
Uppsala 
kommun 

Sida 1(13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

Socialnämndens 
protokoll onsdagen den 29 april 2020 

Plats och tid 

Fyrisborgsgatan 1, klockan 15:00-17:55 

Paragrafer 

72-82 

Justeringsdag 

Onsdagen den 6 maj 2020 

Underskrifter 

Eva Christiernin (S), ordförande 

Alexandra Steinholtz (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 
E-post: socialnamndenPuppsala.se   
www.uppsala.se  



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande 
Åsa Strahlemo (MP), 1:e vice ordförande 
Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande 
Per-Olof Forsblom (V) 
Rezene Tesfazion (S) 
Eric Kapinga (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Ludvig Arbin (L) 
Michael Holtorf (M) 
Vivianne Eriksson (M) 
Viviane Obaid (C) 
Leif Boström (KD) 
Lena Borg (V) 
Lisen Burmeister (SD) 
Sami Bechara (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Tommy Bringholm (S) 
Leyla Dem irel (L) 
Thess Lorin (MP) 
Lennarth Pettersson (M) 
Karolina Karlsson (M) 
Gunnar Granberg (C) 
Andreas Morström (KD) 
Alexandra D'Urso (V) 

Övriga närvarande 

Ola Jeremiasen, tf. direktör 
Johan Eikman, tf. avdelningschef 
Katja Friberg, avdelningschef 
Magnus Bergmark, controller 
Elisabeth Karlsson, enhetschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
—, 
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Uppsala 
kommun 

Sida 1(3) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

Socialnämndens 
protokoll onsdagen den 29 april 2020 

Plats och tid 

Fyrisborg, klockan 15:00 - 15.30 

Paragrafer 

75-75 

Justeringsdag 

Omedelbar justering 

Underskrifter 

Eva Christiernin (S), ordförande 

6 de  
Alexandra Steinholtz (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialnamndenPuppsala.se   
www.uppsala.se   



• Uppsala 
kommun 

Sida 2 (3) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande 
Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande 
Eric Kapinga (S) 
Ludvig Arbin (L) 
Michael Holtorf (M) 
Viviane Obaid (C) 
Leif Boström (KD) 
Lena Borg (V) 
Lisen Burmeister (SD) 
Sami Bechara (S) 
Thess Lorin (MP) 
Lennarth Pettersson (M) 
Karolina Karlsson (M) 
Andreas Morström (KD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ola Jeremiasen, tf. direktör 
Per Karlström, enhetschef 
Katja Friberg, avdelningschef 
Kerstin Karlsson, enhetschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§72 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att utse Alexandra Steinholtz (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 6 maj 2020 på Stationsgatan 12. 

§73 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista med ändringen: 
Information om ändringsbudget i kommunfullmäktige - utgår 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(4T 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (12) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§74 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 
2 kap. 7 § Föräldrabalken 

Sekretessärende 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 3(3) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§75 

Umgängesbegränsning enligt lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU 

Sekretessärende 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§76 

Delårsbokslut per mars/april 2020 

SCN-2020-00238 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna nämndens förenklade uppföljning per mars/april 2020, 

2. att överlämna nämndens förenklade uppföljning per mars/april 2020 till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling, har genom ett ordförandebeslut 
beslutat om att förenkla uppföljningen per mars/april i syfte att avlasta 
verksamheterna i det allvarliga läge som råder i kommunen och i övriga samhället 
med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19. Därför fokuserar 
uppföljningen per mars/april på konsekvenserna av spridningen av covid-19. 

För socialnämndens verksamhet försvårar spridningen möjligheten att ge stöd till 
barn, unga och vuxna som fara illa eller riskerar att fara illa. Socialtjänsten 
påverkas främst genom svårigheter med bemanning. Detta gäller samtliga 
verksamheter och gör situationen ansträngd. Särskilt för barn och 
ungdomsvårdens myndighetsutövning där det allvarliga läget med spridning av 
covid-19 adderar till en redan ansträngd bemanningssituation. Den interna 
heldygnsvården är också särskilt utsatt. 

Den ekonomiska situationen bedöms ha varit aktuell även om det inte vore någon 
spridning av covid-19. Helårsprognosen visar ett underskott på 24,8 miljoner kronor. 
Det är verksamheten för Barn och ungdomsvård som har stora volymer att hantera och 
är orsaken till höga kostnader. De åtgärder som beslutades i samband med budget har 
delvis blivit fördröjda och delvis har de inte givit effekt ännu. Det är stort fokus på 
uppföljning och planering på individuell nivå för att kunna få träffsäkra insatser och 
sänkta kostnader. Förändringsarbetet kommer att ge effekt under hösten, men inte i 
den grad att nå budget i balans för 2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

• Förenklad uppföljning per mars 
• Förenklad uppföljning per mars utifrån frågeställningar 
• Nyckeltal - Uppföljning per mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

- k .) 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§77 

Plan för kontroll och uppföljning av privata 
utförare 2020 

SCN-2020-00168 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att anta plan för kontroll och uppföljning av privata utförare 2020, 

2. att uppdra till nämndens arbetsutskott att återkomma med ett förslag om 
uppdrag i enlighet med den diskussion som förts. 

Särskilt yttrande 

Alexandra Steinholtz (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), Viviane Obaid (M) 
och Leif Boström (KD) anmäler särskilt yttrande enligt: 
"Socialnämndens verksamhet ska präglas av kvalitet och resultat, det gäller både den 
verksamhet vi köper från andra utförare och den verksamhet vi utför i egen regi. Att 
mäta resultat inom socialt arbete är många gånger svårt och att mäta på individnivå inte 
så enkelt som man ibland kan önska. Det är därför av största vikt att när vi faktiskt har 
metoder för uppföljning och granskning att slutsatserna tillgängliggörs för nämndens 
politiker och Uppsalaborna. Vii Uppsala-alliansen har tidigare påpekat att vi anser att 
kommunens egen regi bör granskas på ett liknande sätt, eller åtminstone redovisas till 
nämnden i liknande form som uppföljningen av privata utförare. Vi påpekade detta 
återigen under dagens socialnämndssammanträde och hoppas på gehör från 
mittenstyret. All verksamhet, oavsett utförare, ska granskas och kvalitetssäkras." 

Yrkande 

Eva Christiernin (S) yrkar tillägg med en att-sats enligt: att uppdra till nämndens 
arbetsutskott att återkomma med ett förslag om uppdrag i enlighet med den diskussion 
som förts. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

Sammanfattning 

Socialnämndens plan för kontroll och uppföljning av privata utförare syftar till 
att tillgodose uppföljning och insyn i den verksamhet som lämnats över till 
privata utförare. Uppföljningen är viktig för att säkerställa en god kvalitet för 
brukarna och för att säkerställa att utförare följer gällande avtal. Uppföljningen 
ska också bidra till kvalitetsförbättringar, lärande och utveckling i 
verksamheterna. 

Uppföljningsplanen baseras på en genomförd riskbedömning och beskriver när 
under året de olika kontrollerna kommer att genomföras. Resultatet av 
kontrollerna redovisas för nämnden efter genomförd kontroll och ligger till grund 
för nästa års uppföljningsplan. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 
• Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare 2020 

Justerandes signatur
, 

 Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§78 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen per 31 december 2019 

SCN-2019-0233 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (SoL) som 31 december 2019 inte verkställts inom tre 
månader eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader i enlighet 
med nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap 6 f-h §§ SoL, 

2. att överlämna rapporten till kommunfullmäktige samt 

3. att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen. 

Särskilt yttrande 

Alexandra Steinholtz (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), Viviane Obaid (M) 
och Leif Boström (KD) anmäler särskilt yttrande enligt: 
"I rapporten till nämnden gällande ej verkställda beslut beror de i huvudsak på 
resursbrist. Uppsala-alliansen har tidigare begärt en återrapportering till nämnden om 
hur rekrytering av uppdragstagare går till samt hur rekryteringsläget ser ut. Någon 
sådan återrapportering har ej skett. Vi är angelägna om att denna rapport faktiskt blir 
av, det är viktigt att nämnden hålls underrättad om hur förvaltningen arbetar med 
frågan. Detta särskilt som att dröjande verkställighet i denna typ av insatser riskerar att 
få stora konsekvenser för den enskildes situation." 

Sammanfattning 

För det fjärde kvartalet 2019 har 15 ärenden rapporterats till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO som ej verkställda. Under andra kvartalet har dessutom 29 ärenden som 
tidigare rapporterats som ej verkställda verkställts eller avslutats. Besluten avser 
kontaktperson, kontaktfamilj, öppenvård, familjebehandling och bostadssocialt 
kontrakt. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
.. 



Uppsala 
kommun 

Sida 10 (13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

Anledningen till att besluten om hemterapeut, familjebehandling, kontaktperson och 
kontaktfamilj inte verkställts beror till största delen på brist av uppdragstagare. 
Anledningen till besluten om bostadssocialt kontrakt inte verkställts är brist på 
lägenheter. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-27 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per 31 

december - till kommunfullmäktige 
• Sammanställning rapporterade ej verkställda beslut kvartal 4, 2019 
• Tid som beslutet ej varit verkställt 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( - ' 



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§79 

Slutrapport för projekt fadderhem 

SCN-2018-0497 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga rapporten till handlingarna. 

Särskilt yttrande 

Alexandra Steinholtz (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), Viviane Obaid (M) 
och Leif Boström (KD) anmäler särskilt yttrande enligt: 
"Socialnämnden ansvarar för mottagande av ensamkommande ungdomar och de 
senaste åren har nämndens hantering av målgruppen präglats av tillfälliga lösningar 
som avlöst varandra. Den sociala oron i målgruppen ensamkommande ungdomar är 
stor och tyvärr har många av de farhågor vi från Uppsala-alliansen påtalat också 
förverkligats. Nämnden har haft stor hjälp av ideella aktörer som bidragit för att 
förbättra situationen för dessa ungdomar, men har inte själv haft någon styrning av 
verksamheten. Det har under flera år saknats en långsiktig plan för målgruppen och 
frågan har gång efter annan skjutits på framtiden. Resultatet av detta ser vi i otrygga 
boendesituationer, social oro, missbruk, kriminalitet och krossade förhoppningar. 
Rapporten från Stadsmissionen är mycket bra och vi välkomnar deras fortsatta arbete 
med mötesplatsen. Från Uppsala-alliansen efterlyser vi fortfarande politiskt ansvar för 
den uppkomna situationen från mittenstyret." 

Lisen Burmeister (SD) anmäler särskilt yttrande enligt: 
"Uppsala stadsmission har under 2019 erhållit drygt 14 miljoner från kommunen för att 
på olika sätt bistå med att ge boende till ensamkommande som fyllt 18 år och som 
befinner sig i Uppsala.1 rapporten framgår att de ekonomiska medlen ska bekosta de 
mål som satts upp, vilka listas i rapporten. Där står att fokus ska ligga på att hitta 
boendealternativ, rekrytera fadderhem och erbjuda stöd och information kring 
asylprocessen. 

Under projektets gång har det genom rapporter från Stadsmissionen framkommit att 
det många gånger saknats kontroll på vilka som verkligen har rätt att bo på boendena 
och vilka som kanske egentligen haft ett lagakraft vunnet utvisningsbeslut. Likaså har 
man inte haft nolltolerans för våld, skadegörelse och övriga kriminella handlingar på 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_._ 



Uppsala 
kommun 

Sida 12 (13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

boendena utan dessa oroselement har tillåtits att bo kvar och man har istället betalat 
för bevakning och bemanning. Det har heller inte skett någon kontroll av skolnärvaron 
hos de ungdomar som haft tillfälliga uppehållstillstånd mha gymnasielagen. Personal 
har även bistått med hjälp att förlänga uppehållstillstånd, något som verkligen inte 
borde ligga inom ett projekt avseende boende. 

Grundtanken med projektet är behjärtansvärd men styrningen och kraven från 
förvaltningens sida hade behövt vara avsevärt tydligare. Den sammanlagda kostnaden 
för projektet (inkluderat personalkostnader för alla anställda som tydligen behövts) 
delat med antalet som erhållit boende är orimligt hög. Varför kostnaden för personal 
varit hög går att förstå när man läser i rapporten att de bla hjälpt till att förlänga 
uppehållstillstånd, bistå med tolkning och juridisk rådgivning osv, något som Uppsala 
kommun absolut inte ska bekosta. 

Som vi Sverigedemokrater angett tidigare så anser vi att det är fullständigt 
oacceptabelt att ett projekt som tilldelats ett så stort ekonomiskt anslag bedrivs på det 
här viset. Att kommunen ska använda många miljoner på att finansiera ett projekt för 
personer som förstör sitt boende som de generöst erbjudits gratis, att boende erbjuds 
till personer med missbruk eller till kriminella samt att de boende tillåts ha en låg eller 
obefintlig skolgång när just skolgången varit skälet till att erhålla uppehållstillstånd. 
Under tiden som projektet pågått har det framkommit att personal lagt tid på att 
hjälpa till att överklaga myndighetsbeslut finner vi fullständigt oacceptabelt och något 
som omedelbart borde ha inneburit sanktioner mot projektet. 

Med anledning av de brister som framkommit under de år som projektet fortlöpt anser 
vi att projektet skulle ha avslutats långt tidigare än det gjordes. Om ett nytt liknande 
projekt någon gång startas upp igen så måste nämnd och förvaltning ta lärdom av de 
brister som fanns under detta projekt så de aldrig upprepas igen." 

Sammanfattning 

Socialnämnden har för perioden oktober 2017 till och med december 2019 beviljat 
Uppsala stadsmission bidrag för projekt Fadderhem i Uppsala. Uppsala stadsmission 
har tidigare lämnat in rapporter gällande projektet till och med 31 december 2018 och 
nu inkommit med en rapportering och redovisning för hur projektet har fortlöpt och 
hur medlen har hanterats under 2019, samt redovisat hur man ämnar använda 
kvarvarande medel under 2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-08 
• Rapport Fadderhem Uppsala 2019 
• Ekonomisk redovisning fadderhem 2019 
• Plan för användning av kvarvarande pengar i projekt Fadderhem 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 13 (13) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§80 

Informationsärenden 
Förvaltningen informerar det arbete kommunen och förvaltningen gör för att hantera 
effekterna av Covid-19. 

§81 

Delegationsbeslut för perioden april 2020 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden april 2020 till 
handlingarna. 

§82 

Anmälningsärenden för perioden april 2020 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden april 2020 till 
handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

