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ohamad Hassan (L), justerare 

Justerandes sign 

upplelue SOCIALNÄMNDEN 

1(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15:00 — 18:35 

Ledamöter: Ingrid Burman (V), ordförande 	 Tjänstgörande Ove Hjorth (S) 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 	ersättare 	Hans Olsson (M) fr o m § 33 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande 	 Edip Akay (V) fr o m § 33 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 	 Ersättare: 	Birgitta L Johansson (S) 
Alexandra Westman (M) 

	
My Lilja (S) 

Lars-Gunnar Karlsson (M) t.o.m. § 32 
	

Jonas Karlsson (S) 
Michael Holtorf (M) 
	

Ahmad Orfali (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
	

Edip Akay (V) tom § 32 
Tarja Onegård (MP) 
	

Hans Olsson (M) tom § 32 
Liza Boöthius (V) t.o.m. § 32 

	
Ann-Sofie Henriksson (L) 

Ulf Schmidt (C) 
	

Joakim Strignert (C) 
Leif Boström (KD) 
	

Josef Agnarsson (KD) 
Janet French (SD) 

Övriga 
deltagare: 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Ann-Christine Dah161, avdelningschef, 
Åsa Carlsson, avdelningschef, Erica Lundgren, senior strateg, Thomas Folkesson, närvårds-
koordinator omsorgsförvaltningen, Ulf Eiderbrand, strateg, Therese Hagberg, HR-chef 

Utses att 
justera: 	Mohamad Hassan (L) 	 Paragrafer: 

	29 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: 	 Socialnämnden 
Datum: 	 2016-02-17 §29 
Datum för 	 Sista dag för överklagande: 	2016-03-10 
anslags uppsättande: 2016-02-18 

	
Datum för anslags nedtagande: 2016-03-11 

Förvaringsplats 
för protokollet: Socialförvaltningen, S7tatfonsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Utdragsbestyrkande 



2(17) 

fAupemlue 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15:00 — 18:35 

Ove Hjorth (S) 
Hans Olsson (M) fr o m § 33 
Edip Akay (V) fr o m § 33 

Ledamöter: Ingrid Burman (V), ordförande 	 Tjänstgörande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 	 ersättare:  
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Westman (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) t.o.m. § 32 
Michael Holtorf (M) 
Eva Pettersson (MP) 
Tarja Onegård (MP) 
Liza Boöthius (V) t.o.m. § 32 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Janet French (SD) 

Ersättare: 	Birgitta L Johansson (S) 
My Lilja (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) tom § 32 
Hans Olsson (M) tom § 32 
Ann-Sofie Henriksson (L) 
Joakim Strignert (C) 
Josef Agnarsson (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Ann-Christine DahMn, avdelningschef, 
Åsa Carlsson, avdelningschef, Erica Lundgren, senior strateg, Thomas Folkesson, närvårds-
koordinator omsorgsförvaltningen, Ulf Eiderbrand, strateg, Therese Hagberg, HR-chef, Bengt 
Ramstedt, samordnare 

Utses att 
justera: 	Mohamad Hassan (L) Paragrafer: 	20 — 28, 30 - 38 

Justeringens 
plats och tid: 	Socialförvaltningen, den 23 februari 24 ;---§ 20-28 samt 30- 

Underskrifter:   \V.1)4\ 
r. 

Ingrid Burman (V), ordförand 

Lotta von Wowern, sekreterare 

amad Hassan (L), justerare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Socialnämnden 
Datum: 2016-02-17 (ej § 29) 
Datum för Sista dag för överklagande: 2016-03-16 
anslags uppsättande: 2016-02-24 Datum för anslags nedtagande: 2016-03-17 

Förvaringsplats 
för protokollet: Socialför altningen)  ionsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign 

N. 

Utdragsbestyrkande 



3(17) 

2 upekela 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 20 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att omedelbart justera § 29 tillsammans med ordföranden samt 

att utse Mohamad Hassan (L) att justera övriga paragrafer tillsammans med ordföranden den 
23 januari 2016, klockan 11.00 på socialförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 21 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Särskilt aktivitet i partigrupp S, V och MP den 19 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

upekellue SOCIALNÄMNDEN 

4(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 22 

Bokslut 2016 
SCN-2015-0300 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna bokslut 2015, 

att överlämna bokslut 2015 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Alexandra Westman (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), 
Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialnämndens bokslut visar att ekonomin inte är i balans och redovisar ett negativt resultat för 
2015 med -25,6 mnkr. 

Överskridandet av budget ligger inom området individ- och omsorg, dvs, vård- och 
behandlingsinsatser för barn, ungdomar och vuxna. Trots budgetöverskridandet är värt att notera att 
de faktiska kostnaderna för institutions- och familjehemsvården av barn och unga minskat i 
jämförelse med 2014. Inom vården av vuxna missbrukare har dock kostnaderna ökat. 

Verksamheten ensamkommande barn redovisar ett positivt resultat på 5,4 mnkr kronor. Resultatet 
ska täcka insatser och resurser som utförts till verksamheten men som finns kostnadsförda hos barn 
och unga. Nämnden har tillsatt ett eget utskott för hantering av ensamkommande barn. Resultatet 
ska även täcka kostnaderna för utskottet, som finns under verksamhetskod politisk verksamhet. 

Arbetet med att uppnå budget i balans fortgår. Flera besparingsåtgärder genomfördes under 2015 
med bland annat nedläggning av en institution och ramupphandlingar för att minska kostnadsläget. 
Med anledning av kostnadsläget 2015 samt med hänsyn taget till viss volymökning behöver 
nämnden reducera kostnaderna under 2016 med 32,5 mnkr kronor. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med stöd av övriga tjänstgörande ledamöter, att projektet Bostad först 
ska stå med i Bokslutet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande 



5(17) 

2 Uppsala  , 	 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 23 

Månadsuppföljning av indikatorer för verksamheten 
SCN-2016-0053 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för verksamhet i januari 2016. 

Sammanfattning 
En uppföljning av personalsituationen med avseende på nyanställningar, vakanser och 
introduktions- och utvecklingsplaner redovisas. Vidare redovisas uppgifter om ej fördelade 
utredningar och ej genomförda överväganden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fAupp,aloi 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 24 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 
SCN-2016-0054 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen per januari 2016. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



7(17) 

2 upe,ffila 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 25 

Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § SoL 
SCN-2015-0179 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 31 december 2015, 

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 (IVO), kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige. I föreliggande handlingar finns en rapport över ej verkställda 
biståndsbeslut inom socialförvaltningen, vilken typ av insats besluten avser och skälen till att 
besluten inte verkställts i tid. 

För det fjärde kvartalet 2015 har 56 ärenden rapporterats till IVO. Besluten avser kontaktperson, 
kontaktfamilj eller bostadssocialt kontrakt. Anledningen till att besluten om kontaktperson och 
kontaktfamilj inte verkställts är brist på uppdragstagare. Anledningen till besluten om bostadssocialt 
kontrakt inte verkställts är brist på lägenheter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

---- 3 



upPlelue SOCIALNÄMNDEN 

8(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 26 

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan 
Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län 
SCN-2016-0046 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förlängningen av "Avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år 
mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län" med ny giltighetstid från 2016-01-01 
till 2016-12-31, 

att i samverkan med länets övriga kommuner och Landstinget i Uppsala län verka för ett 
länsgemensamt avtal. 

Sammanfattning 
Giltighetstiden för avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala 
kommun och Landstinget i Uppsala har gått ut. Parterna har varit Landstinget i Uppsala län, hälso-
och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga (SBN), 
barn- och ungdomsnämnden (BUN) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala  , SOCIALNÄMNDEN 

9(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 27 

Socialdepartementet: Remiss avseende Ökad tillgänglighet till 
sprututbytesverksamheter i Sverige 
SCN-2015-0392 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt kompletterat förslag. 

Reservationer 
Liza Boöthius (V) reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Janet French (SD) reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har ombetts att lämna ett yttrande över socialdepartementets förslag till 
lagändring av lagen (2206:323) om utbyte av sprutor och kanyler. 

Socialdepartementet föreslår ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige för att 
minska smittspridning av allvarliga sjukdomar och förbättra hälsan hos narkomaner med ett 
injektionsmissbruk. 

För att underlätta inrättandet av nya verksamheter föreslås en lagändring med att landstinget blir 
ensam huvudman för att ansöka om och driva verksamheten. Mot bakgrund av att 
injektionsmissbrukare ofta debuterar med ett injektionsmissbruk före 20 års ålder föreslår man även 
en sänkning av lagstiftningens ålderskrav till 18 år för mottagande av sprutor och kanyler. 
Förvaltningen föreslår nämnden att bifalla huvudförslaget om att kravet på gemensam ansökan 
mellan kommun och landsting tas bort och att landstinget ensamt får ansöka om att starta en 
sprututbytesverksamhet. När det gäller förslaget om sänkt åldersgräns för tillgång till 
sprututbytesverksamhet så föreslår förvaltningen nämnden att avvisa departementets förslag till 
lagändring. 

Landstinget i Uppsala län har beslutat att under 2016 inrätta en öppen mottagning med 
sprututbytesverksamhet i Uppsala. Verksamheten ska samordnas med mottagningen för hemlösa 
och inordnas i samma lokaler. 

Yrkanden 
Alexandra Westman (M) yrkar, med stöd av övriga tjänstgörande ledamöter, tillägg i yttrandet med 
"Nämnden ser ingen anledning att ändra nuvarande åldersgräns. Det är viktigt att insatser mot 
drogmissbrukande ungdomar överensstämmer med kommunens LVU-ansvar." 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

10(17) 

Uppsala  , SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 28 

Utse politisk referensgrupp för framtagande av handlingsplan för arbetet med 
socialt utsatta EES-medborgare 
SCN-2016-0063 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Ingrid Burman (V), Birgitta L Johansson (S), Eva Pettersson (MP), Alexandra Westman 
(M) och Ann-Sofie Henriksson (L) till referensgrupp inför framtagandet av Uppsala kommuns 
handlingsplan för arbetet med socialt utsatta EES-medborgare. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har beslutat att under 2016 ta fram en handlingsplan för nämndens arbete med 
socialt utsatta EES-medborgare. I samverkan med ideell sektor har Uppsala kommun sedan 2014 
verksamheter som riktar sig till målgruppen. Insatserna är av akut karaktär. Insatsernas inriktning 
bör ses över och en handlingsplan för det framtida arbetet behöver formuleras. Insatserna för socialt 
utsatt EES-medborgare berör olika verksamheter i kommunen och en fortsatt samverkan mellan 
berörda verksamheter är av vikt för ett bra resultat med arbetet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala  , SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 29 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm avseende utdömande av vite 
SCN-2015-0055 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ombetts att inkomma med ett yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm med 
anledning av Arbetsmiljöverkets ansökan om att utdöma vite till Uppsala kommun. 

I yttrandet redogörs för de åtgärder som genomförts på förvaltningsnivå och enhetsnivå. Nämndens 
inställning är att vitet helt bör bortfalla då nämnden har vidtagit flertalet åtgärder både före och efter 
föreläggandet vilka samtliga varit ägnade att balansera kraven och resurserna hos de aktuella 
medarbetarna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



12(17) 

upelalue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 30 

Ansökan om bidrag från föreningen Mottagningen mot våld i nära relationer 
(MVU) 
SCN-2016-0049 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Mottagningen mot våld i nära relationer, MVU verksamhetsbidrag med 250 tkr, år 2016, 

att bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid samt 

att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten att ingå en överenskommelse om 
partnerskap med Mottagningen mot våld i nära relationer, MVU. 

Sammanfattning 
MVU arbetar utifrån en välbeprövad modell med att behandla våldsutövare. Tanken är att i ett tidigt 
skede bryta våldsrelationer genom att exempelvis tillgodose behovet av samtal, dels på frivillig 
basis, och dels genom direkta insatser via avtal med socialtjänsten. Primärt riktar sig MVU till 
personer som utövar våld eller har ett aggressivt beteende i sina nära relationer. I det arbetet ingår 
också att beakta konsekvenserna för de som utsätts för våldet. Det innebär att MVU:s insatser också 
inkluderar hjälp och stöd till anhöriga. Barns behov och situation beaktas särskilt. 

Utifrån förd dialog med MVU föreslår förvaltningen att föreningen tilldelas ett verksamhetsbidrag 
med 250 tkr. Syftet är ge MVU ett stöd att särskilt utveckla den verksamhetsdel som riktar sig till 
ökad samverkan med andra aktörer verksamma inom området våld i nära relationer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fä Uppsala  i SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 31 

Utbildningsinsatser riktade till ensamkommande barn och ungdomar 
SCN-2016-0068 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att inleda diskussioner med landstinget, ungdomshälsan och RFSU för 
att undersöka möjligheterna att utbilda personal vid nämndens interna och externa boenden för 
ensamkommande barn samt 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med utarbetade förslag på åtgärder till nämndens 
sammanträde i mars. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) har yrkat att socialnämnden ska säkerställa utbildningsinsatser för alla 
ensamkommande i Uppsala kommun. 

I yrkandet påtalas behovet av en smidig integrationsprocess för de barn och ungdomar som kommer 
till Sverige. I enlighet med yrkandet föreslås att alla ensamkommande barn och ungdomar ska 
erbjudas utbildning i jämställdhet, det svenska samhällets normer och sex- och samlevnad i direkt 
anslutning till ankomsten till Uppsala. 

Förvaltningen föreslår att i samarbete med befintliga resurser så som landstinget, ungdomshälsan 
och RFSU ta fram en utbildning som erbjuds personal vid nämndens interna och externa boenden 
samt familjehem. Utbildningen ska syfta till att hjälpa personalen att ge ensamkommande barn och 
ungdomar information om sexuell och reproduktiv hälsa, drogförebyggande information, och 
kunskap om rättigheter och skyldigheter inför lagen. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar tillägg med en att-sats enligt: att uppdra till förvaltningen att återkomma 
med utarbetade förslag till nämndens sammanträde i mars. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2 upemloi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 32 

TRIS ansökan om verksamhetsbidrag 2016 
SCN-2016-0051 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Tjejers Rätt I Samhället, TRIS 400 tkr i verksamhetsbidrag 2016, 

att verksamhetsbidraget för år 2017 inte understiger 2016 års bidragsnivå förutsatt att 
verksamhetsvolymen inte förändras, 

att nämnden avser att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden och 
utbildningsnämnden under 2016 ingå partnerskap med Tjejers Rätt I Samhället, TRIS, samt att 
beviljat verksamhetsbidrag för år 2016 då övergår till bidragsersättning inom ramen för en 
överenskommelse om partnerskap samt 

att bidraget finansieras ur nämndens riktade insatser för kvinnofrid. 

Sammanfattning 
Den ideella organisationen Tjejers Rätt I Samhället, TRIS, har till socialnämnden inkommit med 
ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016 med 400 tkr. 

Ansökan om verksamhetsbidrag har också tillställts arbetsmarknadsnämnden med 400 tkr samt 
utbildningsnämnden och kulturnämnden med vardera 350 tkr. 

Förvaltningen bedömer att TRIS arbete håller en hög kvalitet, kontinuitet och stabilitet. Vidare 
anser förvaltningen att TRIS är en värdefull resurs och ett viktigt komplement till nämndens och 
kommunens egna socialt förebyggande insatser gentemot målgruppen. TRIS insatser bidrar bland 
annat till att förbättra möjligheten för flickor, kvinnor, pojkar och män att leva ett liv fritt från 
hedersrelaterat förtryck och våld. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala   i SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 33 

Omförhandling av avtal ensamkommande barn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att kartlägga situationen vid Resecentrum och återkomma vid 
nämndens sammanträde i mars med konkreta förslag på åtgärder. 

Ärendet 
Förvaltningen informerar nämnden om det pågående arbetet med att omförhandla avtalen för 
ensamkommande barn samt situationen kring Uppsala Resecentrum. 

§ 34 

Uppföljning av dialog med produktionsförvaltningen Vård och omsorg 

Förvaltningen informerar om de samtal som förts med Produktionsförvaltningen Vård och omsorg 
angående ökad ersättning. Parterna är överens om att Vård och omsorg kommer att driva 
verksamheterna med den ersättning som parterna kommit överens om tidigare. 

§ 35 

Signs of safety 

Förvaltningen informerar om arbetet med att införa Signs of safety som är ett lösningsfokuserat 
arbetssätt med målet att öka säkerheten för barn och ungdomar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

‘ % 
... 
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upelallue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 36 

Anmälningar 
SCN-2016-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden, skrivelser och protokollsutdrag till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls skrivelser och protokollsutdrag enligt förteckning. 

§ 37 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 

S, V och MP anmäler särskild aktivitet i partigrupp 1,5 timmar den 19 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

_ 
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2 upe,ffila SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 38 

Av Alexandra Westman (M), Mohamad Hassan (L), Ulf Schmidt (C) och Leif 
Boström (1(D) aktualiserad fråga om Idrott, integration, innanförskap 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att att uppdra till förvaltningen att utreda och återkomma med förslag till nämndens sammanträde 
i mars. 

Sammanfattning 
Alexandra Westman (M), Mohamad Hassan (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KID) yrkar att 
Socialnämnden tar fram en plan för hur Uppsalas lokala idrott tillsammans med Uppsala kommun 
på ett systematiskt sätt ytterligare ska kunna stärka integrationsarbetet avseende nyanlända barn och 
ungdomar, i enlighet med inlämnad skrivelse den 17 februari 2016, bilaga 4. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

,Y....) 
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SCN 17 februari 2016, ärende 3, bokslut 2015 

Särskilt yttrande: 

Nämnden redovisar ett underskott på -25,6 mnkr för 2015. Det är ett resultat som hade kunnat bli än 

värre om de vakanta tjänsterna blivit tillsatta. Det visar att Socialnämnden har ett stort problem med 

ekonomin och behöver vidta åtgärder som fokuserar på kvalitet, konstandseffektivitet och 

helhetsperspektivet, inte på vilken driftsform en verksamhet har. Majoritetens och 

Socialnämndens signaler om att de i större utsträckning kommer att anlita den egna utföraren, 

Styrelsen Uppsala Vård och Omsorg (SUV), leder till att incitamenten för SUV att sänka kostnaderna 

försvinner. I brist på konkurrens ökar kostnaderna. Alliansen vill se en konkurrensplan för nämndens 

samtliga verksamheter och en fokusering på de delar av nämndens verksamheter som går med 

underskott. Vi behöver se över institutionsvården, ta fram processer för hemmalösningar och att alla 

verksamheter vars avtal håller på att gå ut ska upphandlas i konkurrens där kvalitet för den enskilde 

och priset för nämnden är i fokus. 

Mohamad Hassan (L) 

Alexandra Westman (M) 

Ulf Schmidt (C) 

Leif Boström (KD) 
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Socialnämnden 2016 02 17 
Särskilt yttrande 

Ärende 8- Remiss avseende 
"Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i 

Sverige" 

Det förslag som nu är ute på remiss föreslår två (2) ändringar i lagen: 
1. Att landstingen själva skall bli ensam huvudman för att ansöka om och driva 

verksamheten. Socialnämnden i Uppsala tillstyrker detta 
2. Att åldern för att få delta i sprututbytesprogram sänks från 20 till 18 år. SCN i 

Uppsala anser att åldersgränsen 20 år skall vara kvar. 

1. Undertecknad menar att kravet att kommunerna skall biträda landstingens ansökan 
där sprututbytesverksamhet skall bedrivas skall kvarstå. 

När kommunen skall ta ställning till denna fråga bör socialtjänstlagen (SoL)vara den 
grund som svaret vilar på. SoLs grund är en helhetssyn på människan det vill säga man 
ser till människans hela situation i samhället. De som arbetar med myndighetsutövning 
är generalister och skall vid biståndsbedömning väga in sådant som bl a social bakgrund, 
missbruksutveckling, utbildning, arbetshistoria, social situation tillika fysisk och psykisk 
hälsa. Landstinget uppgift är sjukvårdande och det som hör samman med detta. Frågan 
om sprututbyte är inte enbart en sjukvårdsfråga. Spridningen av HIV och andra 
sjukdomar vid missbruk är en del av en persons narkotikaproblem och inte en exklusiv 
sjukvårdsfråga. Det är utifrån detta som socialnämnden bör ta ställning. 

I utredningen som ligger till grund för lagförslaget görs bedömningen att 
"Sprututbytesverksamhet bör vara tillgängligt i hela landet där det föreligger ett behov 
av sådan verksamhet. (Sid 23, min kursivering). Samma skrivning fanns också i den 
missbruksutredning som lades fram 2011 med Gerhard Larsson som särskild utredare. 
(Sid 239). 

Då det under åren 2009 - 2015, dvs under 7 år, endast varit 3 injektionsmissbrukare 
som smittats av HIV i Uppsala län visar detta inte på något behov av en 
sprututbytesverksamhet i Uppsala kommun och Uppsala län. När det gäller Hepatit C är 
det hela 175 personer, men där framhåller man från smittskyddet i Uppsala att den 
internationella forskning som gjorts visar att brytningen i smittskyddet tar lång, lång tid, 
dvs det tar mycket lång tid innan man ser en nedgång i antalet smittade vid 
sprututbytesverksamhet. Detta stämmer överens med resultatet i den 
forsknings översikt som ett brittiskt forskarteam under ledning av Norah Palmateer 
gjort. Där framkommer att det finns "tentativ evidence" (ungefär preliminära bevis) för 
att sprututbyte har en hiv-preventiv effekt. Man konstaterar också att tidigare 
översikter (läs WHOs)har överdrivit de positiva resultaten och inte tagit tillräcklig 
hänsyn till de negativa. Palmateer konstaterar också att det inte finns något stöd för att 
sprututbyte har en preventiv effekt på hepatit C, som är mångdubbelt vanligare bland 
sprutnarkomaner än hiv och numera ett minst lika dödligt virus. 



Mot bakgrund av ovanstående menar undertecknad att verkligheten i Uppsala län samt 
tillgänglig forskning inte visar på att det föreligger ett behov i Uppsala och Uppsala län 
av sprututbyte. Landstinget i Uppsala län har således inte gjort en riktig bedömning när 
man ansökt om att införa en sprututbytesverksamhet. Därför är det viktigt att 
kommunerna, med socialtjänstlagen som grund, har som uppgift att se till människans 
situations i samhället, finns med vid landstingens ansökan om att få starta 
sprututbytesverksamhet. 

2. När det gäller frågan att sänka åldern för deltagande i en sprututbytesverksamhet 
från 20 till 18 år delar undertecknad nämndens uppfattning att åldersgränsen bör vara 
kvar vid 20 år. Framförallt av 2 anledningar: 
- För ungdomar mellan 18 - 20 år så gäller LVU och dessa ungdomar bör omhändertas 
enligt denna lag och 
- Det blir att befästa identiteten som missbrukare vid så unga år, som 18 - 20, och det 
bör undvikas, samt att den unge vid mottagningar för sprututbyte möter äldre och mer 
garvade narkotikamissbrukare och att dessa kontakter bör undvikas. 

Uppsala 17 februari 2016 

Liza Bothius (V) 

3åK' 



Socialnämnden Uppsala kommun 17 februari 2016 

Särskilt yttrande 

Punkt 8 

Socialdepartementet: Remiss avseende ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamhet i 

Sverige. 

Sverigedemokraterna är i princip emot sprututbytesverksamhet eftersom det ger fel signaler 

till missbrukare att det är godtagbart att fortsätta missbruka, bara det sker under 

kontrollerade former. Sverigedemokraterna stöder inte att denna verksamhet skall bedrivas. 

Janet French SD 

4-2 
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Av nämndens ledamöter särskilt aktualiserad fråga 

Idrott, integration och innanförskap 

fri  
4
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Det stora antalet flyktingar som kommer till Sverige innebär stora möjligheter och 
utmaningar. För att lyckas med integrationen måste alla goda krafter samverka. Vii Alliansen 
ser mycket positivt på ideella krafter och den energi som finns i föreningslivet. Många 
föräldrar, syskon, vänner eller andra närstående driver fotbolls-, dans- eller tennis-föreningar, 
skjutsar till träning, säljer lotter eller bakar fika till försäljning. 

Många av de barn och unga som kommer till Sverige har smärtsamma upplevelser och 
minnen i bagaget. För många är det en tröskel att bli en del av samhället, hitta nya kompisar 
eller känna sig trygg i skolan. Vi måste i bred bemärkelse hjälpa och integrera dessa barn och 
ungdomar i samhället. Våra stora demografiska utmaningar, där allt fler färre förväntas 
försörja allt fler under dem närmaste decenniet, påminner oss också om att dessa barn och 
ungdomar, precis som alla andra, behövs på arbetsmarknaden. Det är när en ung människa 
står på egna ben i form av egen försörjning som man på allvar kan tala om en fungerande 
integration. Utanförskap och sysslolöshet är det rakt motsatta och i många fall en grogrund för 
framtida missbruk och kriminalitet. 

Vi vet att idrottens språk är universellt i den meningen att exempelvis fotboll spelas på samma 
sätt över hela världen. Idrott kan därför vara en naturlig väg in i samhället för unga nyanlända, 
ett sätt att få vänner, känna social samhörighet och lära sig det svenska språket. Idrotten bidrar 
redan idag på ett fint sätt till integration men det finns potential att förstärka detta arbete 
ytterligare. Detta förutsätter att kommunen och vår lokala idrott samarbetet på ett ännu mer 
strukturerat och systematisk sätt än som sker idag. 

Med anledning av detta yrkar vi att Socialnämnden tar fram en plan för hur Uppsalas lokala 
idrott tillsammans med Uppsala kommun på ett systematiskt sätt ytterligare ska kunna stärka 
integrationsarbetet avseende nyanlända barn och ungdomar. 

Uppsala den 17 februari 2016 

Alexandra Westman (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 


	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
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

