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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09-23
Plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.20

Tjänstgörande:

Ersättare:
Eva Christiernin (S), ordf
Asa Puide (MP), 1:e vice ordf
Angelique Prinz B lix (FP), 2:e vice ordf
Jonny Husén (S), to m § 133
Britt-Marie Löfgren (S)
Börje Hallberg (S), fr o ni § 134
Stig Rådahl (M)
Inger Liljeberg Kjelsson (M)
Roine Thunberg (M)
Elin Stening (MP)
Björn Lind (V)
Stefan Hamnstedt (C)

Övriga deltagare:

Tomas Odin, direktör
Magnus Johannesson, avdelningschef
Jenny Hedberg, avdelningschef
LenaThal61 avdelningschef
Ann Lars&i, avdelningschef
Marie Öberg, controller
Hel&ia Thorén-Lindqvist, kommunikatör

Utses att justera:

Stig Rådahl (M)

Justeringens
plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, 2015-09-30

Bölje Hallberg (S), to ni § 133
Josefin Mannberg (S)
Ludvig Arbin (FP), t o ni § 131
Viktoria Rönnquist (KD)

Paragrafer: 126-154

Underskrifter:

Eva Christiernin (S), ordförande

Stig Rådah) (M), justerare

i

Kerstin Sundqvist, sekreterale
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Omsorgsnämnden

Datum:

2015-09-23

Datum för
anslags uppsättande: 2015-10-01
Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrift:

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2015-10-22
2015-10-23

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12

,s,A,A,(5y143,k
Kerstin Sundqvist, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015- 09- 23

§ 126
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
att Stig Rådahl (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den
30 september 2015.

§ 127
Fastställande av föredragningslista
Beslut
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

Projekt med med Träffpunkternas Intresseförening i Uppsala
Uppföljning av det drogpolitiska programmet
Särskild partiaktivitet

§ 128
Demensföreningen

Gunnel Jägare, Demensföreningen, informerar om demens samt föreningens arbete.

Justerandes sign

o

Utdragsbestyrkande
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Uppsala
KOMMUN

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09-23

§ 129
Val till utskottet för socialpsykiatri
Beslut
att utse Elin Stening (MP) till ersättare i utskottet för socialpsykiatri.
Ärendet
Elin Stening (MP) föreslås som ersättare i utskotteet för socialpsykiatri då vakans uppstått på grund
av avsägelse i nämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09-23

§ 130
Överföring av ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till omsorgsnämnden. Dnr OSN2015-0312
Beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att ansvaret för träffpunkt Gudrun överförs till
omsorgsnämnden, samt
att föreslå kommunfullmäktige att justera kommunbidraget för träffpunkt Gudrun från
äldrenämnden till omsorgsnämnden.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-09-09 till beslut.

Äldrenämnden har i dagsläget ansvar för träffpunkt Gudruns verksamhet. Träffpunkt Gudrun
vänder sig till personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och som hade daglig verksamhet innan de fyllt 67 år. Vid uppföljning har framkommit att
träffpunkt Gudruns verksamhet tillgodoser behov som redan ingår i ansvaret och avtal för bostad
med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Omsorgsnämnden ansvarar för insatsen bostad med särskild service. Denna överlappning mellan
träffpunkt Gudruns verksamhet och LSS-boendenas ansvar medför en risk att Uppsala kommun har
dubbla kostnader för att tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov dygnet rund
samt behov av individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Därför föreslås att
omsorgsnämnden övertar verksamhet och kommunbidrag för träffpunkt Gudrun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09-23

§ 131
Resor till och från daglig verksamhet

Förvaltningen redovisar bakgrund till hur resor till och från daglig verksamhet varit över tid.

§ 132
Delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2015. Dnr OSN-2015-0153
Beslut
att godkänna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2015,
att överlämna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2015 till kommunstyrelsen,
att uppdra till direktören att vidta och redovisa nödvändiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans,
att uppdra till direktören att löpande följa upp och till nämnden återrapportera uppnådda effekter
av åtgärderna, samt
att uppdra till förvaltningen att till nämnden redovisa förslag på åtgärder för att hantera ett snabbt
växande underskott.

Sammanfattning
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-09-18 till beslut.

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 1 januari 2015
till och med 31 augusti 2015. Nettokostnaden är 17,1 mnkr högre än kommunbidraget.
Nämndens prognos för helåret är 1 484,8 mnkr vilket visar ett minus på 30,5 mnkr. Det negativa
resultatet i augusti 2015 samt den ökade avvikelsen jämför med prognos per april 2015 beror främst
på ökade kostnader inom hemvården.
Yrkanden
Angelique Prinz Blix (FP) yrkar, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att uppdra
till förvaltningen att till nämnden redovisa förslag på åtgärder för att hantera ett snabbt växande
underskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppsala

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09-23

§ 133
Förslag till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 för Uppsala kommun. Dnr OSN2015-0332
Beslut
att med tillägg av nämndens yttrande, godkänna förslaget till Mål och budget 2016 med plan för
2017-2018 avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde,
att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för
2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde,
att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget
2016 med plan för 2017-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens
verksamhetsplan 2016,
att nämndens verksamhetsplan 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december
2015.
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till
nivåersättningar i daglig verksamhet upphandlad enligt lagen om valfrihetssystem i enlighet
med förslag,
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till
ersättning för ledsagarservice upphandlad enligt lagen om valfrihetssystem till 275 kr/timme
för utförd tid,
att föreslå kommunfullmäktige besluta om uttag av avgifter från och med 1 januari 2016 i enlighet
med skrivelse från nämnden till kommunfullmäktige, samt
att överlämna nämndens skrivelse till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
Reservationer
Angelique Prinz Blix (FP), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M) och
Stefan Hamnstedt (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-09-16 till beslut.

Nämnden vill avge ett yttrande gällande Mål och budget 2016. Kommunfullmäktige ska från och
med 2016 fastställa ersättningar för verksamheter upphandlade enligt lag om valfrihetssystem
(LOV). Omsorgsnämnden har två insatser som är upphandlade enligt LOV, daglig verksamhet
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ledsagarservice enligt
socialtjänstlagen (SoL) och LSS.
Justerandes sign

9,A

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09-23

Kommunfullmäktige ska i samband med Mål och budget också fastställa avgifter för kost m.m.
Omsorgsnämnden har tagit fram förslag till måltidsavgifter inom verksamheter enligt LSS och
dessutom en del avgifter för barn och ungdomar som inte tidigare fastställts av kommunfullmäktige.
Nämnden föreslår också förslag på avgift för resa till och från daglig verksamhet och besöksavgifter
på den öppna verksamheten Lusthuset. Dessa avgifter har tidigare fastställts i nämnden för vuxna
med funktionshinder. När det gäller övriga avgifter enligt socialtjänstlagen för personer med
funktionsnedsättning så hänvisar nämnden till tillämpningsregler för avgiftssystem inom
omsorgerna om äldre och funktionshindrade i Uppsala kommun beslutat av kommunfullmäktige
1 januari 2008 och reviderat 7 januari 2014.
Yrkanden
Angelique Prinz Blix (FP) yrkar att nämnden beslutar "att yrka på avslag på skattehöjningen, att
uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag där nettokostnaderna endast ökar med 2,8 procent,
att uppdra till förvaltningen att komma med ett förslag som motsvarar en ökning av nämndens olika
avgifter med 2 procent och att uppdra till förvaltningen att presentera ett förslag på hur nämnden
under planperioden kan nå den genomsnittliga kostnadsnivån för nämndens ansvarsområde i riket".

Eva Christiernin (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelique Prinz Blix (FP) yrkande mot eget och finner bifall till
eget yrkande.

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Eva Christiernin (S) yrkande röstar ja och den
som röstar för Angelique Prinz Blix (FP) yrkande röstar nej.
Eva Christiernin (S), Asa Puide (MP), Jonny Husén (S), Britt-Marie Löfgren (S), Elin Stening (MP)
och Björn Lind (V) röstar ja. Angelique Prinz Blix (FP), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson
(M), Roine Thunberg (M) och Stefan Hamnstedt (C) röstar nej.
Därmed beslutas enligt föreliggande förslag med sex ja-röster mot fem nej-röster.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-09-23

§ 134
Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dnr OSN-2013-0258
Beslut
att godkänna föreliggande rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap
1 § SoL och 9 § LSS per 30 juni 2015 som inte verkställts inom tre månader, i enlighet med
nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, samt
att

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-09-07 till beslut.
Omsorgsnämnden har enligt 16 kap 6 f— h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och
kommunfullmäktige gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som ej
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd
besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Det senaste kvartalet var det totalt 86 beslut enligt SoL och LSS som inte verkställdes inom tre
månader, 30 kvinnor och 56 män. Fördelningen icke verkställda beslut inom respektive lagrum
uppgår till 30 beslut enligt SoL respektive 56 beslut enligt LSS. Inom SoL är det företrädesvis
kontaktperson som ej verkställts och inom LSS bostad med särskild service.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09- 23

§ 135
Genomgång av myndighetsärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Dnr OSN-2015-0319
Beslut
att utse nämndens presidium bestående av Eva Christiemin (S), ordförande, Asa Puide (MP), 1:e
vice ordförande och Angelique Prinz Blix (FP), 2:e vice ordförande, till politisk referensgrupp i
syfte att leda genomgång av myndighetsärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-09-02 till beslut.
Socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen har för avsikt att inleda en ärendegenomlysning
utifrån att brukares behov, helt eller delvis, tangerar nämndernas ansvarområden. Under
innevarande år har det av respektive förvaltning konstaterats att vissa ärenden, utifrån
grundproblematiken, hos den enskilde brukaren inte alltid handläggs inom den nämnd som bär
ansvaret enligt reglementet. En rad gränsdragningssvårigheter har uppstått som inte varit till gagn
för den enskilda individen.
Projektet kommer att pågå under perioden september till november. Slutrapporten ska senast i
december överlämnas till respektive nämnd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(25)

fAuPenla

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-09-23

§ 136
Avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) inom Vård & bildning - Fri Form. Dnr OSN-2015-0318
Beslut
att med beaktande av resultatet lägga avtalsuppföljningen till handlingarna.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens 2015-09-07 till beslut.
Kontoret för hälsa, vård och omsorg genomförde i november 2014 en avtalsuppföljning vid den
dagliga verksamheten Fri form. Avtalsuppföljningen föranleddes av synpunkter som framförts av
företrädare till brukare i verksamheten. Synpunkterna handlar främst om att verksamheten har bytt
lokaler, och där företrädarna anser att utemiljön är otillfredsställande vid nuvarande lokal.
Kontorets/förvaltningens bedömning är att verksamheten till stor del uppfyller kraven i gällande
avtal och att ingen bedömning kan göras av utemiljön då detta inte kravställs i
förfrågningsunderlaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09- 23

§ 137
Svar på skrivelse om ändring av geografisk belägenhet för daglig verksamhet Fri Form. Dnr
OSN-2015-0273
Beslut
att enligt förslag avge svar på skrivelse om ändring av geografisk belägenhet för daglig
verksamhet Fri Form.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens 2015-09-17 till beslut.
Nämnden har mottagit skrivelse där avsändaren begär att den dagliga verksamheten Fri Form, som
drivs av styrelsen för Vård & omsorg, byter lokal.
Nämnden ställer inte krav på utemiljö i förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet enligt lagen
om valfrihetssystem. Miljön inomhus är godkänd som arbetsplats och personaltätheten tillräcklig
för att garantera säkerheten för den enskilde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09-23

§ 138
Skrivelse från äldreombudsman m fl gällande anpassat boende för yngre personer med
demens. Dnr OSN-2015-0208
Beslut
att enligt förslag avge svar på skrivelsen.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-08-28 till beslut.

Från äldreombudsmannen m fl har inkommit skrivelse där de vill uppmärksamma nämnden på att
yngre dementa som tillhör personkrets 2 enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) behöver ett mer anpassat boende än vad nämnden kan erbjuda i dagsläget.
De belyser att yngre personer med demens har andra behov och en annan social situation än äldre
personer med demens, bl.a så finns där ofta hemmaboende barn med i bilden.
Nämnden kommer att vara uppmärksam och anamma ett barnperspektiv i fortsatta diskussioner och
planering gällande boende för yngre personer med demens som tillhör personkretsen enligt LSS,
där det finns minderåriga barn med i den sociala situationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-09-23

§ 139
Projekt med Träffpunkternas Intresseförening i Uppsala
Beslut
att ge förvaltningen i uppdrag att initiera projekt med Träffpunkternas Intresseförening i Uppsala
som syftar till att utveckla brukarinflytande och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa,
att projektet ska vara klart inför ny ansökningsperiod, samt
att avsätta maximalt 15 000 kronor för projektet.
Ärendet
Ordföranden föreslår nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ge förvaltningen i uppdrag att
initiera projekt med Träffpunkternas Intresseförening i Uppsala som syftar till att utveckla
brukarinflytande och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Projektet ska vara klart inför
ny ansökningsperiod och kostnaden för projektet får maximalt uppgå till 15 000 kronor.

Övriga tjänstgörande ledamöter bifaller ordförandes förslag.

§ 140
Bidrag för år 2016 till Träffpunkternas Intresseförening i Uppsala. Dnr OSN-2015-0329
Beslut
att avslå ansökan från Träffpunkternas Intresseförening i Uppsala om föreningsbidrag för år 2016.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-09-17 till beslut.

Träffpunkternas Intresseförening i Uppsala ansöker om 76 500 kronor för år 2016.
Ansökan avslås, då verksamheten inte redovisar genomförda aktiviteter under föregående år och
planerade aktiviteter för kommande år, utifrån fastställda kriterier.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09-23

§ 141
Bidrag för år 2016 till Club Lindormen RSMH. Dnr OSN-2015-0248
Beslut
att för år 2016 bevilja Club Lindormen RSMH bidrag om 200 000 kronor.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-08-27 till beslut.
Club Lindormen RSMH ansöker om bidrag om 648 500 kronor för år 2016.
Nämnden anser att verksamheten på Club Lindormen utgör ett komplement till nämndens ordinarie
verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Beviljade medel är tänkt att täcka kostnader för
aktiviteter, utbildning och läger samt del av informations- och rådgivningskostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-09-23

§ 142
Bidrag för år 2016 till Föreningen FUB-gården. Dnr OSN-2015-0322
Beslut
att inte utbetala föreningsbidrag i avvaktan på utredning av möjligheterna att ingå partnerskap med
Föreningen FUB-gården, samt
att om nämnden inte ingår partnerskap med Föreningen FUB-gården bevilja bidrag om
480 000 kronor för år 2016.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-08-27 till beslut.
Föreningen FUB-gården ansöker om bidrag om 1 642 000 kronor för år 2016 samt bidrag för
verksamhetsåret 2017. Ansökan för år 2017 behandlas under nästkommande år.
Föreningen FUB-gårdens verksamhet är av särskild betydelse för den aktuella målgruppen och kan
ses som ett viktigt komplement till nämndens ordinarie verksamhet.
Ordföranden föreslår nämnden att utreda möjligheterna till att ingå partnerskap med Föreningen
FUB-gården. I avvaktan på eventuellt partnerskap utbetalas inte bidrag för år 2016. Om inte
partnerskap tecknas utgår bidrag enligt förvaltningens förslag.
Övriga tjänstgörande ledamöter bifaller ordförandes förslag.

Justerandes sign
,

Utdragsbestyrkande
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§ 143
Bidrag för år 2016 till Anhörigcentrum i Uppsala Ahr-U. Dnr OSN-2015-0323
Beslut
att för år 2016 bevilja Anhörigcentrum i Uppsala Ahr-U bidrag om 20 000 kronor.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-08-27 till beslut.
Anhörigcentrum i Uppsala Ahr-U ansöker om bidrag om 20 000 kronor för år 2016.
Nämnden anser att den verksamhet som föreningen sökt bidrag för i relativt hög grad utgör ett
komplement till nämndens ordinarie verksamhet och är viktig för den aktuella målgruppen.
Nämnden har därför beslutat att bevilja ansökan i sin helhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2015-09-23

§ 144
Bidrag för år 2016 till Uppsala läns Brukarrevisionsförening. Dnr OSN-2015-0324
Beslut
att för år 2016 bevilja Uppsala läns Brukarrevisionsförening bidrag om 105 000 kronor.
Sammanfattning
Uppsala läns Brukarrevisionsförening ansöker om bidrag om 220 000 kronor för år 2016.

Omsorgsnämnden anser att föreningens arbete inom brukarrevision kan utgöra ett komplement till
nämndens ordinarie verksamhet inom socialpsykiatri. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat
att bevilja bidrag för del av de personalkostnader ansökan avser.
Ordföranden föreslår nämnden att bevilja Uppsala läns Brukarrevisionsförening bidrag om
105 000 kronor för år 2016.
Övriga tjänstgörande ledamöter bifaller ordförandes förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2015-09-23

§ 145
Bidrag för år 2016 till BRUKET. Dnr OSN-2015-0325
Beslut
att avslå ansökan från BRUKET om föreningsbidrag för år 2016.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-08-27 till beslut.
BRUKET ansöker om bidrag om 1 500 000 kronor för år 2016.
Ansökan avslås med motiveringen att BRUKETS verksamhet har som målgrupp unga vuxna som
står utanför arbetsmarknaden eller vill omskola sig till en ny karriär. Verksamheten erbjuder
sysselsättningsplatser, arbetsträning och utbildning och sökt bidrag är tänkt att finansiera lärare,
handledare och coacher. Omsorgsnämnden anser inte att en sådan verksamhet kan betraktas ligga
inom nämndens ansvarsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Bidrag för år 2016 till Föreningen Verkstan RSMH. Dnr OSN-2015-0326
Beslut
att för år 2016 bevilja Föreningen Verkstan RSMH 152 000 kronor.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-08-27 till beslut.
Föreningen Verkstan RSMH ansöker om bidrag om 395 000 kronor för år 2016.
Föreningen Verkstan RSMH:s träffpunktsverksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie
verksamhet för den aktuella målgruppen. Nämnden har utefter kriterier valt att bevilja föreningen
bidrag för större delen av kostnaderna för personalbemanning, dock inte för övriga kostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Bidrag för år 2016 till Föreningen Fyrisgården. Dnr OSN-2015-0327
Beslut
att för år 2016 bevilja Föreningen Fyrisgården 200 000 kronor, samt
att ansökan för åren 2017-2018 kommer att behandlas under nästkommande år.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-08-27 till beslut.
Föreningen Fyrisgården ansöker om bidrag om 300 000 kronor för år 2016 samt bidrag för
verksamhetsåren 2017-2018.
Föreningen Fyrisgårdens verksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet när
det gäller öppna förebyggande insatser för unga personer. Nämnden har mot bakgrund av detta
beslutat att bevilja bidrag för personalkostnader motsvarande 50 procent av en tjänst.
Ansökan om bidrag för åren 2017-2018 kommer att behandlas under nästkommande år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Bidrag för år 2016 till Frisk & Fri. Dnr OSN-2015-0328
Beslut
att för år 2016 bevilja Frisk & Fri bidrag om 40 000 kronor.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-08-27 till beslut.
Frisk & Fri ansöker om bidrag om 40 000 kronor för år 2016.
Omsorgsnämnden bedömer att föreningens verksamhet utgör ett komplement nämndens ordinarie
verksamhet när det gäller öppna förebyggande insatser, främst för unga personer med psykisk
ohälsa. Nämnden har därför beslutat att bevilja ansökan i sin helhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 149
Bidrag för år 2016 till Upplands Modelljernvägsförening. Dnr OSN-2015-0330
Beslut
att avslå ansökan från Upplands Modelljernvägsförening om föreningsbidrag för år 2016, samt
att ansökan för åren 2017-2018 kommer att behandlas under nästkommande år.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-08-27 till beslut.
Upplands Modelljernvägsförening ansöker om bidrag om 209 750 000 kronor för år 2016 samt
bidrag för verksamhetsåren 2017-2018.
Ansökan avslås med motiveringen att kostnaden för projektet bör ske inom ramen för
finansieringen från Allmänna Arvsfonden.
Omsorgsnämnden beslutade den 13 maj 2015 att ställa sig bakom föreningens projektansökan till
Allmänna Arvsfonden. Nämnden ser positivt på föreningens modelljärnvägsverksamhet för
personer med funktionsnedsättning
Ansökan om bidrag för åren 2017-2018 kommer att behandlas under nästkommande år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 150
Uppföljning av det drogpolitiska programmet
Beslut
att delegera till förvaltningsdirektören att utse en person som svarar på intervju om det
drogpolitiska programmet.
Ärendet
I ärendet föreligger skrivelse 2015-09-01 från socialnämnden.
Socialnämnden kommer under hösten 2015 att genomföra en intervjuundersökning med företrädare
för nämnden och bolag om Uppsala kommuns drogpolitiska program. En uppföljning ska enligt det
drogpolitiska programmet göras av varje nämnd, styrelse och bolag som ska lämnas till
socialnämnden. Socialnämnden har ansvaret för att årligen göra en samlad värdering och
återrapportera till kommunstyrelsen.
En intervjuundersökning genomförs under perioden oktober-december 2015. Varje nämnd eller
bolag ska utse en person som ska svara på intervjun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 151
Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag m m
Beslut
att medge arvode för förlorad arbetsinkomst för deltagande på Fyrisgårdens "Dialogforum" den 30
september 2015 samt Inbjudan "Fritid för alla dagen" den 17 oktober 2015,
att medge arvode för förlorad arbetsinkomst för deltagande på landsbygdsforum med Uppsalas
ledande politiker och tjänstemän den 6 oktober 2015 och anmäler deltagande till förvaltningen,
att medge arvode för förlorad arbetsinkomst för de som vill delta på Föreningen kommunalt
bostadsstöd utbildningskonferens den 20-21 oktober 2015och anmäler deltagande till
förvaltningen,
att medge arvode för förlorad arbetsinkomst vid deltagande vid föreläsning "Jag önskar att hon
dör" den 18 november 2015,
att medge arvode för förlorad arbetsinkomst vid deltagande vid mässan "Hela vägen" den 8
oktober 2015, samt
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m m till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls inkomna inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m m:

•

Fyrisgården — Inbjudan "Dialogforum" den 30 september 2015 samt Inbjudan "Fritid för alla
dagen" den 17 oktober 2015
• Inbjudan till landsbygdsforum med Uppsalas ledande politiker och tjänstemän den 6 oktober
2015
• Föreningen kommunalt bostadsstöd inbjuder till utbildningskonferens den 20-21 oktober 2015
• Inbjudan till IVO-dagen 2015
• Infoteket om funktionshinder - Föreläsning "Jag önskar att hon dör" den 18 november 2015
• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Beslut "Tillsyn av hälso- och sjukvårdsinsatser vid
LSS-boende, Uppsala"
• Mässan "Hela vägen" den 8 oktober 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 152
Särskild partiaktivitet
Ordföranden anmäler särskilt partiaktivitet för S, MP och V den 17 september 2015, klockan 17.3018.30.

§ 153
Delegationsbeslut
att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.
Ärendet
Till nämnden anmäls delegationslistor med beslut tagna från och med den 10 augusti 2015 till och
med 31 augusti 2015.

§ 154
Anmälan av nämndens utskottsprotokoll
Beslut
att lägga anmälda protokoll till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande protokoll:
•
•

Protokoll från utskottet för stöd, service och omsorg den 19 augusti 2015, 14 september 2015
och den 23 september 2015
Protokoll från utskottet för socialpsykiatri den 2 september 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

