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Uppsala 
" " K O M M U N 

NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

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

Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande 
Martin Wisell (KD), 1 :e vice 
ordförande 
Malena Ranch (MP), 2:e vice 
ordförande 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-15 

Ersättare: Benny Lindholm (FP) 
Eva Christiernin (S) 

Övriga deltagare: Tomas Odin, t.f. direktör, Carina Kumlin, avdelningschef, Magnus Johannesson, 
avdelningschef, Kjell Holm, planeringschef, Helena Thorén Lindqvist, informations
strateg 

Utses att justera: Malena Ranch (MP) Paragrafer: 53-54 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret för eh omsorg 2014-09-25 

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 2014-09-26 
anslags uppsättande: 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott 

2014-09-15 
Sista dag för överklagande: 2014-10-17 
Datum för anslags nedtagande: 2014-10-20 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

«ff (JmA Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-15 

§53 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-15 

§54 

Ärenden till nämnden för hälsa och omsorg 2014-09-15 

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. 

Kontoret informerar om att föredragningslistan kommer att kompletteras med två avtalsupp
följningar och att nämnden ska besluta om ett förstärkt arbetsutskott, med anledning av remiss 
gällande ändring av Reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun som 
kommer att få en kort remisstid. 

3.01 Periodbokslut och årsprognos per augusti 2014 
Kontoret meddelar att ärendet ska kompletteras med nyckeltal vid det slutliga utskicket. 

3.02 Bidrag till sociala föreningar 2015 
Malena Ranch (MP) vi l l skicka med fråga om partnerskapslösningar, har det diskuterats, hur arbeta 
in det framöver. 

3.03 Strategisk kompetensförsörjningsplan 
Eva Christiernin (S) redogör för att hon vid samtal med Kommunal fått vetskap om att flera 
kommuner går ut med garanti om arbete inom vården, efter genomgång av gymnasiets 
vårdutbildning. Det kanske kan vara något för Uppsala. 

3.04 Yttrande till idrotts- och fritidsnämnden angående förslag till idrotts- och fritidspolitiskt 
program för Uppsala kommun 
Remissunderlaget kommer att bifogas vid det slutliga utskicket. 

3.05 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg angående begäran om uppgifter avseende 
verksamhetssystemet Siebel 
Revidering ska göras i missivet, äldrenämnden ska ersättas med nämnden för hälsa och omsorg. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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