
 
NÄMNDEN FÖR VUXNA MED 
FUNKTIONSHINDER 

 
Datum 
2011-05-30  

 

 KALLELSE  
 
 
 

Nämnd/Organ: Nämnden för vuxna med funktionshinder 

Sammanträdesdatum: 2011-06-16, kl 15:00 

Sammanträdeslokal: Stilla Oceanen 

  

Ordförande: Stig Rådahl (M), tel. 018-32 31 78, e-post stig.radahl@telia.com  

  

Sekreterare:   

Annie Arkebäck Morén, tel. 018-727 56 02, e-post annie.arkeback-moren@uppsala.se 
 

OBS ! Detta är ett öppet nämndsammanträde 

 

Föredragningslista 

Nr  Ärenderubrik Övriga uppgifter Diarienummer  

1 Formalia   

1.01 Uppgift om tjänstgörande ersättare   

1.02 Val av justerare, tid och plats   

1.03 Fastställande av föredragningslista   

    

2 Information/Diskussion   

    

3 Beslutsärenden   

3.01 Delårsbokslut, prognos per maj Handling på bordet VFN-2011-0029.10 

3.02 VFN:s Uppdragsplan 2011 och planering för 
2012-2014 för nämnden för vuxna med 
funktionshinder 

Handling tidigare VFN-2011-0114.00 

3.03 Yttrande till kommunrevisionen angående 
genomförd granskning av kommunens 
färdtjänst 

Handling tidigare + 
reviderad handling 

VFN-2011-0109.32 
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3.04 Remissvar om äldrenämndens översynsförslag 
om riktlinjer, vägledning och information om 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) för personer över 65 
år 

Handling tidigare + 
reviderad handling 

VFN-2011-0063.30 

3.05 Riktlinjer för nämnden för vuxna med 
funktionshinders bidrag till föreningar 

Handling tidigare VFN-2009-0178.15 

3.06 Ansökan om projektmedel för 
hjälpmedelsprojekt år två av tre från 
handikappföreningarnas samarbetsorgan i 
Uppsala kommun (HSO) 

Handling tidigare VFN-2011-0073.15 

3.07 Uppföljning av individ- och familjeomsorg 
2010, förslag på åtgärder för att förbättra 
situationen på Siri med hänsyn tagen till 
barnen 

Handling tidigare VFN-2010-0193.33 

3.08 Avtalsuppföljning - enligt valfrihetssystem i 
ledsagarservice/Eget val - den 4 april 2011 - 
Omsorgshuset i Stockholm AB 

Handling tidigare VFN-2011-0072.31 

3.09 Avtalsuppföljning bostad med särskild service, 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS-Granelidsvägens 
gruppbostad 

Handling tidigare VFN-2011-0113.31 

3.10 Avtalsuppföljning bostad med särskild service, 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS-Stenkolsvägens 
gruppbostad 

Handling tidigare VFN-2011-0113.31 

3.11 Förfrågningsunderlag för resurscentrum för 
våld i nära relationer, för diskussion 

Handling endast 
VFN   

VFN-2011-0112.33 

3.12 Daglig verksamhet Handling  VFN-2011-0101.33 

3.13 Svarsskrivelse angående upphandlad 
verksamhet för män som utövar våld i nära 
relationer 

Handling  VFN-2011-0101.33 

3.14 Yttrande till kommunstyrelsen angående 
motion av Liza Boëthius (V) om att införa en 
socialnämnd i uppsala kommun 

Återremitterad 
2011-05-25 
Handling 

VFN-2011-0066.00 

4 Anmälningsärenden   

4.01 Anmälan av nämndens protokoll 2011-05-25 Handling  

4.02 Anmälan av arbetsutskottets (förstärkt) 
protokoll 2011-05-16 och 2011-06-07 

Handling tidigare + 
handling senare 

 

4.03 Anmälan av inkomna protokoll, meddelanden, 
skrivelser mm 

  

4.04 Anmälan av inkomna delegationsbeslut   
 
 


