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Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum: 
2019-10-30 

§ 169 

Faderskapsnedläggningar 

Nämnden diskuterar kriterier för faderskapsnedläggningar. Förvaltningen återkommer 
till nästa sammanträde med en redovisning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign - 



Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-30 

§ 170 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 
-Umgängesbegränsning - 
-Ärende 18 -Ansökan om verksamhetsbidrag till skyddat boende - utgår 

Särskilt yttrande 
Alexandra Steinholtz (M) Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), Viviane Obaid (C) 
och Leif Boström (KD) anmäler särskilt yttrande med anledning av att ärende 18 utgår: 

"Uppsala kommun har sedan år 2014 drivit ett aktivt samarbete med olika lokala 
aktörer för att arbeta med socialt utsatta EU-medborgare som vistas i Uppsala. Sedan 
2016 har ett härbärge och dagcenter funnits öppet året runt och kommunen inrättade 
även en tjänst som uppsökare gentemot målgruppen. Alliansen, och sedermera 
Uppsala-Alliansen, har sedan arbetet påbörjades påtalat vikten av att detta är ett stöd 
för att undvika akut nöd och fokus måste finnas på utsatta barn. Vii Uppsala-Alliansen 
har därför föreslagit att härbärget endast ska vara öppet vintertid och att barn på 
härbärget ska hanteras i särskild ordning. 

De senaste åren har lägesbilden i Uppsala förändrats avsevärt. Behovet av härbärge 
har minskat samtidigt som polis, ideella föreningar och andra myndigheter vittnar om 
att fler tvingas till Uppsala för prostitution eller annat tvångsarbete. Vii Uppsala-
Alliansen ser mycket allvarligt på utvecklingen och de behov som idag finns och att 
Socialnämndens roll måste vara att fortsatt ge stöd för att undvika akut nöd samt bistå 
polisen i deras arbete. Vi anser även att det är viktigt att skilja på skyddat boende och 
akut boende. Föreningen hjälp till behövande har under de senaste åren arbetat med 
målgruppen och upparbetat ett förtroende hos densamma. Länsstyrelsen i Stockholm, 
med särskilt ansvar för EU/EES-medborgare i Sverige, vittnar om en ökning av 
människohandel i Uppsala kommun samtidigt som de betonar att målgruppen ofta 
inte aktivt söker sig till Socialtjänsten för hjälp eller stöd. Vii Uppsala-Alliansen tycker 
därför det är särskilt viktigt att utnyttja den kompetens som finns i vår kommun som 
ett komplement till Socialförvaltningens ordinarie verksamhet. 

Under socialnämndens sammanträde avsåg vi att yrka bifall till bidragsansökan från 
föreningen hjälp till behövande. När mittenstyret insåg att fler oppositionspartier avsåg 
stötta vårt yrkande meddelande ordförande då att ärendet skulle utgå. Därtill 
meddelades att oppositionen inte kunde påverka ordförandes beslut, trots att en 
omröstning, om ärendet skulle utgå eller inte, varit möjlig. Vi tycker att den typen av 
politiskt spel från mittenstyrets sida är olyckligt. Ärendet hade beretts i god tid och 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



LeJ Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-30 

frågan diskuterats samt debatterats vid flera tillfällen. Att låta ärenden utgå för att 
undgå att inte få sin vilja genom är varken ansvarsfullt eller trovärdigt och utvecklar 
inte vår kommun." 

Lena Borg (V) och Alexandra D ' Urso (V) anmäler särskilt yttrande med anledning av att 
ärende 18 utgår: "Föreningen Hjälp till behövande ansöker om verksamhetsbidrag till 
ett akutboende för personer utsatta för människohandel totalt 1,2 miljoner kronor. 

Föreningen menar att det finns ett stort behov av stöd till personer utsatta för 
människohandel eller liknande förhållanden. Det kan handla om personer som tvingas 
till prostitution, tvångsarbete eller tiggeri. Verksamheten föreslås vara ett komplement 
till socialtjänstens övriga verksamheter. 

Förvaltningen gör bedömningen att det finns ett behov av stödinsatser för 
målgruppen. 

Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att säkerställa att kompetens finns inom 
förvaltningen med att möta en målgrupp som är utsatt för människohandel. 

Föreningen Hjälp till behövande har sedan 2014 drivit härbärget för socialt utsatta EU-
medborgare. Den här ansökan får ses som en fortsättning av härbä rgesverksam het 
men i nu en mycket mer begränsad form. Fyra till fem platser i en lägenhet där man kan 
avskilja personer och ha möjlighet till samtal och påverkan till en positiv förändring 
bort från prostitution och andra former av människohandel. Det är just den här 
möjligheten att ha tillgång till platser där personerna kan bo under en övergångstid då 
man med hjälp av personal kan förmå dem att förändra sitt leverne skyddade från 
hallickar och andra personer som kan utsätta dem för hot. 

Personer som hamnar i den här situationen har förkommit i prostitution och 
tvångstiggeri i Uppsala. Rent ekonomiskt är det en social investering för att förhindra 
att långt större kostnader och lidande uppkommer. 

Vänsterpartiet vill med detta särskilda yttrande tillstyrka att nämnden avsätter de 
sökta medlen för denna angelägna verksamhet." 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§171 

Information från Röda korset 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Dlovan Kassab, verksamhetschef på Röda Korset i Uppsala berättar om verksamheten 
samt Ideburet Offentligt Partnerskap, 10P som Röda korset har med Socialnämnden, 
arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden. 

Utd ragsbestyrka nd e Justerandes sign 
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§172 

Ekonomisk månadsuppföljning 
SCN-2019-0148 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Periodens resultat är ett underskott på 12,4 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 
6,8 mnkr jämfört med budget och en positiv awikelse på 5,1 mnkr jämfört med 
prognos. Den positiva awikelsen jämfört med prognos tillhör verksamhet 
ensamkommande. Intäkter ifrån Migrationsverket har erhållits tidigare än beräknat. 
Nämndens helårs prognosen kvarstår med ett underskott 26,3 och en prognossäkerhet 
på +/- 5,0 mnkr. 

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för det största negativa resultatet och en 
avvikelse på 15,3 mnkr jämfört med budget och 0,6 mnkr jämfört med prognos. 
Verksamheten har fortsatt ökat antal vårddygn inom insatserna Hem för vård eller 
boende, HVB och stödboende. Det beror både på en högre grad av komplicerande 
ärenden, men även ökat behov för målgruppen yngre missbrukare. 

Barn och ungdomsvården har ett negativt resultat på 8,6 mnkr och negativ avvikelse på 
3,0 mnkr jämfört med budget och en positiv awikelse på 0,9 mnkr jämfört prognos. 
Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser. 
Resultatet förbättras av lägre personalkostnader för perioden. 

Verksamhet ensa mkomma nde har ett positivt resultat på 11,8 mnkr och en positiv 
awikelse jämfört med budget på 12,8 mnkr och 4,6 mnkr jämfört med prognos. 
Avvikelsen jämfört med prognos beräknas inte kvarstå hela året, eftersom intäkter har 
erhållits tidigare än beräknat. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign , 
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§ 173 

Ansökan om bidrag 2020: Spelfri Uppsala 
SCN-2019-0464 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avslå Spelfri Uppsalas ansökan om stöd med 360 000 kr för år 2020. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för att fördela medel till sociala föreningar för personer under 
65 år. 1 nämndens riktlinjer framgår att bidragen är selektiva och att varje organisation 
bedöms utifrån: 
Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktnings-
dokument. Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 
verksamheten. Förväntade effekter av metoder man använder och plan för 
verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns 
inom ekonomisk ram. 

Ansökan avslås med följande motivering 
Spelfri Uppsala söker medel för att arbeta förebyggande och stödjande i skolan med 
ungdomar som lever och/eller riskerar att hamna i någon form av missbruk, samt med 
stöd- och behandling riktad till målgruppen respektive anhöriga. Bedömningen är att 
nämnden har ombesörjt behovet av råd, stöd och behandling genom sin på området 
upphandlade verksamhet. 

Vidare saknar socialnämnden möjlighet att bevilja stöd till verksamheter utanför deras 
ansvarsområde. Bedömningen är att det förebyggande arbetet i skolan så som det 
beskrivs i ansökan är utanför socialnämndens beslutsmandat. Förvaltningen bedömer 
att Spelfri Uppsala bör inleda en diskussion med utbildningsförvaltningen avseende 
ovan nämnda projektide. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 174 

Ansökan om bidrag 2020: Amningshjälpen 
SCN-2019-0450 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avslå Amningshjälpens ansökan om bidrag om 151 200 kr för år 2020. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för att fördela medel till sociala föreningar för personer under 
65 år. 1 nämndens riktlinjer framgår att bidragen är selektiva och att varje organisation 
bedöms utifrån: 
Verksamhetens nytta inom verksam hetsområdet alternativt kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktnings-
dokument. Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 
verksamheten. Förväntade effekter av metoder man använder och plan för 
verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns 
inom ekonomisk ram. 

Ansökan avslås med följande motivering 
Amningshjälpen söker medel för att kunna genomföra kostnadsfria amningskurser för 
nyblivna föräldrar. Projektet bedrivs inom ramen för Region Uppsalas verksamhet och 
har tidigare finansierats av Allmänna Arvsfonden. När projektfinansieringen upphörde 
stod bland annat Amningshjälpen i Uppsala utan finansiering av regionen och fick 
avgiftsbelägga kurserna. Sedan dess har antalet deltagare minskat. 

Förvaltningen anser att verksamheten är viktig och fyller ett behov. Däremot är en 
kommunal finansiering tveksam då verksamheten ryms under barn- och förlossnings-
vården. Det finns också möjlighet för kvinnor att få hjälp med amningen på flera sätt, 
exempelvis på barnavårdscentra ler, mödravårdscentraler tillika av BB på väg. 
Verksamheten bedöms inte rymmas inom nämndens prioriterade insatser och/eller 
målgrupper. Förvaltningen bedömer att nämnden bör avstå från att bevilja ett bidrag 
som främst berör Region Uppsalas verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§175 

Ansökan om bidrag 2020: Bufff Uppsala 
SCN-2019-0428 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2020 bevilja Bufff Uppsala stöd med 153 000 kr. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för att fördela medel till sociala föreningar för personer under 
65 år. 1 nämndens riktlinjer framgår att bidragen är selektiva och att varje organisation 
bedöms utifrån: 
Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktnings-
dokument. Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 
verksamheten. Förväntade effekter av metoder man använder och plan för 
verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds-jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns 
inom ekonomisk ram. 

Bedömning 
Bufff Uppsala söker bidrag om 778 000 kronor för år 2020. 
Bufff är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. 
Många barn har en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Bufff arbetar för att 
förbättra villkoren för- och ge stöd till barn. När en familjemedlem blir gripen av polisen 
kan hela familjen behöva stöd. Många som är engagerade och/eller arbetar i 
föreningens verksamhet har själva haft en familjemedlem i fängelse. 

Bedömningen är att föreningen bedriver en verksamhet som är en resurs för nämndens 
uppsökande sociala arbete riktat mot barn och unga. Bufff når i sitt arbete målgrupper 
nämnden annars har svårt att nå, nämligen barn och unga med en förälder och/eller 
familjemedlem i häkte, fängelse eller frivård. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2019. 

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nd e 
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§176 

Ansökan om bidrag 2020: Hjälp till behövande (HTB) 
SCN-2019-0444 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2020 bevilja föreningen Hjälp till behövande stöd med 214 000 kr. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för att fördela medel till sociala föreningar för personer under 
65 år. 1 nämndens riktlinjer framgår att bidragen är selektiva och att varje organisation 
bedöms utifrån: 
Verksamhetens nytta inom verksam hetsområdet alternativt kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktnings-
dokument. Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 
verksamheten. Förväntade effekter av metoder man använder och plan för 
verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns 
inom ekonomisk ram. 

Bedömning 
Hjälp till behövande söker bidrag om 700 000 kronor för år 2020. 
Föreningen Hjälp till behövandes verksamhet riktar sig till socialt utsatta och personer i 
hemlöshet med någon form av beroende. Verksamheten knyter an till nämndens 
ansvar för ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel), behandling av 
personer i aktivt missbruk och på andra sätt socialt utsatta personer. Verksamheten är 
prioriterad enligt nämndens verksamhetsplan samt i Mål och budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2019. 

Utd ragsbestyrka n d e Justerandes sign 
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§177 

Ansökan om bidrag 2020: Frisam Uppsala 
SCN-2019-0415 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2020 bevilja föreningen Frisann stöd med 30 000 kr. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för att fördela medel till sociala föreningar för personer under 
65 år. 1 nämndens riktlinjer framgår att bidragen är selektiva och att varje organisation 
bedöms utifrån: 
Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktnings-
dokument. Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 
verksamheten. Förväntade effekter av metoder man använder och plan för 
verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns 
inom ekonomisk ram. 

Bedömning 
Frisam Uppsala ansöker om 30 000 kronor för år 2020. 
Frisams verksamhet består i att erbjuda utbildning till personer som åtar sig 
lagreglerade frivilliguppdrag. Verksamheten riktar sig till kontaktpersoner inom 
socialtjänsten, lekmannaövervakare och godemän. Förvaltningen bedömer att 
verksamheten berör flera av nämndens målgrupper däribland medarbetare och 
klienter inom socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2019. 

Utd ragsbestyrkand e Justerandes sign 
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§178 

Ansökan om bidrag 2020: Föräldraföreningen mot narkotika 
(FMN) 
SCN-2019-0435 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2020 bevilja Föräldraföreningen mot narkotika stöd med 250 000 kr. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för att fördela medel till sociala föreningar för personer under 
65 år. 1 nämndens riktlinjer framgår att bidragen är selektiva och att varje organisation 
bedöms utifrån: 
Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktnings-
dokument. Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 
verksamheten. Förväntade effekter av metoder man använder och plan för 
verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns 
inom ekonomisk ram. 

Bedömning 
FMN, Föräldraföreningen mot narkotika ansöker om bidrag med 327 270 kronor för år 
2020. 

FMN arbetar med stödjande rådgivning för anhöriga till personer med missbruks-
problem. Arbetet bedrivs dels som individuella rådgivningar - här inräknas även par 
och familjer- och dels i form av självhjälpsgrupper. Föreningen riktar sig till både vuxna 
och ungdomar. 

Förvaltningen bedömer att FMN bedriver en verksamhet som är ett tydligt 
komplement till nämndens ansvarsområden. Verksamheten knyter an till nämndens 
ansvar för ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) och arbetet är 
prioriterat i Mål och budget samt i nämndens verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2019. 

Utdragsbestyrkande X2. Justerandes sign 
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§179 

Ansökan om bidrag 2020: RFSL Uppsala 
SCN-2019-0423 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2020 bevilja RFSL Uppsala ett stöd om 129 500 kr. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för att fördela medel till sociala föreningar för personer under 
65 år. 1 nämndens riktlinjer framgår att bidragen är selektiva och att varje organisation 
bedöms utifrån: 
Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktnings-
dokument. Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 
verksamheten. Förväntade effekter av metoder man använder och plan för 
verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns 
inom ekonomisk ram. 

Bedömning 
RFSL Uppsala söker bidrag om 599 244 kronor för år 2020 -2022. 

RFSL Uppsala arbetar med att stödja HBTQ- personer i Uppsala genom att erbjuda 
olika typer av verksamheter och aktiviteter som motsvarar målgruppens behov och 
önskemål. Utmärkande i arbetet är den sociala verksamhet som syftar till att stödja 
målgruppen. Forskning visar att HBTQ-personer som grupp på olika sätt är utsatta för 
hatbrott, våld och andra fördomar vilket i sin tur leder till känslor av utanförskap, dålig 
självkänsla, psykisk och fysisk ohälsa, etcetera. 

Förvaltningen bedömer att RFSL Uppsala genom sitt systematiska arbete med HBTQ-
personer gör en viktig insats för en oerhört utsatt målgrupp. Genom sin verksamhet 
skapar de trygga och inkluderande arenor för gemenskap, stöttning och 
påverka nsarbete. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-30 

§180 

Ansökan om bidrag: VOOV (Veterinär Omtanke Om Djur) 
Uppsala 
SCN-2019-0445 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2020 bevilja VOOV Uppsala bidrag om 17 500 kronor. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för att fördela medel till sociala föreningar för personer under 
65 år. 1 nämndens riktlinjer framgår att bidragen är selektiva och att varje organisation 
bedöms utifrån: 
Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens 
egen verksamhet. Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktnings-
dokument. Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 
verksamheten. Förväntade effekter av metoder man använder och plan för 
verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns 
inom ekonomisk ram. 

Bedömning 
VOOV Uppsala söker bidrag om 17 500 kronor för år 2020. 

Förvaltningen bedömer att VOOV:s verksamhet fyller ett behov som kommunens 
arbete mot våld i nära relationer inte tillgodoser. Våldsamma relationer innebär ofta att 
också djur utsätts för våld och används som ett sätt för våldsutövare att kontrollera sin 
partner. Möjligheterna att ta med sig djur till skyddade boenden är begränsad och 
kartläggningar visar att få boenden erbjuder skyddssökande kvinnor möjligheten att ta 
med husdjur. Forskning, kartläggningar och andra undersökningar påvisar att detta 
kan bli ett starkt vägande skäl för en våldsutsatt kvinna att stanna i en våldsam och 
potentiellt livshotande relation. VOOV erbjuder temporära jourhem där djuret får bo 
under tiden ägaren vistas i skyddat boende. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Samma nträ d esd atu m: 
2019-10-30 

§181 

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2019 
SCN-2019-0233 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap! § 
socialtjänstlagen (SoL) som 30 juni 2019 inte verkställts inom tre månader 
eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader i enlighet med 
nämndens rapporteringsskyldighet jämlik 16 kap 6 f-h §§ SoL, 

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 enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommunens revisorer och kommun-
fullmäktige. 

För det andra kvartalet 2019 har 16 ärenden rapporterats till IVO som ej verkställda. 
Under andra kvartalet har dessutom 16 ärenden som tidigare rapporterat som ej 
Verkställda verkställts eller avslutats. Besluten avser kontaktperson, kontaktfamilj, 
familjehem, öppenvård, familjebehandling, träningslägenhet och bostadssocialt 
kontrakt. Största anledningen till att besluten om hemterapeut, familjebehandling, 
kontaktperson och kontaktfamilj inte verkställts är brist på uppdragstagare. 
Anledningen till besluten om bostadssocialt kontrakt inte verkställts är brist på 
lägenheter. 

Ekonomiska effekter 
Under 2019 har Förvaltningsrätten beslutat om särskild avgift till ett sammanlagt 
belopp av 206 080 kronor. Den särskilda avgiften rör beslut från perioden 2015 - 2018. 
De ej verkställda besluten gäller kontaktfamilj, kontaktperson, kvalificerad 
kontaktperson och familjebehandling. Utöver det har IVO ansökt om särskild avgift i 
fem ärenden. Pågående ärenden i domstol uppgår uppskattningsvis till 143 600 kronor 
(rör ärende från 2017 och framåt inom insatserna familjebehand ting och 
kontaktfamilj). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign  sa 



Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-30 

§182 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg efter inspektion 
vid Rosenhill HVB 
SCN-2019-0351 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att översända yttrande till Inspektionen för vård och omsorg enligt förvaltningens 
förslag. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 27-28 augusti 2019 en 
föranmäld inspektion vid nämndens boende Rosenhill HVB. Nämnden har fått 
möjlighet att yttra sig över innehållet i beslutsunderlaget och de brister som framgår av 
protokollet som diskuterats med föreståndare vid inspektionstillfället. 

Rosenhill HVB är ett behandlingshem som riktar sig till ungdomar som är mellan 15-20 
år, med en neuropsykiatrisk diagnos och problem av psykisk och social karaktär. 
Boendet har sex platser varav fyra var belagda vid inspektionstillfället. 

IVO har vid inspektionstillfället samtalat med två inskrivna ungdomar som båda 
uppger att de vet varför de är placerade och att de känner sig trygga på boendet. IVO 
granskar vid inspektionstillfället de två senaste inskrivningsbesluten och lämplighets-
bedömningarna. I bedömningarna är ungdomarnas behov tydligt beskrivna men viss 
kritik framkommer om att bedömningarna ser likadana ut för de båda ungdomarna 
och att bedömningen gällande att vården kan ges under säkra former kan formuleras 
tydligare. 

I yttrandet förtydligas att det alltid genomförs individuella bedömningar och att 
verksamheten ska arbeta med att tydligare dokumentera hur vården kan ges under 
trygga och säkra former. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



¥ Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-30 

§183 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende 
inspektion vid Stödboende 
SCN-2019-0350 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att översända yttrande till Inspektionen för vård och omsorg enligt förvaltningens 
förslag. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 27-28 augusti 2019 en 
föranmäld inspektion vid nämndens boende Stödboende Uppsala. Nämnden har fått 
möjlighet att yttra sig över innehållet i beslutsunderlaget och de brister som framgår av 
protokollet som diskuterats med föreståndare vid inspektionstillfället. 

IVO har kritik på flertalet punkter och förvaltningen har påbörjat ett stort förbättrings-
arbete för att insatsen ska bedrivas på ett bättre och säkrare sätt. Bland annat har 
stödboendet nu fast personal och tydliggjort ansvaret för föreståndare och personal. 

Stödboendet vänder sig till ungdomar i åldern 18 - 21 år, pojkar och flickor, som 
riskerar att hamna i missbruk, kriminalitet och/eller annan social problematik. Den 
placerade får tillgång till ett eget boende för att, tillsammans med en vägledande 
bostödjare, förberedas till ett självständigt boende och livsföring. Stödboendet har 12 
platser/lägenheter utspridda i Uppsala tätort. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019. 

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-30 

§184 

Fyllnadsval 
SCN-2018-0608 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Rezene Tesfazion (S), som ersättare för I nga-Lill Sjöblom (S) i arbetsutskottet 
under perioden 1 november 2019 till 1 juni 2020, 

att entlediga I nga-Lill Sjöblom (S) från uppdraget som ordförande i individutskott 3 
från 1 november, 

att utse Eva Christiernin (S) som ordförande i individutskott 3 från 1 november samt 

att utse Karolina Karlsson (M) som ersättare i individutskott 2 efter Åse Karlsson (M). 

Reservationer 
Jan-Olof Råman (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Rezene Tesfazion (S) föreslås ersätta Inga-Lill Sjöblom (S) i arbetsutskottet under 
perioden 1 november 2019 till 1 juni 2020. 

Inga-Lill Sjöblom (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i individutskott 3. Eva 
Christiernin (S) föreslås som ny ordförande i individutskott 3. 

Nämnden har att utse en ersättare i individutskott 2 då Åse Karlsson (M) har avsagt sig 
uppdraget som ersättare i socialnämnden och i individutskott 2. 

Yrkanden 
Alexandra Steinholtz (M) yrkar att Karolina Karlsson (M) utses till ersättare i individutskott 2. 

Jan-Olof Råman (SD) yrkar att Lisen Burmeister (SD) ska utses till ersättare i individutskott 2. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Alexandra Steinholtz (M) yrkande mot Jan-Olof Råmans (SD) yrkande och 
finner bifall för Alexandra Steinholtz (M) yrkande. 

Votering begärs. Då voteringen gäller personval genomförs sluten votering. 

Åsa Strahlemo (MP), Alexandra Steinholtz (M), Alexandra D Urso (V), Birgitta L. Johansson (S), 
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) Jan-Olof Råman (SD) 
och Eva Christiernin (S) avger skriftliga röster. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-30 

Med 6 röster på Karolina Karlsson (M), 1 röst på Lisen Burmeister (SD) och 8 blanka röster finner 
nämnden att Karolina Karlsson (M) utses till ersättare i individutskott 2. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sam rnanträdesdatu m: 
2019-10-30 

§ 185 

Förordnande av särskilda ledamöter att fatta beslut i individärenden 
vid brådska 
SCN-2018-0609 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att besluta om förordnanden enligt följande turordning från och med 1 november 
2019 för individärenden som fattas vid brådska (ordförandebeslut) enligt 6 kap. 
39 § kommunallagen, 6, 11 och 27 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga samt 13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall: 

Individutskott (IU) nummer 1 
Åsa Strahlemo (MP ordförande i Individutskott 1 
Vivianne Eriksson (M vice ordförande i Individutskott 1 
Ludvig Arbin (L) ordförande i I ndivid utskott 2 
Leif Boström (KD) vice ordförande i Individutskott 2 
Eva Christiernin (S) ordförande socialnämnden 
Alexandra Steinholtz (M) vice ordförande i Individutskott 3 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott ensam kommande 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i Individutskott ensamkommande 

Individutskott (IU) nummer 2 
Ludvig Arbin (L) ordförande i I ndivid utskott 2 
Leif Boström (KD) vice ordförande i Individutskott 2 
Eva Christiernin (S) ordförande socialnämnden 
Alexandra Steinholtz (M) vice ordförande i Individutskott 3 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott ensamkommande 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i Individutskott ensamkommande 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1 
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 

Individutskott (IU) nummer 3 
Eva Christiernin (S) ordförande socialnämnden 
Alexandra Steinholtz (M) vice ordförande i Individutskott 3 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott ensamkommande 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i Individutskott ensamkommande 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1 
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 

Utd ragsbestyrkand e Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Ludvig Arbin (L) 
Leif Boström (KD) 

Samma nträdesd atu m: 
2019-10-30 

ordförande i Individutskott 2 
vice ordförande i I ndividutskott 2 

Individutskott (IU) nummer 4 
Ludvig Arbin (L) ordförande i I ndividutskott 2 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) 
Viviane Obaid (C) 
Åsa Strahlemo (MP) 
Vivianne Eriksson (M) 
Leif Boström (KD) 
Eva Christiernin (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 

Individutskott (IU) Ensamkommande 

ordförande i Individutskott ensamkommande 
vice ordförande i Individutskott ensamkommande 
ordförande i Individutskott 1 
vice ordförande i Individutskott 1 
vice ordförande i Individutskott 2 
ordförande socialnämnden 
vice ordförande i Individutskott 3 

Rezene Tesfazion (S) 
Viviane Obaid (C) 
Åsa Strahlemo (MP) 
Vivianne Eriksson (M) 
Ludvig Arbin (L) 
Leif Boström (KD) 
Eva Christiernin (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Michael Holtorf (M)  

ordförande i Individutskott ensamkommande 
vice ordförande i Individutskott ensamkommande 
ordförande i Individutskott 1 
vice ordförande i Individutskott 1 
ordförande i Individutskott 2 
vice ordförande i Individutskott 2 
ordförande socialnämnden 
vice ordförande i Individutskott 3 
vice ordförande i Individutskott 4 

Sammanfattning 
Ärendet rör vem som får fatta beslut i brådskande individärenden. För varje utskott 
föreslås en gällande turordning bestående av utskottets ordförande och vice 
ordförande samt ordförande och vice ordförande i de andra utskotten, för att 
säkerställa att det alltid finns någon som kan fatta beslut. 

Från och med 1 november ersätter Eva Christiernin (S) I nga-Lill Sjöblom (S) som 
ordförande i individutskott 3. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019. 

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nd e 



LeJ Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sam manträ desd atu m: 
2019-10-30 

§186 

Sammanträdestider 2020 
SCN-2019-0510 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden sammanträder onsdagar klockan 14.00 enligt: 
22 januari, 26 februari, 25 mars, 29 april, 19 maj (tisdag) 17 juni, 27 augusti klockan 
13.00 (torsdag), 23 september, 28 oktober, 26 november (torsdag) och 
17 december klockan 13.00 (torsdag), samt 

att nämndens arbetsutskott sammanträder onsdagar klockan 15.00 enligt: 
15 januari, 19 februari, 18 mars, 22 april, 13 maj, 11 juni (torsdag), 19 augusti, 
16 september klockan 16.00,20 oktober klockan 16.00 (tisdag), 18 november och 
9 december. 

Sammanfattning 
Sammanträdestider 2020 för socialnämnden och dess arbetsutskott. 

Socialnämndens sammanträden äger rum på Stationsgatan 12 och är öppna för 
allmänheten om inget annat anges i kallelsen. Nämndens arbetsutskott är stängda för 
allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019. 

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-30 

§187 

Presentation av avdelning systemledning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar avdelning systemledning vars huvuduppdrag är att stödja 
kärnverksamheterna. 

§ 188 

Uppföljning av beslut gällande åtgärder under inriktningsmål 1 
i Verksamhetsplanen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen fortsätter arbetet med de åtgärder som nämnden beslutat om under 
inriktningsmål 1 i Verksamhetsplanen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-30 

§189 

Grunder i kommunal ekonomi 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningens ekonomichef och controller går igenom grunderna i den kommunala 
ekonomin. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign .., 



Uppsala 
kommun 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-30 

§190 

Delegations- och anmälningsbeslut 
SCN-2019-0030 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden och delegationsbeslut till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
1 ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Barnenhet 1, beslut från juli och augusti 2019 
Placeringsenhet 1, beslut från juli och augusti 2019 
Ungdomsenhet 1, beslut från juli och augusti 2019 
Ensamkommande 1, beslut från juli och augusti 2019 
Ensamkommande ej anvisade, beslut från juli 2019 
Ensamkommande 2, beslut från juli och augusti 2019 
Barnenhet 4, beslut från augusti och september 2019 
Boendeenheten, beslut från augusti 2019 
Familjerätten, beslut från juli och augusti 2019 
Beroendeenhet 2, beslut från augusti 2019 
Mottagningsen het Vuxen beslut från augusti 2019 
Nexus, beslut från juli och augusti 2019 
Beroendeenhet 1, beslut från augusti 2019 
Mottagningsenhet Barn och ungdom, beslut från september 2019 
Barnenhet 3, beslut från augusti och september 2019 
Ungdomsen het 3, beslut från maj, juni, augusti och september 2019 
Barnenhet 2, beslut från september 2019 
Ungdom 2, beslut från augusti 2019 
Placeringsenhet 2, beslut från augusti och september 2019 

Justerandes sign,-' Utdragsbestyrkande 
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