
Utses att 
	

Mohamad Hassan (L) 
	

Paragrafer: 134 - 155 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 	Stationsgatan 12 den 26 september 2016 

Underskrifter: 
Ingrid B an, ordföry ohamad Hassan (L), justerare 

upP»,11.9 SOCIALNÄMNDEN 

1(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

Plats och tid: Stationsgatan 12 den 21 september 2016, klockan 15.00 — 18.45 

Beslutande: 	Ingrid Burman (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) t o m § 148 
Alexandra Westman (M) 
Michael Holtorf (M) 
Tarja Onegård (MP) fr o m § 144 
Liza Boöthius (V) 
Leif Boström (KD) 
Janet French (SD) 
Ove Hjorth (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Birgitta L Johansson (S) t o m § 143 
Joakim Strignert (C) 
Hans Olsson (M) fr o m § 149 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) 
from 144 
Jonas Karlsson (S) 
My Lilja fr o m § 137 
Vivianne Eriksson (M) t o m 
§ 148 
Hans Olsson (M) t o m § 148 
Ann-Sofie Henriksson (L) 
tom § 138 
Edip Akay fr o m § 138 

Övriga 
deltagare: 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, 
Ann-Christine Dah161, Johan Hillman, avdelningschef, avdelningschef, Erica Lundgren, 
senior strateg, Malin Uppströmer Eklöf, controller, Therese Hagberg, HR-chef, Bengt 
Ehlin, strateg, Monica Söderbaum, strateg, Therese Andersson, strateg, Sofia Venemalm, 
strateg, Ulf Eiderbrant, strateg, Johan Edlund, strateg, Thomas Folkesson, koordinator, 
Emilia Huzcko, samhällsvägledare, Helene Göransdotter Löwgren, samordnare 

Lotta von Wowem, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: 	 Socialnämnden 
Datum: 	 2016-09-21 
Anslag sätts upp: 	2016-09-27 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.upp$alå.'se och Stat  

Sista dag att överklaga: 	2016-10-18 
Anslaget tas ner: 	2016-10-19 

sgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowem, sekreterare 
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2(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 134 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 26 september 2016 på Stationsgatan 12. 

§ 135 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen. 

§ 136 

Presentation av Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU 

Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening som har funnits sedan 1988. Föreingen finansieras 
av Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. 

Utdragsbestyrkande 



uni9,03, SOCIALNÄMNDEN 

3(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 137 

Delårsbokslut per augusti 2016 
SCN-2016-0167 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2016 samt 

att överlämna delårsbokslutet med helårsprogmos per augusti till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Nämndens resultat per augusti 2016 uppgår till -9,5 mnkr, och ligger i nivå med resultat per augusti 
2015. En resultatförbättring från resultat per april 2016 med +2,4 mnkr. 

Nämndens nettokostnader för alla verksamhetsgrupper är i prognosen beräknade till - 630,1 mnkr, 
vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var — 611,9 mnkr och årets budget som är 
-618,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen tjänsteskrivelse den 16 september 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 138 

Remiss Mål och budget 2017-2019 
SCN-2016-0295 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019, avseende nämndens 
ansvarsområde, med de justeringar som framgår i ärendet, 

att fastställa avgifter, enligt förvaltningens förslag. 

Mohamad Hassan (L), Alexandra Westman (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), 
Joakim Strignert (C), Leif Boström (KD) och Janet French (SD) deltar inte i beslutet utan hänvisar till 
respektive partis budgetförslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 
6 september, § 5, beslutat att remittera ärendet Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 till 
samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter. 

Socialnämnden tillstyrker föreslagna mål och ekonomiska ramar i remissen. Dock finns behov av 
justeringar i föreslagen budget avseende statsbidragsersättning för ensamkommande barn utifrån nu 
kända förutsättningar. 

2017 års kommunbidrag innehåller effektiviseringar på 9,6 miljoner kronor. För att nå en budget i 
balans behöver nämnden fortsätta sitt arbete med att anpassa verksamheterna inom nämndens 
ansvarsområde till en lägre kostnadsnivå. Detta gäller främst inom barn- och ungdomsområdet. 
Förslaget innehåller också satsningar på program för våld i nära relationer (1 mnkr), året-runt-härbärge 
för EU-migranter (3,3 mnkr), samt ökat kommunbidrag pga. ökade kostnader för placering barn 
(4 mnkr). 

Vikten av en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö bör ytterligare betonas i föreslagna 
inriktningsmål. Arbetsmiljön är avgörande för att attrahera, rekrytera och behålla personal. 

I Mål och budget 2017-2019 bör socialnämnden få uppdaget att revidera program för individ- och 
familjeomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 september 2016. 

Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 139 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 
SCN-2016-0242 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga den till 
handlingarna 

Sammanfattning 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. Huvudmännens uppdrag i 
närvårdsarbetet omfattar samverkan mellan huvudmännen men också internt inom kommunen och i 
landstinget. 

En ny organisation och styrning av närvårdsarbetet har införts under 2016 med en politisk styrgrupp 
samt ledningsgrupper med ansvar för planering och genomförande. Ledningsgruppernas deltagare är 
utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant verksamhetsområde. 

Den 2 juni 2016 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2016 med syfte att 
säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks i antagna 
politiska styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 140 

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 
SCN-2016-0280 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att delfinansiera en nationell stödfunktion på Sveriges kommuner och landsting, SKL för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst med 66 700 kr enligt SKLs 
rekommendation. 

Sammanfattning 
Det pågår ett nationellt utvecklingsarbete för en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst inom 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) i enlighet med förbundets inriktning. Arbetet innebär bland 
annat utveckling av regionala stöd och samverkansstrukturer, stöd till regionala utvecklingsledare och 
den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) som är en 
sammanslutning med aktörer från kommuner, landsting, regioner och myndigheter. 

Arbetet har fram till 2016 finansierats genom riktade statsbidrag. Då modellen för statsbidragen från 
regeringen förändrats från riktade till att bli mer generella, upphör finansieringen av denna funktion på 
SKL. SKL har därför gått ut till alla kommuner med en rekommendation att gemensamt fortsätta 
finansiera de 3,4 mkr funktionen kostar årligen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 augusti 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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7(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 141 

Avtal med lanstinget i Uppsala län om verksamheten Psykosvårdens 
beroendeteam 
SCN-2016-0199 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till avtal mellan socialnämnden och Uppsala läns landsting avseende 
psykosvårdens beroendeteam under perioden 2017-01-01 — 2018-12-31, 1 751 500 kronor. 

Sammanfattning 
Avtalet avser förlängning med Akademiska sjukhuset om delad finansiering av psykosvårdens 
beroendeteam. Beroendeteamet arbetar med social omvårdnad och medicinsk behandling av personer 
med en missbruksproblematik och en grav psykisk sjukdom. Samarbetet mellan kommunen och 
landstinget med beroendeteamet har pågått sedan 2006 och fyller en viktig funktion för att hjälpa en 
utsatt grupp och för att förebygga vårdinsatser med sjukhusvård, behandlingshem eller LVM-hem. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 142 

Rapport om Halvvägshus för personer med missbruksproblematik 
SCN-2015-0097 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att ta förnyade kontakter med Stadsbyggnadsförvaltningen och förnyade 
kontakter vad gäller bostadsfrågan samt 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialnämnen beslutade 2015-11-25 att avsätta 3 122 tkr per år för inrättande av ett halvvägshus under 
en projektperiod på tre år. Halvvägshuset ska rikta sig till män som behöver stöd för avhålla sig från 
missbruk av alkohol och eller narkotika. Verksamheten ska erbjuda en aktiv behandling enligt 
tolvstegsmodellen och vara en del i en vårdkedja på vägen till ett självständigt liv efter en 
grundbehandling. 

Enligt socialnämndens beslut ska halvvägshuset ha tio platser och erbjuda behandling enskilt och i 
grupp. Verksamheten ska ha en inriktning mot arbetsrehabilitering och samarbeta med verksamheter i 
Uppsala för en utslussning till arbetslivet. 

För att skapa en vårdkedja och undvika inlåsningseffekter ska verksamheten kunna erbjuda 
utslusslägenheter med möjlighet att överta bostaden med eget kontrakt. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar tillägg med en att-sats enligt "att uppdra till förvaltningen att ta förnyade 
kontakter med Stadsbyggnadsförvaltningen och förnyade kontakter vad gäller bostadsfrågan 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016. 

   

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 143 

Rapport om försöksverksamhet enligt bostad först-modellen 
SCN-2015-0096 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att på lämpligt sätt kontakta stora fastighetsbolag för att försöka få fram 
fler lägenheter till Bostad-först verksamheten samt 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 20 april 2016 att inleda ett försöksprojekt enligt modellen Bostad först. 
Projektet är ett samarbete med Uppsalahem som upplåter fem lägenheter för målgruppen långvarigt 
hemlösa med missbruksproblematik och psykisk problematik. 

Projektet involverar flera verksamheter i Uppsala kommun och ska inrymmas inom ordinarie 
verksamhet men med en utökning inom vård och omsorg med utökade öppettider för Träffpunkt 
centrum 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar tillägg med en att-sats enligt "att uppdra till förvaltningen att på lämpligt sätt 
kontakta stora fastighetsbolag för att försöka få fram fler lägenheter till Bostad-först verksamheten". 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRIP, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 144 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut 2016 
SCN-2016-0158 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 31 juli 2016, 

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 

att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska varje kvartal rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (WO), kommunens revisorer 
och kommunfullmäktige. Presenteras en rapport över ej verkställda biståndsbeslut inom 
socialförvaltningen, vilken typ av insats besluten avser och skälen till att besluten inte verkställt i tid 
samt en rapport till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 145 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 2016 
SCN-2016-0054 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för myndighetsutövning per augusti 2016. 

Sammanfattning 
Nämnden har fastställt ett antal indikatorer som socialförvaltningen ska följa för olika områden. I 
tabeller redovisas de indikatorer som följs månadsvis. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivesle den 12 september 2016. 

§ 146 

Månadsuppföljning av indikatorer för verksamhet 2016 
SCN-2016-0053 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för verksamhet per juli 2016. 

Sammanfattning 
En uppföljning av personalsituationen med avseende på sjukskrivningar och nyanställningar redovisas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 september 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

S 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 147 

Översyn av utskottens indelning 
SCN-2016-0300 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till socialförvaltningen att se över indelningen av nämndens individutskott inför 
omorganisationen 2017 samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att se över de nya individutskotten så de utformas med beaktande att 
ledamöterna har möjligheter att delta som fritidspolitiker. 

Sammanfattning 
Inför 2017 genomförs en omorganisation inom socialförvaltningen. I den nya förvaltningen kommer 
avdelningarna som ansvarar för myndighetsutövning delas in i Barn, Ungdom, Vuxna och 
Ensamkommande barn. Idag är individutskotten indelade efter geografiska områden och ett utskott är 
inriktat enbart mot ensamkommande barn. Dagens indelning bygger på den tidigare organiseringen av 
socialtjänsten i Uppsala. 

Inför den kommande omorganisationen finns ett behov av att se över hur individutskotten kan 
organiseras så att både tjänstemännens och förtroendevaldas tid och kunskap används effektivt och att 
varje utskott får ett tydligt ansvarsområde. 

Yrkanden 
Alexandra Westman (M) yrkar, med stöd av Ylva Stadell, tillägg med en att-sats enligt "att ge 
förvaltningen i uppdrag att se över de nya individutskotten så de utformas med beaktande att 
ledamöterna har möjligheter att delta som fritidspolitiker". 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Alexandra Westmans (M) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 148 

Översyn av ramavtalen för HVB-hem avseende ensamkommande barn 
SCN-2016-0301 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till socialförvaltningen att se över ramavtalen avseende ensamkommande barn utifrån 
förändrade ersättningar från staten. 

Sammanfattning 
Regeringen tillsammans med vänsterpartiet har lagt ett lagförslag om ett nytt ersättningssystem för 
mottagandet av ensamkommande barn och unga. Föreslaget ikraftträdande för det nya 
ersättningssystemet är den 1 juli 2017. 

Det nya regelverket innebär att ersättningen i huvudsak är baserad på schabloner och att det dänned 
finns en begränsning för hur mycket kommunerna får i ersättning från staten. Schablonersättningen 
kommer att vara 1 350 kronor per dygn för ensamkommande barn under 18 år som är asylsökande 
eller har uppehållstillstånd. Schablonersättningen för ensamkommande unga 18-20 år med 
uppehållstillstånd kommer att vara 750 kronor per dygn. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 september 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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upP,19», SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 149 

Lönepolitiskt mål för socialsekreterare med myndighetsutövning - 
utvärdering 

Förvaltningen presenterar utvärdering av det lönepolitiska målet för socialsekreterare med 
myndighetsutövning. 

§ 150 

Ny personalsatsning inom socialförvaltningen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har erhållit två miljoner kronor i stimulansmedel från Socialstyrelsen för att stärka 
bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården under 2016-2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 151 

Information om läget på barn och ungdom, personalfrågan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga infoll 	iationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inom enheterna Norr barn och ungdom har många socialsekreterare sagt upp sig. Barnenheterna Norr 
har omorganiserats och blivit en enhet. Situationen på avdelningen är ansträngd men under kontroll. 

§ 152 

Presentation av ny förvaltningsorganisation 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga infounationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Den 13 juni 2016 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny nämndorganisation i Uppsala 
kommun. Beslutet innebär även beslut om en ny förvaltningsorganisation. Den 14 oktober 2016 
kommer stadsdirektören att fastställa förvaltningarnas organisationer. 

Utdragsbestyrkande 
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lopPnika SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 153 

Anmälningsärenden 
SCN-2016-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut 2016-08-16: Yttrande över utställt förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi 
för Uppsala kommun. 
Ordförandebeslut 2016-06-29: Genomlysning av bostadssociala kontrakt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upRelf, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-21 

§ 154 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Lars-Gunnar Karlsson (M) och Janet French (SD) att delta i remisskonferensen om 
landsbygdsprogrammet den 3 oktober, 

att bordlägga inbjudan till nätverksträff för mellanstora städer i Mellansverige om ANDT-frågor 
den 9-10 november samt 

att utse Liza Boöthius (V) att delta i konferensen Drogfokus 2016 den 19-20 oktober 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från Uppsala kommun till remisskonferens om landsbygdsprogrammet den 
3 oktober klockan 11.30-13.00, inbjudan från Länsstyrelserna till nätverksträff för mellanstora städer i 
Mellansverige om ANDT-området den 9-10 november i Stockholm samt inbjudan till Drogfokus, 
nationell konferens om alkohol, narkotiska, dopning och tobak, den 19-20 oktober på Uppsala Konsert 
och Kongress. 

§ 155 

Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Edip Akay (V) berättar om träff med Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU den 13 september. 

Liza Boöthius (V) informerar nämnden om utbildningen Signs of Safety som socialförvaltningen 
anordnade den 9 september. En uppföljning kommer att genomföras i maj 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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