
Jonas Segersam (KD) 

Stati fitan 12 sen 26 mars 201 

Ha und nde 

Lotta von Wowem, sekreterare 

Paragrafer: 35 - 44 

J nas Segersam,( (D), justerare 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

upratifi SOCIALNÄMNDEN 

1 (9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

Plats och tid: Ulls väg 28 A, klockan 15.00 — 17.05 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadd! (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (1(D), 2:e vice ordförande 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Petri Lähteenmäki (S) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Michael Holtorf (M) 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza DAthius (V) 
Ulf Schmidt (C) 
Birgitta L Johansson (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
Hans Olsson (M) 
My Lilja (S) 

Ersättare: Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) 

Övriga Kajsa Björnström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Johan Eikman, strateg, Åsa 
deltagare: Carlsson, avdelningschef, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Magnus Bergmark, controller, 

Sofia Venemalm, strateg, Therese Hagberg, EIR-chef, Birgitta Ljungström, 
avdelningschef, Kerstin Karlsson, avdelningschef, Ann-Christine Dahln, avdelningschef, 
Eva Köpman, avdelningschef, Helene Andersson, utvecklingsledare avdelning vuxen 

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

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2018-03-21 Sista dag att överklaga: 2018-04-17 
Anslag sätts upp: 2018-03-27 Anslaget tas ner: 2018-04-18 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och socialförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Lotta von Wowem, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 35 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 26 mars 2018. 

§ 36 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 37 

Information om enkät avseende hedersrelaterat våld och förtryck 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
På uppdrag av Uppsala kommun - socialförvaltningen och Länsstyrelsen i Uppsala genomför TRIS — 
Tjejers Rätt I Samhället med Stockholms universitet och institutionen för socialt arbete en 
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i årskurs nio. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 38 

Ekonomisk månadsuppföljning 2018 
SCN-2018-0024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat per februari är 8,6 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 12,3 mnkr jämfört med 
budget. Utbetalningar av återsökta ersättningar ifrån Migrationsverket avseende 2017 är högre än vad 
som reserverades i årsbokslutet. Insatskostnader inom avdelning Vuxen är betydligt lägre än budget. 
Även Barn och Ungdom verksamheten har lägre kostnader än budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 39 

Avtal med Frälsningsarmén avseende härbärge 
SCN-2018-0072 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att säga upp nuvarande avtal med Frälsningsarmen avseende drift av härbärge, 

att uppdra till förvaltningen att inleda en dialog med Frälsningsarmen om verksamheten vid 
Sagahemmet. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD), Vivianne Eriksson (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Hans 
Olsson (M), Ulf Schmidt (C) inlämnar reservation. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Nämnden driver i egen regi ett härbärge för hemlösa på Söderforsgatan med 24 platser. Nämnden har 
också avtal med Frälsningsarmen om drift av ett härbärge med tio platser på Sagahemmet. Avtalet 
med Frälsningsarmén förlängs med ett år i taget och kan sägas upp nio månader före nästa årsskifte. 

Under några års tid har beläggningstalen varit låga på kommunens båda härbärgen. Det finns behov av 
andra typer av insatser. Förvaltningen föreslår en uppsägning av nuvarande avtal med Frälsningsarmen 
om driften av härbärget. Ersättningen till Frälsningsarmen för driften av härbärget uppgår till 1 171 tkr 
för 2018. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar med stöd av Vivianne Eriksson (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael 
Holtorf (M), Hans Olsson (M), Ulf Schmidt (C) avslag på första att-satsen. 

Kjell Haglund (V) bifall till liggande förslag och avslag på Jonas Segersams NI)) m fl. yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) m fl yrkande mot eget yrkande och finner bifall till eget 
yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Kjell Haglunds (V) yrkande och liggande förslag 
röstar ja. Den som röstar för Jonas Segersams (KD) m fl. yrkande röstar nej. 

Kjell Haglund (V), Ylva Stadell (S), Brigitta L. Johansson (S), Petri Lähteenmäki (S), Inga-Lill 
Sjöblom (S), Eva Pettersson (MP), Tarja Onegård (MP) Liza Boöthius (V) och My Lilja (S) röstar ja. 

Jonas Segersam (KD), Vivianne Eriksson (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Hans 
Olsson (M) och Ulf Schmidt (C) röstar nej. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign  - 
(-) (- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

Med 9 röster för ja och 6 röster för nej beslutar nämnden enligt Kjell Haglunds (V) yrkande och 
liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 40 

Motion av Simon Alm om ensamkommande barn och unga 
SCN-2018-0139 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2017 
föreslagit att Uppsala kommun utreder 
-omfattningen av vuxna så kallade ensamkommande barn i kommunen, 
-vid händelse av framtida mottagande av ensamkommande barn ställer krav på att dessa har en 
medicinskt fastställd ålder. 
-verkar för att de vuxna så kallade ensamkommande barn polisanmäls samt att kommunen verkar för 
att felaktigt brukade medel återbetalas. 

Socialnämnden följer löpande antalet ensamkommande barn och unga i kommunen. Det föreligger 
därför inget behov av någon särskild utredning av omfattningen. Vid årsskiftet ansvarade nämnden för 
193 ensamkommande över 18 år som anvisats till Uppsala kommun. 

Kommunen är ansvarig för att ordna boende åt ensamkommande barn som anvisats av 
Migrationsverket enligt 3 § andra stycket Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
(LMA). Kommunen har inte rätt att neka anvisningar, oavsett om barnet är åldersbedömt eller inte. 

Sedan den 1 maj 2017 gör Migrationsverket tillfälliga åldersbedömningar i ett tidigt skede i 
asylprocessen. En åldersbedömning som gäller direkt och kan överklagas separat till en 
migrationsdomstol. 

En person kan dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler 
ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla, och på så sätt orsakar fara för att en 
ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av 
bidragsbrottslagen (2007:612). Kommunen är skyldig att polisanmäla misstanke om brott enligt 
bidragsbrottslagen. 

Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommunerna som ska ansvara för 
boende och omsorg. Med anvisningen följer också ekonomisk ersättning till kommunen. 
Migrationsverket utreder därefter barnets asylskäl och gör en åldersbedömning. Ansvaret för en 
relevant och rättssäker åldersbedömning i asylprocessen åligger Migrationsverket. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§41 

Socialdepartementet: Remiss av Promemoria Förebyggande och 
behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) 
SCN-2015-0333 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lämna remissvar till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Från 1 januari 2018 har socialtjänsten och hälso- och sjukvården ett gemensamt ansvar för att 
förebygga och behandla spelmissbruk och spelberoende. Missbruk av spel med pengar likställs med 
missbruk av alkohol och narkotika. Det innebär att socialtjänsten ska arbeta förebyggande och bistå 
med insatser vid spelmissbruk. 

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag sammanställt ett kunskapsstöd med rekommendationer om 
behandling vid spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstödet ska vara en hjälp till socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården vid utredning om vård och behandling av personer med spelmissbruk eller 
spelberoende om pengar. Socialstyrelsen har skickat ut kunskapsstödet på remiss till Sveriges 
kommuner, berörda myndigheter och organisationer. Socialstyrelsen efterfrågar synpunkter på 
kunskapsstödet och särskilt om det uppfyller målsättningen med att vägleda och ge stöd i arbetet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 42 

Ramavtalsuppföljning HVB barn och unga — Anamma HVB 
SCN-2018-0083 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal avseende Hem för vård eller boende (HVB) barn och ungdom 
med 35 leverantörer. 

I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat avtalet med Anamma HVB. 
Förvaltningens bedömning är att Anamma HVB lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i 
denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 43 

Information om SOFIA-projektet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga infoimationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Presentation av förvaltningens projekt SOFIA-projektet. Projektet arbetar för att förbättra för barn och 
familjer i missbruk. 

§ 44 

Anmälningsärenden 
SCN-2018-0023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut 2018-02-23 om deltagande i konferens 
Enheten för ensamkommande 2, beslut från januari 2018 
Söder Mottagning, beslut från juni, november 2017 samt december 2018 
Söder Barn, beslut från januari 2018 
Söder Ungdom, beslut från januari 2018 
Söder Placering 1, beslut från januari 2018 
Söder Placering 2, beslut från januari 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Ärende 4 Avtal med Frälsningsarmén avseende härbärge 

Reservati 
Alliansen 

Vi inom Alliansen reserverar oss mot att säga upp avtalet med Frälsningsarmén 
angående härbärge för hemlösa. 

Vi anser att det är att börja i fel ända. Först bör man inventera problemen — vilka 
behov av härbärge finns, varför är det låg beläggning med mera - sedan bör man 
diskutera med aktörer när det gäller härbärge och närliggande verksamhet vad de 
har för tankar och idéer, exempelvis Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Livets 
Ord, och först därefter bör man fatta beslut om åtgärder. 

När det gäller problem med låg beläggning har kommunens härbärge i Librobäck en 
lägre beläggning sett till sin storlek, och då bör man i första hand sätta in åtgärder för 
omställning där. Det är mer angeläget att ha kvar Sagahemmets platser också under 
nästa år och när det gäller innehållet i avtalet tror inte vi det är några problem att 
komma överens med Frälsningsarmén. Därmed behöver man inte säga upp avtalet 
det första man gör utan sedan komma överens när man i samråd bestämt hur 
problemen med låg beläggning ska lösas. 

Därför yrkade vi avslag mot första att-satsen i beslutet. 

Jonas Segersam (KD) 

Lars-Gunnar Karlsson (M) 

Ulf Schmidt (C) 

ANAN 
Ubefaloma  

K I 
D I - 
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