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NÄMNDENS FOR HALSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Storskogen, 16:00-19:20 

Stig Rådahl (M), Ordförande 
Malena Ranch (MP), 2:e vice 
ordförande ej § 60, ärende 3.03 
Martin Wisell (KD), 1 :e vice 
ordförande 

(förstärkt arbetsutskott i 
§ 60, ärende 3.03 och 3.04, 
samtliga närvarande är 
ledamöter) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-12 

Ersättare: Eva Christiernin (S) tom § 60, ärende 3.05 
Barbro Möller (C) 

Liza Boethius (V) § 60, ärende 3.03 och 
3.04 

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

Utses att justera: Malena Ranch (MP) Paragrafer: 54 - 60 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret för häisa, vård och omsorg 2012-11-22 

ir PS 
I j l (M), ordförande / Malena Ranch (MP), justerare Stig Råda 

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 2012-11-26 
anslags uppsättande: 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott 

2012-11-12 

Sista dag för överklagande: 2012-12-17 
Datum för anslags nedtagande: 2012-12-18 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Annie Arkebäck Morén 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-1 1-12 

§54 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

att uppta anmälan från Malena Ranch (MP) avseende skrivelse t i l l nämnden, 

att uppta fråga från Malena Ranch (MP) angående lotsprojektet, 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Miljöpartiet de gröna (Malena Ranch) lämnade in en skrivelse ti l l nämnden för hälsa och omsorg 
vid nämndsammanträdet 2012-10-03 avseende utveckling av avtalsuppföljning. 

Arbetsutskottet diskuterar skrivelsen och beslutar 

att skrivelsen går vidare ti l l nämnden för beslut. 

§55 

Utveckling av avtalsuppföljning 
NHO-2012-0175.01 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U p D S S l l a NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
• " K O M M U N ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-12 

§56 

Skrivelse till nämnd 

Malena Ranch (MP) anmäler att hon tänlcer lämna en skrivelse avseende kvinnofridsprogrammet 
ti l l nämnden på kommande sammanträde 

§57 

Fråga gällande samverkansprojektet - lotsar för människor hemlöshet och 
missbruk 

Malena Ranch (MP) frågar vad som händer med lotsprojektet när samverkanspengarna är slut. 
Syftet med projektet var, och är, att ge människor som lever i utanförskap en möjlighet att utvecklas 
för att på sikt kunna lotsas tillbaka in i samhället och bli en del av det. 

Kontoret redogör för att tanken har varit att under projekttiden hitta lösningar för hur arbetet ska 
kunna ske i ordinarie verksamhet. 
En delrapport har inkommit till kontoret och kommer att redovisas som anmälningsärende. 
Kontoret lovar att skicka ut rapporten med e-post inför nämndsammanträdet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-12 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§58 

Detaljplan för del av Svartbäcken 1:5 
NHO-2012-0157.60 

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 2012-11-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostäder för 55+boende. I planen föreslås 
lokaler i bottenvåningen i hörnet mot Svartbäcksgatan och Torbjörns Torg. Läget mot Torbjörns 
Torg och Svartbäcksgatan, som trafikeras av stomlinjetrafik, motiverar ett sådant inslag. 
Byggnaderna placeras utmed gatan samt i vinkel mot befintlig bebyggelse i kvarteret Ingegärd. På 
gräsytan väster om Uppsala Vatten AB:s anläggning prövas en ny byggrätt för ett flerfamiljshus. 

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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-12 

§59 

Detaljplan för Norby 31:52 - Tryffelvägen 
NHO-2012-0167.60 

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 2012-11-12 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
Planen innebär att vad som idag är planlagt som park- och naturmark kommer att ändras ti l l 
bostadsändamål med möjlighet ti l l inslag av vård- och verksamhet. En tätare bebyggelse tillåts 
närmast Norbyvägen medan området utmed Tryffelvägen får en lägre exploatering. Planen 
möjliggör byggandet av 13 kedjehus/radhus och två flerbostadshus med totalt 70 lägenheter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-1 1-12 

§60 

Ärenden till nämnden för hälsa och omsorg 2012-11-22 

Beslut 

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar 

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

Ärende 3.03, Bidrag till handikappföreningar 2013 
Kontoret redogör för ärendet och svarar på arbetsutskottets frågor. 
Diskussion följer. 

Malena Ranch (MP) lämnar rummet och deltar ej i diskussionen då hon arbetar hos en av de sökta 
föreningarna. 

Ärendet diskuteras vidare i respektive grupper och beslut fattas på nämnden. 

Ärende 3.04, Bidrag till sociala föreningar 2013 
Kontoret redogör för ärendet och svarar på arbetsutskottets frågor. 
Diskussion följer. 

Ärendet diskuteras vidare i respektive grupper och beslut fattas på nämnden. 

Efter ovanstående ärenden väcker Liza Boethius (V) fråga om hur vänsterpartiet ska veta vad som 
händer då partiet inte är representerad i arbetsutskottet och inte längre deltar i gruppmöte med (S) 
och (MP). 
Ordföranden tar med dig frågan t i l l majoritetens gruppmöte. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-12 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Ärende 3.05 Boendeplan för utbyggnad och avveckling perioden 2013-2016 
Revidering ska göras i fjärde att-satsen med att bostadssociala enheten ersätts med 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Ärende 3.06 Översyn av habiliteringsersättningen 
Ärendet utgår och återkommer i december. 

Ärende 3.07Yttrande till socialstyrelsen gällande klagomål avseende kvinnoboendet Siri 
Till det slutliga utskicket kommer remissen att kompletteras med missiv och yttrande. 

Ärende 3.10 Förändringar i statsbidrag inom området utvecklingsmedel för 
kvinnojoursverksamheter - beslutsunderlag 
Kontoret konstaterar att det är osäkert om hur Socialstyrelsen kommer att prioritera sökta bidrag. 
Beslut kommer att tas av Socialstyrelsen i februari 2013. 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta 

att lägga rapporten t i l l handlingarna och att återkomma i ärendet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


