2019-2021. 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 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

K 1  



Justerandes sign 
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upPni.fi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 160 

BCF Kungsängsliljan, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 
för år 2019 
OSN-2018-0615 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att avslå BCF Kungsängsliljans ansökan om bidrag till funktionshinderförening för år 2019 då 
föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Sammanfattning 
BCF Kungsängsliljan har ansökt om 10 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2019. 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 eller sjukdom. Utifrån detta görs bedömningen att föreningen 
inte tillhör omsorgsnämndens målgrupp, dvs, personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 
Nämnden avslår mot bakgrund av detta ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala   ,, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 161 

Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Uppsala län (RBU), ansökan om 
bidrag till funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0604 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja RBU Uppsala län 78 086 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
RBU Uppsala län har ansökt om bidrag om 135 000 kronor för verksamhetsåret 2019. 

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. RBU Uppsala län ansöker om 
bidrag för föreningens basverksamhet, föreningsaktiviteter, medlemskontakter, information och 
lägerplanering. Därutöver för kurser, utbildningar och kontorskostnader. Samt stöd för att anordna 
sommarläger. 

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 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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Uppsala 
OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 162 

Personskadeförbundet RTP Uppsala, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0573 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Personskadeförbundet RTP Uppsala 11 861 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Personskadeförbundet RTP Uppsala har ansökt om bidrag om 30 000 kronor för verksamhetsåret 
2019.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 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 163 

OCD-föreningen i Uppsala, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar 2019 
OSN-2018-0601 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja OCD-föreningen i Uppsala 39 537 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
OCD-föreningen i Uppsala har ansökt om bidrag om 150 000 kronor för verksamhetsåret 2019. 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 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 
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upPnl.f. OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 164 

Neuroförbundet Uppsala-Knivsta, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0609 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Neuroförbundet Uppsala-Knivsta 89 947 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Neuroförbundet Uppsala-Knivsta har ansökt om bidrag om 130 191 kronor för verksamhetsåret 2019. 
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 beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,29.1.9 OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 165 

IFS Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0612 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja IFS Uppsala 11 062 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
IFS Uppsala har ansökt om bidrag om 28 500 kronor för verksamhetsåret 2019. 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 
sj älverfarna medlemmar. Föreningen har kontakttelefoner där de tar emot samtal från anhöriga och 
själverfarna som behöver information och stöd. IFS driver ett projekt där de undersöker brister i 
somatisk vård hos målgruppen. IFS har under 2018 drivit en pilotverksamhet som de önskar fortsätta 
med under år 2019 och söker 7500 kronor för detta ändamål. IFS har suttit fyra timmar per vecka i 
Brukarföreningarnas rum i Psykiatrins Hus, där har de ägnat sig åt kunskapsspridning och 
kamratstödj ande samtal. Föreningen ansöker om ytterligare 21 000 kronor för övrig 
föreningsverksamhet. 

Bedömning är att IFS Uppsala genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Nämnden beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2019. 

När det gäller bidrag till Projekt Psykiatrins hus saknas utrymme inom ramen för nämndens budget att 
bevilja föreningen ytterligare bidrag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPP= OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 166 

Celiakiföreningen i Uppsala län, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0611 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att avslå Celiakiföreningen i Uppsala läns ansökan om bidrag till funktionshinderförening för år 2019 
då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Sammanfattning 
Celiakiföreningen i Uppsala län har ansökt om 15 602 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2019. 
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 och 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 
föreningen inte tillhör omsorgsnämndens målgrupp, dvs, personer med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning. Nämnden avslår mot bakgrund av detta ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 167 

Fibromyalgiföreningen i Uppland, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0608 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Fibromyalgiföreningen i Uppland 5 931 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Fibromyalgiföreningen i Uppland har ansökt om bidrag om 119 700 kronor för verksamhetsåret 2019. 
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 97 500 kronor samt 22 200 kronor 
för lokalhyra Fyrishov. 

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 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 168 

Frisk & Fri Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för 
år 2019 
OSN-2018-0678 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Frisk & Fri Uppsala 3995 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Frisk & Fri Uppsala har ansökt om det normerade bidraget om 3 995 kronor för verksamhetsåret 2019. 
Frisk & Fri Uppsala verkar inom ätstömingsområdet för att stödja drabbade och deras närstående, 
förebygga ätstömingar samt påverka för en kontinuerligt förbättrad vård inom området. 

Bedömning är att Frisk & Fri Uppsala genom sin verksamhet kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 169 

Dyslexiförbundet i Uppsala län, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0673 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Dyslexiförbundet i Uppsala län 5151 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Dyslexiförbundet i Uppsala län ansöker om 10 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2019. 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 beviljar endast ett normerat bidrag för år 2019 då förvaltningen bedömer att det 
saknas utrymme inom ramen för nämndens budget att bevilja föreningen ytterligare bidrag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 170 

FUB Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för 
år 2019 
OSN-2018-0658 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja FUB Uppsala 74 626 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
FUB Uppsala har ansökt om bidrag om 213 000 kronor för verksamhetsåret 2019. 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 beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för 
år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

7e‘t 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 171 

Föreningen Hjärnkoll, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 
för år 2019 
OSN-2018-0613 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Föreningen Hjärnkoll 20 000 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Föreningen Hjärnkoll har ansökt om 22 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2019. 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 eller 
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. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 172 

Föreningen Uppsala HjärtLung, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0590 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att avslå Föreningen Uppsala HjärtLungs ansökan om bidrag till funktionshinderförening för år 2019 
då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Sammanfattning 
Föreningen Uppsala HjärtLung har ansökt om 59 280 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2019. 
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 om 29 250 kronor för att kunna använda bassängen på Fyrishov. 

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 eller sjukdom. Utifrån detta görs bedömningen att 
föreningen inte tillhör omsorgsnämndens målgupp. Nämnden avslår mot bakgrund av detta ansökan 
för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

30 (47) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 173 

HSO i Uppsala kommun, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 
för år 2019 
OSN-2018-0610 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja HSO i Uppsala kommun 1 475 000 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) har ansökt om 1 984 000 kronor i 
bidrag för verksamhetsåret 2019. Föreningen ska under år 2019 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 
beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 174 

Attention Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 
2019 
OSN-2018-0589 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Attention Uppsala 32 291 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Attention Uppsala har ansökt om 71 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2019. 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 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 beviljar mot bakgrund av detta delvis 
ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 



32 (47) 

upP,M11.,§ OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 175 

Autism- och aspergerföreningen, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0555 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Autism- och aspergerföreningen 35 104 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Autism- och aspergerföreningen har ansökt om 244 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2019. 
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 beviljar mot bakgrund av 
detta delvis ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



33 (47) 

UniNie OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 176 

Club Lindormen (RSMH), ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0583 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Club Lindormen RSMH 61 777 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 

Club Lindormen RSMH har ansökt om bidrag om 400 000 kronor för verksamhetsåret 2019. 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 RSMEI: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 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



34 (47) 

uplitnifi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 177 

DBH Östra, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar 2019 
OSN-2016-0311 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att avslå DHB Östra ansökan om bidrag för år 2019, då föreningen inte inkommit med de 
kompletteringar som krävs för att ansökan ska anses komplett. 

Sammanfattning 
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 2018. 
Omsorgsnämnden beslutade även att ansökan för 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. 

Förvaltningen har begärt att föreningen DI-1113 Östra ska kompettera sin ansökan med 
verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan samt intyg 
avseende medelemsantal. Föreningen har återkopplat att de ej har möjlighet att ta fram dessa 
handlingar i tid. Utifrån att DI-[B Östra lämnat in en ofullständig ansökan enligt riktlinjerna för 
funktionshinderbidragen avslår omsorgsnämnden föreningens ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



35 (47) 

univellufa OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 178 

Föreningen Balans Uppsala, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0579 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Föreningen Balans Uppsala 12 628 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Föreningen Balans Uppsala har ansökt om bidrag om 20 000 kronor för verksamhetsåret 2019. 
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 beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Afe) 
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UNE?» OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 179 

Mun- och halscancerföreningen Uppland, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0599 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att avslå Mun- och halscancerföreningen Upplands ansökan om bidrag till funktionshinderförening 
för år 2019 då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Sammanfattning 
Mun- och halscancerföreningen Uppland har ansökt om det normerade bidraget för verksamhetsåret 
2019 omfattande 2244 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 eller underlätta för drabbade personer i sin återkomst till en fungerande vardag samt med 
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 eller sjukdom. Utifrån detta 
görs bedömningen att Mun- och halscancerföreningen Uppland inte tillhör omsorgsnämndens 
målgrupp. Nämnden avslår mot bakgrund av detta ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upP,29,13 OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 180 

Föreningen föreningsgården Ekolnsnäs, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0551 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Föreningen föreningsgården Ekolnsnäs 172 000 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Föreningen föreningsgården Ekolnsnäs har ansökt om bidrag om 469 032 kronor för verksamhetsåret 
2019. 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. Nitton föreningar är medlemmar i föreningsgården: 
Vis Vuxendöva i Sverige, Föreningen Verkstan RSNIH, Attention Uppsala, Astma, & 
Allergiföreningen, Personskada förbundet RTP, DHR Uppsala läns distrikt, DHR Uppsala/Knivsta, 
EIRF Hörselskadades förening, OCD föreningen Uppsala, TIF-Träffpunkternas intresseförening, 
Fibromyalgiföreningen Uppland, Hjärt-Lung Uppsala, Reumatikerföreningen Uppsala Län, 
Reumatikerföreningen Uppsala/Knivsta, RBU riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, 
Autism och Asperger föreningen, Hjärnkoll, Stroke Uppsala/Knivsta, Stroke Uppsala län. 

Bedömning är att Föreningen föreningsgården Ekolsnäs verksamhet kompletterar nämndens egen 
verksamhet. Nämnden beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



38 (47) 

upli93,113, OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 181 

Hörselskadades förening i Uppsala, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0607 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Hörselskadades förening i Uppsala 37 467 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Hörselskadades förening i Uppsala har ansökt om bidrag om 47 100 kronor för verksamhetsåret 2019. 
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 beviljar mot bakgrund av detta delvis ansökan för år 2019 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



39 (47) 

Uplinte OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 182 

Prostatacancerföreningen i Uppsala län, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar för år 2019 
OSN-2018-0582 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att avslå Prostatacancerföreningen i Uppsala läns ansökan om bidrag till funktionshinderförening för 
år 2019 då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp. 

Sammanfattning 
Prostatacancerföreningen ansöker om 7000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019. 
Prostatacancerföreningen i Uppsala län är en förening för personer med diagnosen prostatacancer och 
deras anhöriga. Föreningens ger stöd till föreningens medlemmar i form av samtal och olika former av 
aktiviteter och träffar. 

Bedömning är att Prostatacancerföreningen 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 eller sjukdom. Utifrån detta görs bedömningen att 
Prostatacancerföreningen i Uppsala län inte tillhör omsorgsnämndens målgrupp. Nämnden avslår mot 
bakgrund av detta ansökan för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Utdragsbestyrkande 

40 (47) 

Uppsala KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 183 

Föreningen Verkstan RSMH, ansökan om bidrag till 
funktionshinderföreningar 2019 
OSN-2018-0595 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att bevilja Föreningen Verkstan RSMH 34 418 kronor i bidrag för år 2019. 

Sammanfattning 
Föreningen Verkstan RSMH har ansökt om 145 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2019 för 
öppethållande av deras träffpunktsverksamhet på Valegården. Föreningen Verkstan är en 
lokalförening inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMI-1. Föreningen är även ansluten 
till Bygdegårdarnas Riksförbund. 

Föreningen lagar och serverar medlemsluncher, har fika på lördagar, håller kamratstödj ande 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. 

Bedömning är att föreningen Föreningen Verkstan RSMII: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 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018. 

Justerandes sign 

 



41(47) 

uprätifi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 184 

Föreningsbidrag för år 2019 till Kooperativet Capella 
OSN-2018-0585 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja det sociala kooperativet Capella föreningsbidrag om 651 000 kronor för 
personalkostnader, samt 847 996 kronor i bidrag för lokalkostnad. 

Sammanfattning 
Capella är ett socialt företag som erbjuder arbetsträning och sysselsättning där handledarna har en 
stödjande funktion. Syftet med Capellas verksamhet är att förebygga och bryta utanförskap och att ge 
personer med psykiska funktionsnedsättningar möjligheter till arbete och sysselsättning. Kooperativet 
Capellas verksamhet består av second handbutik, cykelreperationer och kafé. Verksamheten hämtar 
och kör ut föremål vid behov. I dag tillhandahåller Capella platser för elva kooperatörer varav sju är 
anställda med lönebidrag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12 om en riktlinje för Sociala företag (KSN-2016-1923) som 
reglerar kommunens viljeinriktning och förhållningssätt gentemot sociala företag. I riktlinjen anges att 
sociala företag ska vara organisationer som är självständiga och organisatoriskt fristående från 
offentlig verksamhet. Ansvarsfrågan har bland annat utifrån detta diskuterats i omgångar på 
förvaltningen då omsorgsnämnden tillhandahåller två handledartjänster till kooperativet via egen 
regins sysselsättningsverksamhet och även står för lokalen. Det finns inte heller något beslutsunderlag 
eller avtal i dagsläget som reglerar stödet till kooperativet. Utifrån diskussioner med Capella avseende 
ansvarsfrågan och stödet framledes så har kooperativet uttryckt en önskan om avknoppning från 
kommunen. 

Kooperativet Capella ansöker om föreningsbidrag motsvarande det stöd som tillhandahålls idag i form 
av två handledartjänster och bidrag till lokalkostnad. Bedömning är att det sociala kooperativet 
Capellas verksamhet utgör ett komplement till omsorgsnämndens ordinarie verksamhet vad gäller 
sysselsättningsinsatser mot psykisk ohälsa. Nämnden stödjer mot denna bakgrund kooperativets 
önskan om avknoppning och beviljar i stället föreningen ett föreningsbidrag för lokalkostnad och för 
personalkostnad motsvarande 1,25 årsarbetare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 185 

Siri Strand föreläser om Ungas psykiska ohälsa 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



43 (47) 

uplinlue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 186 

Information från förvaltningen 

Magnus Johannesson, t.f. förvaltningsdirektör, informerar om att förvaltningen håller på att ta fram en 
introduktionsplan för förvaltningens nya direktör Lenita Granlund. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 187 

Rapporter från förtroendevalda 

De ledamöter som besökte Habiliteringen och Infoteket inför nämndsammanträdet rapporterar för 
nämnden om studiebesöket. 

De ledamöter som deltog vid Arena för samråd kring biståndsbedömningar tidigare under dagen 
rapporterar om forumet. 

De ledamöter som deltog vid kommunfullmäktiges sammanträde rapporterar om sammanträdet för 
nämnden. Nämndens ledamöter får information om de ledamöter som lämnar omsorgsnämnden när 
mandatperioden tar slut och nämndens nya ledamöter som börjar efter årsskiftet. 

Stig Rådahl (M) informerar om rapport om fårdtjänst. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign AT, 



45 (47) 

upF2.9.1.9 OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 188 

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut i individärenden under november 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,Ml.fi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 189 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 
Nedanstående ärenden anmäls till nämnden 

Domar och beslut 

1. Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6856-18 E 
Överklagande av beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
förvaltningsrätten avslår överklagandet 

2. Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6868-18 E 
Överklagande av beslut om daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, förvaltningsrätten avslår överklagandet 

3. Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1646-18 E 
Överklagande av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förvaltningsrätten avslår 
överklagandet 

4. Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut mål nr 6855-18 E 
Avvisat överklagande av beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), förvaltningsrätten upphäver 
omsorgsnämndens beslut att avvisa överklagandet och tar upp överklagandet till prövning; 
omsorgsnämnden föreläggs att lämna över och svara på överklagandet samt inkomma med övriga 
relevanta handlingar i målet senast den 10 december 2018 

5. Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1458-17 
Överklagande av beslut om ledsagarservice enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, förvaltningsrätten avslår överklagandet 

6. Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut mål nr 7499-18 
Överklagande av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förvaltningsrätten bifaller 
interimistiskt yrkande från den klagande och förklarar att hen har rätt till hemtjänstinsatser i en 
omfattning av 150 timmar per månad till dess att förvaltningsrätten avgör målet slutligt. 

7. Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4857-18 
Överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förvaltningsrätten bifaller 
överklagandet och förklarar att den klagande har rätt till bistånd i form av särskilt boende. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

47 (47) 

upPleifi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 189 forts. 

Lex Sarah 
Beslut IVO, lex Sarah-anmälan från omsorgsnämnden om påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande inom personlig assistans (dnr OSN-2018-0618) 

Nämndens protokoll 
1. Protokoll från nämndsammanträdet 22 november 2018 

2. Protokoll från arbetsutskott 3 december 2018 

3. Protokoll från facklig samverkan 4 december 2018 

4. Protokoll från individutskott 13 december 2018 

Utdragsbestyrkande 
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