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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FOR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Kontoret för bam, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala, 13:00-17:00 

Anders A. Aronsson (FP), ordförande Ersättare: 
Lars Persson (S), vice ordförande 
Torsten Tornberg (M) 
Rolf Söderlund (M) 
Rikard Sparby (M) 
Peter Falk (FP) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Birgitta L Johansson (S) 
Rezene Tefazion (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Eva Berglund (MP) 

Sara Sätterström (M) 
Margareta Fernberg (M) 
Kathrine Laurell (M) 
Owe Andersson (KD) 
Anders Eriksson (S), tjg §§ 92-113 
Marja-Leena Timmel (S), tjg §§ 97-113 
Rahima Ortac (S), tjg §§ 100-113 
Erik Jansson Boström (MP) tjg §§ 92-96 

Övriga deltagare: Tf direktör Jan Holmlund, enhetschef Ann-Christine Dahlén, strateg Bengt Ehlin, 
upphandlingsstrateg Håkan Eriksson, strateg Ola Jeremiasen, samordnare Lillemor Libeck, 
myndighetschef Lotta Lindh-Neville, samordnare Monica Söderbaum, strateg Kjerstin Tejre 
och ekonom Johanna Wahlin 

Utses att justera: Lars Persson (S) Paragrafer: 92 - 113 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kontoret.för bårn> ungdom och arbetsmarknad, 16 um'\ 2014 

AnmChatrin Eriksson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Socialnämnden för barn och unga 
2014-06-11 

Datum för 2014-06-18 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2014-07-10 
Datum för anslags nedtagande: 2014-07-11 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala 
för protokollet: 

Underskrift: te 
Ann-Öhatrin Eriksson, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§92 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att utse Lars Persson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 16 juni 2014 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§93 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 

punkt 20, Godkännande av ordförandens förrättningar utgår, 
punkt 23, Kurser och konferenser utgår. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FOR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§94 

Information 

Nätverket för drogförebyggande arbete 
Monica Söderbaum, samordnare vid kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad och ordförande 
för Nätverket för Drogförebyggande arbete samt Johanna Elnersson - UFOLD Uppsala universitet, 
Martin Söderberg, ordförande 86ers, Marco Kyllönen, IQ/Systembolaget, Kjell-Östen Eskebrant, 
Ungdomsteamet, Råd & stöd, V&b och Ann-Charlotte Borgefeldt, Samordnare skolsköterskor V&b 
informerar nämnden om nätverket, som ingår i det förebyggande arbetet i kommunen. Syftet med 
nätverket är att höja effektiviteten i det drogförebyggande arbetet genom utvecklingsstöd, kunskap 
om forsloiing och praktisk erfarenhet, tips hur man söker kunskap om droger, stödja lokala insatser i 
bostadsområden, stimulera aktörer att utveckla drogförebyggande insatser. 

Rapport ANDT Liv och hälsa ung 
Monica Söderbaum, samordnare vid kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad informerar 
nämnden om rapporten som innehåller resultat från 2013 års undersökning, samt utvecklingen 
mellan åren 2007 til l 2013. Resultaten redovisas könsuppdelat för att uppmärksamma eventuella 
skillnader i livsstilsmönster hos killar respektive tjejer. Resultaten är baserade på elever boende i 
Uppsala, oberoende av stadsdel och skola. Rapporten fokuserar på elevers erfarenhet av alkohol, 
tobak, narkotika och dopning (ANDT), samt läkemedel som ej är föreskrivet av läkare. Även 
samband mellan ANDT och risk- och skyddsfaktorer redovisas. 

Rädda Barnen 
Sten Kaijser, ordförande för Rädda Barnen i södra Uppsala informerar nämnden om enkäten Ung 
röst. Rädda Barnen genomför Ung röst för att barn enligt FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) har rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Barnen ska själva ska få 
tycka til l om hur de upplever att deras rättigheter efterlevs. De som fattar beslut om saker som rör 
barns vardag - i skolan, i hemmet, på fritiden och i samhället - ska ha kunskap om och förstå hur 
barn har det. Barn har unik kunskap om sin egen situation. När barn får mer inflytande över beslut, 
bidrar det till att besluten blir mer välgrundade och får större legitimitet. 

Lägesrapport Katamaran 
Thomas Folkesson, närvårdskoordinator vid kontoret för hälsa och omsorg, informerar nämnden om 
aktuellt läge avseende Katamaran, ett projekt som Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, socialnämnden för 
barn och unga samt barn- och ungdomsnämnden beslutade under hösten 2012 att godkänna förslag 
till gemensamma insatser för barn, ungdomar och deras familjer med sammansatt psykiatrisk och 
social beteendeproblematik. 

EU-migranterna 
Strateg Kjerstin Tejre och enhetschef Ann-Christine Dahlén, kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarloiad, informerar nämnden om aktuell situation och föreslagna insatser avseende 
EU-migranterna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FOR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

Återkoppling Brogården och Övernäs 
Ola Jeremiasen, strateg vid kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, informerar nämnden om 
aktuell situation avseende arbetet med att integrera HVB-hemmen Brogården och Övernäs i 
nämndens individ- och familjeomsorg enligt nämndens intentioner. 

Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja arbetet med en förändring av nämndens reglemente. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§95 

Servicegarantier 
SBN-2014-0106 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att ge kontoret i uppdrag att lämna förslag på minst en servicegaranti senast ti l l 
nämndsammanträdet i december 2014. 

Sammanfattning 
Samtliga uppdragsnämnder har i IVE (Inriktning, Verksamet, Ekonomi) ett uppdrag om att arbeta 
med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden. Kommunledningskontoret 
har påbörjat ett projekt som ska stötta nämnderna i detta arbete. Inom projektet tas en 
kommungemensam mall för servicegarantier fram. Servicegarantierna ska tydliggöra tjänsterna och 
garantera en viss nivå, så att medborgarna vet vilka förväntningar de kan ha på verksamheten. 
Medborgarna ska veta vart de ska vända sig om kommunerna inte håller det som lovas i garantin. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 21 maj 2014. 

Justerandes sign pXW , * Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§96 

Periodbokslut med helårsprognos per april 2014 
SBN-2013-0179 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2014, samt 

att överlämna periodbokslut med helårsprognos per april 2014 til l kommunstyrelsen. 
Sammanfattning 
Kontoret redovisar en förändring jämfört med utsänt underlag på sammantaget 8 mnkr. Dels är det 
neddragningar på tjänstemannaorganisationens kostnader, dels på insatser och aktiviteter inom 
nämndens samordningsansvar. Enligt Migrationsverkets beräkningar ligger nämnden efter med 
återsökningarna gällande tidigare år med minst 5 mnkr. Effekterna av de upphandlingar som träder i 
kraft under hösten är svårberäknade, men det bedöms som rimligt att dessa minskar nämndens 
kostnader. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 22 maj 2014. 

Justerandes sign 
Jfr 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§97 

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2014-2015 
SBN-2014-0111 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att utse befattningar/funktioner med beslutsattest enligt förslag för 2014-2015, samt 

att delegera ti l l direktören för kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att utse sakgranskare. 
Sammanfattning 
Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje 
nämnd utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. 
Kommunstyrelsen har antagit anvisningar för tillämpning av detta reglemente. Nämnden får enligt 
attestreglementet delegera beslutanderätten att utse behörighetsattestanter, mottagningsattestanter 
och granskningsattestanter t i l l förvaltningschef eller resultatenhetschef. Beslutsattestanter och 
ersättare för dessa ska däremot alltid utses av respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 1 april 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§98 

Registrering och dokumentation gällande våldsutsatt 
SBN-2014-0105 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna den del som avser hanteringen av ärenden avseende våldsutsatt vid nämndens 
individutskott. 

Sammanfattning 
Förslag på rutin avseende registrering och dokumentation gällande våldsutsatt inom socialtjänst, 
myndighet barn och unga har upprättats. Nämnden har att besluta om den del som avser hanteringen 
vid nämndens individutskott. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 16 maj 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§99 

Aktuella arbetsgivarfrågor 

Myndighetschef Lotta Lindh-Neville informerar nämnden om resultatet av löneöversyn 2014 
avseende individ- och familjeomsorgens medarbetare, personalomsättning samt arbetsbelastning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§100 

Socialnämndens för barn och unga svar på Barnombudsmannen i Uppsalas 
synpunkter på rutiner i arbetet med barn och unga 
SBN-2014-0067 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna svar på Barnombudsmannen i Uppsalas synpunkter på rutiner i arbete med barn och 
unga, samt 

att delge Barnombudsmannen i Uppsala svaret. 

Sammanfattning 
Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala har i en rapport daterad 20 mars 2014 framfört 
synpunkter på hur barns rättighet kan stärkas i familjerättens arbete. I nämndens svar redovisas 
familjerättens arbete med barnsamtal och andra utvecklingsfrågor inom familjerätten. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 20 maj 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

Uppsala 
• K O M M U N 

§101 

Uppföljning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år 
mellan Uppsala Kommun och Landstinget i Uppsala län 
SBN-2014-0108 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna utvärderingen av de gemensamma riktlinjerna avseende samverkan til l stöd för barn 
och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. 

Sammanfattning 
Landstinget och Uppsala kommun träffade 1 januari 2012 ett avtal om avseende samverkan til l stöd 
för barn och unga 0-20 år. Som en bilaga til l avtalet finns "Gemensamma riktlinjer för arbetet med 
barn och ungdomar i behov av särskilt stöd". För att utvärdera hur samverkan fungerar och om de 
gemensamma riktlinjerna är ett stöd i arbetet har kontoret genomfört dels en workshop, dels en 
enkätundersökning bland befattningshavare inom kommun och landsting. 

För att riktlinjerna ska bli mer kända och gynna samverkan krävs nya och återkommande 
informationsinsatser på området. För ett område, förskolan, är detta särskilt angeläget. I 
workshopen och i uppföljande kontakter har företrädare från förskolan tydligt markerat att man i 
stort saknar kunskap om riktlinjerna och om SIP (Samordnad Individuell Plan). 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 21 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§102 

Svar från Center för vård och omsorg (CVO) avseende uppföljning av avtal om 
hem för vård eller boende (HVB) 
SBN-2014-0073 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att notera svaret från CVO avseende uppföljning av avtal om hem för vård eller boende (HVB). 

Sammanfattning 
Center för vård och omsorg (CVO) har inkommit med svar på nämndens frågor avseende 
hanteringen av de problem som redovisas i uppföljningen. 
Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 23 maj 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§103 

Internavtal 2015-2016 med Styrelsen för vård och bildning avseende 
Nyckelgården, hem för vård eller boende (HVB) 
SBN-2014-0099 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna internavtal 2015-2016 med Styrelsen för vård och bildning avseende Nyckelgården 
HVB för familjer med barn 0-12 år ti l l en årlig kostnad av 4 946 tkr. 

Sammanfattning 
Förslag t i l l internavtal avseende Nyckelgården HVB har arbetats fram utifrån kommunbidrag 2015. 
Ersättningen ti l l Styrelsen för vård och bildning har sänkts med kontorets bedömning är att kvalitén 
på den vård och behandling Nyckelgården erbjuder kan bibehållas. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 27 maj 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign f é j - t e Ad Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§104 

Internavtal 2015-2016 med Styrelsen för vård och bildning avseende 
Stadsskogen, hem för vård eller boende (HVB) 
SBN-2014-0096 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna internavtal 2015-2016 med Styrelsen för vård och bildning avseende Stadsskogen 
HVB för ungdomar 15-19 år t i l l en årlig kostnad av 4 344 tkr. 

Sammanfattning 
Förslag ti l l internavtal avseende Stadsskogen HVB har arbetats fram utifrån kommunbidrag 2015. 
Ersättningen till Styrelsen för vård och bildning har sänkts med kontorets bedömning är att kvalitén 
på den vård och behandling Stadsskogen erbjuder kan bibehållas. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 27 maj 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§105 

Upphandling av "Familjepedagogiska insatser i hemmet" 
SBN-2014-0097 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att genomföra upphandling av "Familjepedagogiska insatser i hemmet", 
samt 

att delegera ti l l upphandlingsutskottet att fastställa förfrågningsunderlag samt besluta om 
antagande av anbud. 

Sammanfattning 
Upphandlingen ska ses som ett komplement ti l l insatsen hemterapeut som bedrivs i egen regi. 
Insatsen Familjepedagogiska insatser i hemmet ska bland annat syfta ti l l att ge stöd i dagliga rutiner 
och i föräldrarollen. 

Upphandlingen syftar t i l l att sluta avtal utifrån pris kontra kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 23 maj 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§106 

Upphandling av Kvalificerat familjearbete 
SBN-2014-0098 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att genomföra upphandling av kvalificerat familjearbete, samt 

att delegera til l upphandlingsutskottet att fastställa förfrågningsunderlag samt besluta om 
antagande av anbud. 

Sammanfattning 
Nämnden köper idag insatsen Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF) från en extern 
utförare som erbjuder insatsen. Under 2013 beviljades sammanlagt 12 familjer insatsen IHF til l en 
kostnad av cirka 4 580 tkr. Kontoret föreslår att liknande insatser rubricerade kvalificerat 
familjearbete upphandlas. 

Upphandlingen syftar t i l l att sluta avtal utifrån pris kontra kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 19 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§107 

Upphandling av Ungdomscoach 
SBN-2014-0104 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att uppdra t i l l kontoret att genomföra upphandling av insatsen Ungdomscoach, samt 

att delegera til l upphandlingsutskottet att fastställa förfrågningsunderlag samt besluta om 
antagande av anbud. 

Sammanfattning 
Upphandlingen ska ses som ett komplement ti l l insatserna kvalificerad kontaktperson och Mentorn 
som drivs i egen regi. Målet med insatsen är att ungdomar med psykosociala problem ska erbjudas 
hjälp och stöd t i l l en meningsfull vardag med studier eller arbete och en aktiv fritid. 

Upphandlingen syftar t i l l att sluta avtal utifrån pris kontra kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 23 maj 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FOR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§108 

Rädda Barnens lokalförening i Södra Uppsala: Ansökan om bidrag till 
fritidsverksamhet med ensamkommande barn 
SBN-2014-0094 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att bevilja Rädda Barnens lokalförening i Södra Uppsala bidrag om 15 000 kronor för 2014, samt 

att föreningen årligen ska lämna in en årsredovisning, dels över verksamheten, dels över bidragets 
användning. 

Sammanfattning 
Rädda Barnens lokalförening i Södra Uppsala startade på eget initiativ fritidsverksamhet under 
våren 2011. Syftet är att ensamkommande barn och ungdomar under sin fritid ska få träffa andra 
ungdomar under trivsamma former. Träffar genomförs en söndag i månaden med ungdomar från 
kommunens två asylboenden tillsammans med volontärer. 

Nämnden har vid två tidigare tillfällen beviljat bidrag till verksamheten med sammanlagt 
50 000 kronor. Föreningen ansöker nu om ett tilläggsbelopp på 15 000 kronor för 2014 då 
verksamheten vuxit i omfattning och blivit mer kostsam än beräknat. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 9 maj 2014. 

Justerandes sign i, Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§109 

Ordinarie ledamöter samt ersättare i socialnämndens för barn och unga 
individutskott under semesterperioden 2014 
SBN-2014-0109 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att under juli och augusti 2014, som ordinarie ledamöter i individutskott Söder utse 
Lars-Olof Bäckman (M), Lars Persson (S) och Margareta Fernberg (M), 
som ersättare utse Peter Falk (FP), Anders A. Aronsson (FP), 
Owe E Andersson (KD), Anders Blixt (S) och Edip Akay (V), 

att under juli och augusti 2014, som ordinarie ledamöter i individutskott Väster utse 
Leif Boström (KD), Birgitta L Johansson (S) och Sara Sätterström (M), 
som ersättare utse Koppens Åsa Jansson (FP), Anders A. Aronsson (FP), Rahima Ortac (S) 
och Erik Jansson Boström (MP), 

att under juli och augusti 2014, som ordinarie ledamöter i individutskott Öster utse 
Ulf Schmidt (C), Rezene Tesfazion (S) och Rolf Söderlund (M), 
som ersättare utse Anders A. Aronsson (FP), Katalin Gulåcsi (C), Ann-Louise Linder (S) 
och Anders E Eriksson (S) samt 

att under juli och augusti 2014, som ordinarie ledamöter i individutskott Norr utse 
Torsten Tornberg (M), Eva Berglund (MP) och Rikard Sparby (M), 
som ersättare utse Kathrine Laurell (M), Anders A. Aronsson (FP), Marja-Leena Timmel (S) 
och Ahmad Orfali (MP). 

Sammanfattning 
Individutskotten består av få ledamöter och vid vissa tillfållen är sårbarheten stor, framför allt under 
semesterperioden. Det är nödvändigt att alltid garantera beslutsmässighet. Av det skälet föreslås att 
samtliga individutskott under jul i och augusti 2014 ska bestå av tre ordinarie ledamöter och att 
övriga ledamöter blir ersättare. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 21 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§110 

Socialnämndens för barn och unga individutskott - redovisning 
januari-april 2014 
SBN-2014-0110 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Socialnämndens för barn och unga individutskott redovisar resultatet av arbetet perioden 
januari-april 2014. Redovisningen utgår från de ärenden på individnivå som behandlats i något av 
nämndens fyra individutskott: Öster, Väster, Söder och Norr. 
Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 23 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§111 

Anmälningar 

I cirkulationspärm: 

- Kommunfullmäktige 2014-05-26, § 133 - Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns 
förtjänsttecken m m 
- Kommunfullmäktige 2014-05-26, § 135 - Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Uppsala 
kommun 
- Kommunfullmäktige 2014-05-26, § 136 - Omprövning av åtgärdsprogram för luft gällande 
Uppsala kommun 
- Kommunfullmäktige 2014-05-26, § 137 - Ersättningar ti l l förtroendevalda, regler för partistöd och 
resurser för politiska sekreterare mandatperioden 2015-2018 
- Kommunfullmäktige 2014-05-26, § 138 - Förslag ti l l bestämmelser om omställningsstöd och 
pension ti l l förtroendevalda (OPF-KL) 
- Utbildnings- och arbetsmarloiadsnämnden 2014-05-22, § 113 - Behov av stöd ti l l sociala företag 
- Kommunrevisionen - Nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll mm 2013 
- Kommunrevisionen - Granskning av kommunens bokslut och årsredovisning 2013 
- Årsredovisning Uppsala kommun och Uppsala Stadshus AB 
- Minnesanteckningar från socialnämndens för barn och unga Utskottsberedning 2014-05-21 

Protokoll från socialnämndens för barn och unga utskottssammanträden 
2014-04-22, IU Norr, ordinarie sammanträde 
2014-05-06, IU Väster, ordinarie sammanträde 
2014-05-08, IU Söder, ordinarie sammanträde 
2014-05-20, IU Norr, ordinarie sammanträde 
2014-05-27, IU Öster, ordinarie sammanträde 
2014-06-02, IU Väster, extra sammanträde 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign f I l i t e / te Utdragsbestyrkande 



SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§112 

Delegationsbeslut 

I cirkulationspärm: 

Förteckning över beslut, 2014-06-09 fattade av strateg Astrid Nyström. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 

§113 

Rapporter 

Anders A. Aronsson (FP) rapporterade om kommunfullmäktiges beslut 10 juni 2014 avseende ny 
nämndorganisation. 

Leif Boström (KD) rapporterade om upphandlingen av konsulentstödda familjehem. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign n il < / Utdragsbestyrkande 


