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•

" K O M M U N

N Ä M N D E N S FOR H A L S A OCH O M S O R G
ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2013-10-14

Plats och tid:

Storskogen, 15:00-18.30

Ledamöter:

Stig Rådahl (M), Ordförande
Martin Wisell (KD), l:e vice
ordförande
Malena Ranch (MP), 2:e vice
ordförande
Eva Christiernin (S)

Övriga deltagare:

Inga-Lill Björklund, direktör, och föredragande tjänstemän

Utses att justera:

Malena Ranch (MP)

Justeringens
plats och tid:

Kontoret ior4iälsa, vård och.omsorg 2013-10-24

Underskrifter:

Ersättare:

Paragrafer:

71-79
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Stig Rådanl (M), ordförande

Malena Ranch (MP), justerare

Annie Arkebäck Morén, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott

Datum:

2013-10-14

Datum för
anslags uppsättande:

2013-10-25

Förvaringsplats
för protokollet:

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2013-11-15
2013-11-18

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Underskrift:

Annie Arkebäck Morén
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2013-10-14

§71

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar
att uppta beslut om tid för genomgång av budget med presidiet och nämnden,
att uppta inkommen skrivelse 2013-10-14 från Liza Boethius (V) gällande Lagen om
valfrihetssystem (LOV),
att uppta fråga från Malena Ranch (MP) rörande rutiner för verkställande av beslut gällande
korttidsboende, och
att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2013-10-14

§72

Medborgardialog 12 november, utse arbetsgrupp
Beslut
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar
att utse förstärkt arbetsutskott till arbetsgrupp inför medborgardialogen och att kontoret tar fram ett
förslag på tid att träffas.

Medborgardialogen kommer att hållas 12 november 2013, kl. 18.00 - ca 20.30.
Tjänstemän som deltar är bland annat Helena Thorén Lindqvist och Tomas Österberg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2013-10-14

§73

Tider för genomgång av budget med presidiet och nämnden
Beslut
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar
att presidiet och Ove Hjorth (S) träffas 2013-10-28, kl. 09.00 - 12.00 för att få en rejäl
budgetgenomgång, och
att nämnden 2013-11-28 startar kl. 14.00, med en genomgång av budgeten på ca 1 timme.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2013-10-14

§74

Avtal avseende resurscentrum våld i nära relationer
VFN-2011-0112.33
Beslut
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar
att prolongera avtalet med Styrelsen för vård och bildning avseende resurscentrum för våld i nära
relationer till och med 31 mars 2014, och
att uppdra till kontoret att teckna internavtal med Styrelsen för vård och bildning.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-09-23från kontoret.
Nämnden beslutade december 2011 att godkänna åtagande och teckna internavtal med Styrelsen för
vård & bildning avseende resurscentrum för våld i nära relationer. Uppdraget gäller t o m 31
december 2013.
Mot bakgrund av Socialstyrelsens tillsyn, där krav ställs om utredning och biståndsbedömning för
stöd vid Resurscentrum, pågår ett arbete att finna lämpliga former för utredning och
biståndsbedömning. Utgången av arbetsgruppens förslag kommer att påverka nämndens uppdrag till
Resurscentrum varför en prolongering föreslås. Med nuvarande uppdrag behövs inte något
myndighetsbeslut för att få stöd hos varken Nexus eller Siri.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§75

Detaljplan för kv. Sjukhuset
NHO-2013-0168.61
Beslut
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar
att avge yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-09-26 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Detaljplanen innebär i korthet att planområdet som idag är planlagt för "allmänt ändamål" ändras
för att tillåta vård- och centrumverksamhet. Planförslaget syftar till att möjliggöra en ny
vårdbyggnad i den sydvästra delen av Akademiska sjukhuset. Den nya byggnaden planeras kunna
rymma onkologisk verksamhet, vårdavdelningar, dagkirurgi, mottagningar och forskning med mera.
Närmast Dag Hammarskjölds väg föreslås en högre byggnadshöjd än tidigare, i upp till sex
våningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§76

Detaljplan för Bruno Liljeforsgatan
NHO-2013-0163.61
Beslut
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar
att avge yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2013-09-10.
Detaljplanen innebär i korthet att ca 900 nya bostäder möjliggörs i ett attraktivt läge. Bebyggelsen
föreslås vara fyra till sju våningar hög med möjlighet att även bygga högre i vissa lägen mot
Gränbyparken. Snitthöjden utmed Råby vägen föreslås vara ungefär fem våningar. Den nya
bebyggelsen föreslås lokaliseras på befintliga markplaceringar. Bebyggelsen ska till största delen
bestå av bostäder, men lokaler för verksamhet i bottenvåningen och förskolor ska finnas i
strategiska lägen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§77

Inkommen skrivelse 2013-10-14 från Liza Boethius (V) gällande Lagen om
valfrihetssystem (LOV)
NHO-2013-0185.31
Beslut
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar
att inkommen skrivelse besvaras skriftligen på nämnden i november.

Ärendet
Skrivelse har inkommit 2013-10-14 från Liza Boethius (V) gällande Lagen om valfrihetssystem
(LOV).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§78

Fråga från Malena Ranch (MP) angående rutiner för verkställande av beslut
gällande korttidsboende
Malena Ranch (MP) undrar hur det ser ut med korttidsplatser och även vad som rent lagligen gäller
när korttidsplacering avbryts. Detta med anledning av att hon blivit kontaktad av anhöriga till
person som är beviljad korttidsplats.
Kontoret svarar att det är svårt att tillgodose personer med komplexa behov och att det är stora
utmaningar inom området, och framförallt inom nämndens ansvarsområde.
Kontoret återkommer till arbetsutskottet med en planering på kommande boenden och vad som
lagligen gäller när korttidsplacering avbryts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§79

Ärenden till nämnden för hälsa och omsorg 2013-10-24
Beslut
Nämndens för hälsa och omsorg arbetsutskott beslutar
att efter de justeringar och kompletteringar som redovisas går ärendena på föredragningslistan
vidare till nämnden för hälsa och omsorg för beslut.
3.04 Uppföljning av Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) Uppsala kommun
Ordföranden Stig Rådahl (M) informerar om att HSO länsförening vill yttra sig över innehållet i
uppföljningen och ska inkomma med en skrivelse.
3.05 Översyn av riktlinjer, vägledning och information om insatser enligt SoL och LSS för personer
mellan 21 och 64 år
Kontoret informerar om att Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) Uppsala kommun
kommer att delta i arbetet med att ta fram riktlinjer.

Utdragsbestyrkande

