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Info Budget 2014 (Ylva 
Opard) Kl 14.00 

Budget 2014 (Ylva Opard) Plan för strategisk 
kompetensförsörjning 
(Magnus Johannesson) 

Årsbokslut 2013 (Ylva Opard) Månadsbokslut och årsprognos 
februari (J7i*a Opard) 

Månadsbokslul och årsprognos 
mars (Ylva Opard) 

Månadsbokslut och årsprognos 
oktober (Ylva Opard) 

Månadsbokslut och prognos 
november 
Läggs på bordet (Ylva Opard) 

Förfrågningsunderlag 
psykiatriboenden (Tomas 
Odin) 

Uppföljning av 
intemkontrollplan 2013 (Ylva 
Opard) 

Förfrågningsunderlag 
Korttidsboende enligt LSS 
(Tomas Odin) 

Redovisning icke verkställda 
beslut (Carina Kumlin) 

Föreningsbidrag och 
handikappbidrag 2014 
(Daniel Karlsson) 

Delegationsordning 2014 
(Jenny Hedberg) 

Redovisning icke verkställda 
beslut (Carina Kumlin) 

Förfrågningsunderlag 
Boendestöd (Tomas Odin) 

Garanti- och 
handläggningstider på lämpliga 
områden, servicedeklaration 
(Maria Ahrgren) 

Redovisning icke verkställda 
beslut (Carina Kumlin) 

Intemkonlrollplan 2014 
(Ylva Opard) 

Ersättningar ledsagarservice 
2014 (Tomas Odin) 

Riktlinjer för hälso- och 
sjukvård (Karina Bodin) 

Ersättningar daglig verksamhet 
2014 (Tomas Odin) 

Redovisning av åtgärder på 
punkter i yttrandet gällande 
socialstyrelsens tillsyn av 
Uppsala kommuns arbete med 
våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld (Surreya 
Calli) 

Avtalsuppföljning 
korttidsboenden LSS (Maria 
Lindblom) 

Information om utveckling 
inom område Tillgänglighet 
(Thomas Österberg) 

Sammanträdestider 2014 inkl 
öppna sammanträden (Annie 
Arkebäck Morén) 

Med borgård ialoger 2014 
(Helena Tlwrén-Lindqvist) 

Frågor till Nämnden för hälsa 
och omsorg om 
boendeplanering AU (Mp,S,V) 
(Tomas Odin) 

Revidering av riktlinjer för 
tillgänglighet smedel (Thomas 
Österberg) 

Svar på skrivelse från HSO 
ang uställningslokal och 
visningslägenhet för personer 
med funktionsnedsättning 
(Gunvor Nordström Liiv) 

Bestiillningscentral för resor 
till daglig verksamhet (Monica 
Petersson) 

Fråga till nämnden från Liza 
Boethius angående LOV 
(Monica Petersson) 

Slutredovisning av projektet 
kunskapsökning om kognitiva 
hjälpmedel (Thomas 
Österberg) 

Fråga från Malena Ranch 
gällande LSS boenden (Tomas 
Odin) 
Detaljplan för del av kv. 
Kantorn, Kapellgärdet, AU 
(Daniel Karlsson) 
Detaljplan för kv Bredablick, 
del av, AU (Daniel Karlsson) 

Information och beslut att utse 
ledamöter till workshop 13/12 
Övergripande handlingsplan 
våld i nära relationer, AU 
(Magnus Johannesson) 

Samråd om förslag till 
fördjupad översiktsplan för 
trafikförbindelse över Fyrisån i 
höjd med Ultuna/Sunnersta 
AU (Kjell Holm) 

Information MAS-organisalion 
och övergripande 
styrdokument för 
vårdgivaransvaret (Karina 
Bodin) 

Övriga ärenden med ej färdigställd tid för rapportering 
Bostad först (Magnus Johannesson) 


