
Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-13 

Plats och tid: Storskogen, 15:00-17:00 

Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande Ersättare: 

Martin Wisell (KD), l:e vice 
ordförande 
Eva Christiernin (S) from § 2 

Övriga deltagare: Inga-Lill Björklund, direktör, Magnus Johannesson, avd. chef, Carina Kumlin, avd. chef, 
Tomas Odin, avd. chef, Ylva Opard, ekonomichef, Helena Thorén Lindqvist, 
kommunikationsstrateg och Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

Utses att justera: Martin Wisell (KD) Paragrafer: 1 - 3 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Annie Arkebäck Morén, sekreterare 

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

Organ: Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott 
Datum: 2014-01-13 
Datum för 2014-01-22 Sista dag för överklagande: 2014-02-12 
anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: 2014-02-13 

Förvaringsplats Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
för protokollet: 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IKOMMUN 

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

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-13 

§ 1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

( 

( 

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

NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-13 

§ 2 

Detaljplan för Stabby- och Berthågafälten 
NHO-2013-0235.60 

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 2014-01-03 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Detaljplanen innebär i korthet att kultur- och fritidsaktiviteter, i första hand en ny golfbana, 
möjliggörs på åkermarken på båda sidorna av Bärbyleden. Åkerholmarna och betesmarkerna ska 
bevaras för naturvårds- och rekreationsändamål. Inom planområdet ska det finnas en byggrätt i fyra 
våningar för ett klubbhus kombinerat med en hotell- och konferensanläggning. Parkeringsbehovet 
ska tillgodoses inom planområdet. Stabby prästgård planläggs för att säkerställa och utveckla dess 
långsiktiga kulturvärde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-13 

§ 3 

Ärenden till nämnden för hälsa och omsorg 2014-01-29 

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. 

3.01 Synpunkter angående Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i 
nära relationer Dnr. 4.1.1-43635/2013 

Kontoret delar på bordet ut förslag på synpunkter t i l l Socialstyrelsen. 

Ordföranden Stig Rådahl (M) önskar följande förtydliganden i synpunkterna. 

Vikten av samarbete med polisen måste framgå. 
Vid skrivningar i föreskrifter och allmänna råd där det står "ska kunna" i stället bör stå "ska" 
för att vara kraftfullare. 

Förtydliganden behövs gällande nämndens ansvar för de personer som inte önskar bli utredda 
av myndighet. Behov av vägledning behövs för hur dessa personer ska kunna få stöd trots att de 
inte vil l medverka i en utredning. 

3.05 Yttrande över motion av Liza Boéthius (V) om att ej införa LOV och ramupphandling av 
äldreboende och boenden/gruppboenden enligt LSS och SoL (KS-2013-0682) 

Ordföranden Stig Rådahl (M) önskar följande kompletteringar och ändringar i yttrandet: 

Andra stycket ska kompletteras med att ingen behöver flytta om verksamheten ska övergå i 
annan regi. 

Första punktsatsen ska omformuleras i slutet på andra meningen. 

Sista punktsatsen ska kompletteras med att då det finns kvalitetsfördelar för personer med 
mycket speciella och ovanliga behov erbjuds de plats vid ett boende med en specialist
kompetens inom det aktuella området. 

Komplettera med en rad om varför nämnden i framtiden vill undvika ramupphandlingar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


