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NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-1 8 

Plats och tid: Storskogen, 15:00-16:20 

Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande 
Malena Ranch (MP), 2:e vice 
ordförande 
Barbro Möller (C) 
Eva Christiernin (S) 

Ersättare: 

Övriga deltagare: Inga-Lill Björklund, direktör, och föredragande tjänstemän 

Utses att justera: Malena Ranch (MP) Paragrafer: 5-12 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2013-02-28 

Stig Rådahl (M), ordförande Malena Ranch (MP), justerare 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

A N S L A G / B E V I S Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 2013-03-01 
anslags uppsättande: 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott 

2013-02-18 

Sista dag för överklagande: 2013-02-22 
Datum för anslags nedtagande: 2013-02-25 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: a 

Underskrift: 1/ 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IkOMMUN 

NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
• K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-1 8 

§ 5 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att uppta information från ordföranden om en berättelse som inkommit till honom, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign 

9v? 1 

Utdragsbestyrkande 
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UPPSdlSI NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
• " K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-18 

§ 6 

Inkommen berättelse 

Ordföranden Stig Rådahl (M) informerar arbetsutskottet om att han mottagit och läst en 
levnadsberättelse som berör ett LS S-ärende, som tillsänts honom. 
Han kommer att avge en svarsskri velse. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



4(9) 

NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-18 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§ 7 

Avtal 2013 med samfundet Frälsningsarmén rörande Sagahemmets 
natthärbärge 
NHO-2013-0003.33 

Beslut 
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att uppdra åt direktören för kontoret för hälsa, vård och omsorg att teckna avtal med Samfundet 
Frälsningsarmén rörande Sagahemmets natthärbärge. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-01-08 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Sagahemmets natthärbärge utgör en viktig resurs för de hemlösa i Uppsala kommun. Med dess tio 
platser för hemlösa män kompletteras kommunens egna resurser för målgruppen hemlösa på ett 
strategiskt viktigt sätt. 
Avtalet gäller för ett år, med automatisk förlängning om det inte sägs upp nio månader före 
avtalstidens utgång. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IKOMHUN 

NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
• K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-1 8 

§ 8 

Detaljplan för kv. Skytteln, Kungsängen 
NHO-2012-0209.60 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att avge yttrande ti l l plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-01-24 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Detaljplanen innebär i korthet att mark som idag är planlagd för industriändamål planläggs för att 
möjliggöra bostäder i 5-7 våningar med möjlighet till centrumverksamhet och skola/förskola i 
bottenvåningarna. Planen beräknas rymma ca 300 lägenheter. Delar av den planlagda parkmarken 
söder om industrispåret planläggs för gatumark som ett led i omdaningen av Kungsängsesplanaden 

Då sista dag för yttrande är 8 februari har kontoret begärt anstånd för inlämnande av yttrandet. 
Ett preliminärt yttrande (tjänstemannaskrivelse) har skickats ti l l plan- och byggnadsnämnden i 
förväg. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-18 

§ 9 

Detaljplan för Bäcklösa 
NHO-2013-0032.60 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att avge yttrande t i l l plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-02-06 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
I detaljplanen prövas möjligheten att bygga ca 600 bostäder i form av radhus, parhus, kedjehus samt 
flerfamiljshus. Syftet med detaljplanen är också att tillskapa nya parkområden med höga kvaliteter 
och förskolor i bostadsnära läge. Utmed förbindelsen mellan Gottsunda och Ultuna prövas 
möjligheten att ha lokaler för verksamhet i bottenvåningen på bostadsbebyggelsen. 

Justerandes sign 

C / 7 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-18 

§10 

Detaljplan för kv. Vävstolen 
NHO-2013-0035.60 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att avge yttrande t i l l plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-01-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Detaljplanen innebär i korthet att den befintliga industribebyggelsen med parkeringar kan ersättas 
av innerstadsbebyggelse i åtta våningar med huvudsakligen kontor, handel och hotell samt, intill 
Kungsgatan, ca 400 lägenheter med plats för centrumverksamheter och förskola i bottenvåningen. 
Området ska utformas så att en god ljudmiljö kan uppnås för boende, trots höga bullernivåer från 
järnvägen och från Kungsgatan. Närheten ti l l bangården medför även krav på anpassning ti l l 
eventuella risker kopplade ti l l den. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• I K O M M U N 

NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
' K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-18 

Detaljplan för Mikaelsplan 
NHO-2013-0039.60 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att avge yttrande ti l l plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-02-04 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Mikaelsplan är idag en park i centrala Uppsala. I parken ligger en mindre kyrka, Mikaelskyrkan och 
ett församlingshem. Planförslaget gör det möjligt att bygga ca 180 lägenheter i flerbostadshus samt 
ca 500 kvm lokaler för förskola och andra verksamheter. 

Planen syftar även t i l l att skydda den kulturhistoriskt värdefulla Mikaelskyrkan och göra det möjligt 
att använda den för andra ändamål. Parken närmast kyrkan kommer att bevaras som allmän park 
med ingång från Kungsgatan. Skolgatan kommer att breddas så att det blir plats för en utökad gång-
och cykelbana. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-18 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§12 

Ärenden till nämnden för hälsa och omsorg 2013-02-28 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att efter de justeringar och kompletteringar som redovisas går ärendena på föredragningslistan 
vidare t i l l nämnden för hälsa och omsorg för beslut. 

Ärende 3.05 Yttrande över remiss Ekologiskt ramverk och Miljö- och klimatprogram 
Malena Ranch (MP) meddelar att hon eventuellt kommer att ha tilläggsförslag på nämnden. 

Ärende 3.06 Uppföljningsplan 2013-2014 
Arbetsutskottet föreslår ett tillägg på sidan 6, under 5.3 Särskilda områden under planperioden, med 
Hälso- och sjukvård. 

Ärende 3.10 Planering för nämndens för hälsa och omsorg medborgar dialog 2013 
I andra att-satsen finns två alternativ på teman. Arbetsutskottet förordar Tillgänglighet för alla. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


