1 (37)

44202

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12
Plats och tid:

Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15:00 — 18:50

Beslutande:

Ingrid Burman (V), ordförande
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande
Rezene Tesfazion (S)
Inga-Lill Sjöblom (S)
Alexandra Westman (M)
Michael Holtorf (M)
Eva Pettersson (MP)
Tarja Onegård (MP)
Liza Bothius (V)
Ulf Schmidt (C)
Leif Boström (KD)
Janet French (SD)
Ove Hjorth (S)
Vivianne Eriksson (M) t o m § 187
Hans Olsson (M) from § 188

Övriga
deltagare:

Ola Jeremiasen, avdelningschef, Asa Carlsson, avdelningschef, Johan Hillman,
avdelningschef, Bengt Ehlin, strateg, Johan Eikman, strateg, Sofia Venemalm, strateg,
Therese Andersson, strateg, Ulf Eiderbrand, strateg, Elisabeth Karlsson, samordnare,
Helene Löwgren, samordnare, Malin Uppströmer Eklöf, controller

Utses att
justera:

Mohamad Hassan (L)

Justeringens
plats och tid:

Ersättare:

Paragrafer:

Birgitta L Johansson (S)
My Lilja (S)
Jonas Karlsson (S)
Hans Olsson (M) t o m § 187
Ahrnad Orfali (MP)
Joakim Strignert (C)
Edip Akay (V) fr o m § 181
Asa Samuelsson (KD) t o m
§ 184

156 - 190

Stationsgatan 12 den 19 oktober 2016

Underskrifter:
Ingrid Byi4aan (V), ordförande

ohamad Hassan (L), justerare

Lotta von Wowern, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Socialnämnden
2016-10-12
20 16-1 1-10
Sista dag att överklaga:
2016-10-20
2016-11-11
Anslaget tas ner:
www.upp alå e och soc'al rvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala

Underskrift:
Lotta von Wowern, sekreterare
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 156

Val av justerare och justeringstid
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

utse Mohamad Hassan (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden
den 19 oktober 2016 klockan 12.00 på Stationsgatan 12.

§ 157

Fastställa föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

fastställa föredragningslistan med tillägg:
-Ekonomi per september 2016
-Information om förvaltningens administration
-Uppsala Demensförenings ansökan om bidrag till föreningar
-Infonnation om resa till Rumänien.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 158

Ekonomi 2016
SCN-2016-0094
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningen lämnar muntlig infonnation om det ekonomiska läget per september 2016.
Totalt resultat per september + 2 167 tkr.
Vuxenvården redovisar ett resultat på — 1 721 tkr, Barn och ungdomsvården —7 389 tkr och Ensamkommande
barn + 13 582 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 159

Ordförandebeslut i individärenden vid brådska - turordning
SCN-2015-0029
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

förordna följande ledamöter att fatta beslut enligt LVU 6 §, 11 §, 27 §
samt LVM 13 § i ärenden där individutskotts beslut inte kan avvaktas.
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr
Alexandra Westman (M), vice ordförande IU Norr
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster
Rezene Tesfazion (S), ordförande JU Ensamkommande
Ann-Sofie Henriksson (L), vice ordförande IU Ensamkommande
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder
Tarja Onegåd (MP), ordförande IU Väster
Leif Boström (KD), vice ordförande IU Väster
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande socialnämnden

att

vid brådskande ärenden enligt LVU 6 §, 11 §, 27 § samt LVM 13 § som inte kan avvakta beslut i
individutskott tillämpas samma beslutsordning som för individutskottens ordförandebeslut,

att

vid frånvaro av individutskotts ordförande beslutar vice ordföranden och vid bådas
frånvaro beslutar i följande ordning:

Ordförandebeslut i individutskott Söder
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder
Tarja Onegåd (MP), ordförande IU Väster
Leif Boström (KD), vice ordförande IU Väster
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr
Alexandra Westman (M), vice ordförande IU Norr
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande
Ann-Sofie Henriksson (L), vice ordförande JU Ensamkommande
Ingrid Burman (V), ordförande socialnämnden
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande socialnämnden
Ordförandebeslut i individutskott Väster
Tarja Onegåd (MP), ordförande IU Väster
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

\

-
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

Leif Boström (KD), vice ordförande IU Väster
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr
Alexandra Westman (M), vice ordförande Ill Norr
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande
Ann-Sofie Henriksson (L), vice ordförande Ensamkommande
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder
Ingrid Burman (V), ordförande socialnämnden
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande socialnämnden

Ordförandebeslut i individutskott Norr
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr
Alexandra Westman (M), vice ordförande IU Norr
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande
Ann-Sofie Henriksson (L), vice ordförande IU Ensamkommande
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder
Tarja Onegåd (MP), ordförande IU Väster
Leif Boström (KD), vice ordförande IU Väster
Ingrid Burman (V), ordförande socialnämnden
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande socialnämnden
Ordförandebeslut i individutskott Öster
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster
Rezene Tesfazion (S), ordförande TU Ensamkommande
Ann-Sofie Henriksson (L), vice ordförande IU Ensamkommande
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder
Tarja Onegåd (MI3), ordförande IU Väster
Leif Boström (KD), vice ordförande IU Väster
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr
Alexandra Westman (M), vice ordförande IU Norr
Ingrid Burman (V), ordförande socialnämnden
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande socialnämnden
Ordförandebeslut i individutskott Ensamkommande
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande
Ann-Sofie Henriksson (L), vice ordförande IU Ensamkommande
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder
Tarja Onegåd (MP), ordförande IU Väster
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016 -10-12

Leif Boström (KD), vice ordförande II] Väster
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr
Alexandra Westman (M), vice ordförande IU Norr
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster
Ulf Schmidt (C), vice ordförande II] Öster
Ingrid Burman (V), ordförande socialnämnden
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande socialnämnden

att

detta beslut ersätter tidigare beslut om turordning fattade 2015-06-01 och 2015-12-16.

Sammanfattning
Nämnden fattade den 16 december 2015 beslut om turordning för ordförandebeslut i individärende. Detta
förslag till beslut är dels en revidering utifrån ändrad sammansättning i utskotten under våren och dels ett
förtydligande om att ordförande och vice ordförande i individutskotten har rätt att som särskilt förordnad
ledamot fatta vissa beslut enligt LVU och LVM.
Enligt särskilda bestämmelser i LVU och LVM har socialnämndens ordförande eller annan ledamot som
nämnden förordnar befogenhet att under vissa förutsättningar fatta beslut, så kallat "ordförandebeslut". Denna
befogenhet gäller under följande förhållanden:
• Omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 § samt LVM 13 §.
• Hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas enligt LVU 11 §.
• Vid tillfålligt flyttningsförbud enligt LVU 27 §.
Utan ett särskilt förordnande saknas formellt möjlighet att vid ordförandens bortavaro fullgöra skyldigheten
enligt ovan angivna lagrum.

Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar att Ylva Stadell (S) ska läggas till i listan för ordförandebeslut vid
brådska.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mohamad Hassans (L) yrkande och finner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 160

Personliga förordnanden i individärenden
SCN-2016-0083
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

förordna enhetschef Susanne Widerlöv, enhetschef Eva Göthberg-Sterner, enhetschef Sandra
Thorngren och kvalificerad handläggare/specialisthandläggare Agneta Wahlstedt att vid behov
begära biträde hos polismyndigheten enligt 43 § 2 p lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), samt

att

förordnanden enligt 43 § 2 p lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) att vid behov begära biträde hos polismyndigheten ska upphöra för enhetschef Birthe
Frid, enhetschef Sandra Sonnemyr Hovi, enhetschef Andreas Lindman och kvalificerad
handläggare/specialisthandläggare Sandra Thorngren.

Sammanfattning
Enligt 43 § 2 p LVU ska polismyndigheten lämna biträde för att på begäran av socialnämnden eller
någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av denna lag.
Av 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) framgår att en vanlig delegation från nämnden till en
tjänstemannafunktion inte är möjlig. För att en tjänsteman ska få begära biträde av polismyndigheten
enligt 43 § 2 p LVU krävs ett personligt förordnande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 161

Sammanträdestider 2017
SCN-2016-0318
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

socialnämnden 2017 sammanträder onsdagar klockan 15.00:
25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 30 maj, 20 juni (tisd), 23 augusti, 28 september,
25 oktober, 30 november och 20 december,

att

socialnämndens arbetsutskott 2017 sammanträder onsdagar klockan 09.00:
18 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 24 maj, 14 juni och 16 augusti
samt klockan 15.00 den 20 september, 18 oktober, 22 november och 12 december.

att

delegera till ordföranden att i samråd med 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande avgöra
om nämnden behöver sammanträda i augusti 2017.

Sammanfattning
Sammanträdestider 2017 för nämnden och nämndens arbetsutskott. Nämnden sammanträder onsdagar
klockan 15.00 och att arbetsutskottet under våren 2017 sammanträder onsdagar klockan 09.00, veckan
innan nämnden, och klockan 15.00 under hösten 2017.
Yrkanden
Ingrid Burman (V) yrkar tillägg i sammanträdesplanen med ett nämndsammanträde den 23 augusti
och ett arbetsutskott den 16 augusti. Ingrid Butnian (V) yrkar vidare att nämndsammanträdet den
27 september flyttas till den 28 september och att nämndsammanträdet den 29 november flyttas till
den 30 november samt att nämnden delegerar till ordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e vice
ordföranden att avgöra om nämnden behöver sammanträda i augusti 2017.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden och finner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

„
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 162

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 2016
SCN-2016-0054
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för myndighetsutövning per september 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 6 oktober 2016.

§ 163

Beläggningsstatistik för Övernäs, Brogården och Nyckelgården 2016
SCN-2016-0315
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av beläggningsstatistik för Övernäs, Brogården och Nyckelgården per
augusti 2016.

Sammanfattning
Nämnden har begärt beläggningsstatistik för akut- och utredningshemmen Övernäs och Brogården
samt behandlingshemmet Nyckelgården.
Enligt avtalen ska Övernäs och Brogården ha en beläggning om minst 80 procent och Nyckelgården
100 procent. Räknat på beläggning hittills under 2016 blir kostnaden: Övernäs 5 647 kr/dygn
Brogården 3 616 kr/dygn Nyckelgården 2 182 kr/dygn.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppsala
KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 164

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av
härbärget för socialt utsatta EU-medborgare
SCN-2016-0317
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

återremittera ärendet för vidare beredning,

att

ordföranden får uppdrag av nämnden att teckna avtal med föreningen genom
ordförandebeslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 uppdra till socialnämnden att ansvara för driften av ett
natthärbärge för socialt utsatta EU-medborgare. Härbärget ska drivas året runt och inriktningen ska
vara ett akutboende för att förhindra nöd. Härbärget ska ge möjlighet till en uppsökande verksamhet
med information och stöd för att återvända till hemlandet.
Under de två senaste vintersäsongerna har föreningen Hjälp till behövande drivit ett härbärge med 40
platser i samverkan med Uppsala kommun.

Yrkande
Ingrid Burman (V) yrkar, med stöd av övriga tjänstgörande ledamöter, att ärendet ska återremitteras
för vidare beredning samt att ordförandebeslut fattas när de ekonomiska förutsättningarna är klarlagda.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(37)

Uppsala
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 165

Hopp Uppsala: Ansökan om bidrag till föreningar 2017
SCN-2016-0286
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja Hopp Uppsala bidrag om 30 000 kronor.

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

Sammanfattning
Hopp Uppsala ansöker om bidrag om 103 300 kronor för år 2017.
Hopp Uppsala utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och annan ideell verksamhet
genom sitt stöd till sexualbrottsoffer. Bedömningen är dock att huvuddelen av det som föreningen
söker bidrag för är ett ansvar för socialtjänsten och därför behöver hanteras i socialtjänstens regi.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 166

Röda korset/Uppsala beredskapskrets: Ansökan om bidrag till
föreningar 2017
SCN-2016-0270
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

avslå Uppsala Beredskapskrets ansökan om bidrag om 52 000 kronor för år 2017.

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

Sammanfattning
Uppsala Beredskapskrets ansöker om bidrag om 52 000 kronor för år 2017.
Ansökan avslås då de aktiviter/utbildningsinsatser ansökan avser inte ryms och/eller är prioriterad
inom ramen för nämndens bidragskriterier och verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 167

KRIS Uppland: Ansökan om bidrag till föreningar 2017
SCN-2016-0267
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja KRIS Uppland bidrag om 40 000 kronor.

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

Sammanfattning
KRIS Uppland ansöker om bidrag om 345 000 kronor för år 2017.
KRIS verksamhet är ett viktigt komplement till nämndens ordinarie verksamhet och av stort värde för
nämndens målgrupp. KRIS når en målgrupp, personer med erfarenhet av missbruk och kriminalitet,
som nämnden annars skulle ha svårt att nå. Föreningens träffpunktsverksamhet är ett viktigt led i att
integrera målgruppen i samhället och på längre sikt i arbetslivet.
Yrkanden
Ylva Stadell (S) yrkar att KRIS Uppland ska erhålla ytterligare 5 000 kronor i bidrag för 2017.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ylva Stadells (S) yrkande och finner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 168

RFSL Uppsala: Ansökan om bidrag till föreningar 2017
SCN-2016-0264
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja RFSL Uppsala bidrag om 50 000 kronor.

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

Sammanfattning
RFSL Uppsala ansöker om bidrag om totalt 492 500 kronor för år 2017, 2018 och 2019.
RFSL Uppsalas verksamhet är ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet genom sitt
betydande förebyggande och integrerande arbete och insatser gentemot målgruppen L1LBTQ-personer.
Att erbjuda målgruppen olika förebyggande, stöttande och opinionsbildande verksamheter och arenor
är ett angeläget område som nämnden har identifierat som viktigt och nödvändigt.

Yrkanden
Janet French (SD) yrkar att RFSL Uppsalas ansökan ska avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Janet French (SD) yrkande mot liggande förslag och finner bifall till liggande
förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Tii

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 169

Spelberoendecentrums kamratförening: Ansökan om bidrag till
föreningar 2017
SCN-2016-0263
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja Spelberoendecentrums kamratförening bidrag om 30 000 kronor.

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

Sammanfattning
Spelberoendecentrums kamratförening ansöker om bidrag om 400 000 kronor för år 2017.
Föreningens satsningar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med beroendeproblematik
och psykisk ohälsa utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet. Med tanke på att
föreningen är relativt nyetablerad beslutar nämnden att bevilja föreningen ett mindre bidrag för
möjligheten att fortsätta utveckla det arbete som inletts i Uppsala kommun.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16 (37)

upPleifi

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-10-12

§ 170

Stefanushjälpen: Ansökan om bidrag till föreningar 2017
SCN-2016-0262
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

avslå Stefanushjälpen ansökan om bidrag för år 2017 då ansökan avser bidrag till stipendier.

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

Sammanfattning
Stefanushjälpen ansöker om bidrag om 27 000 kronor för år 2017.
Stefanushjälpens stödjande verksamhet för hemlösa EU-migranter är av stort värde för Uppsala
kommun. Verksamheten fungerar som ett komplement till nämndens verksamhet.
Yrkanden
Ylva Stadell (S) yrkar att Stefanushjälpens ansökan om bidrag för 2017 ska avslås då ansökan avser
bidrag till stipendier.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ylva Stadells (S) yrkande och finner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Uppsala tjejjour: Ansökan om bidrag till föreningar 2017
SCN-2016-0258
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

bevilja Föreningen Uppsala Tjejjour verksamhetsbidrag med 300 tkr, år 2017, samt

att

bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid.

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

Sammanfattning
Uppsala Tjejjour startade 2005 och deras målgrupp är alla de som definierar sig själva som flickor och
unga tjejer, är mellan 12- 20 år, och i sin vardag behöver råd och stöd i frågor som påverkar deras
vardags- och livssituation.
Uppsala Tjejjour är genom sitt arbetssätt, arbetsmetod och målgrupp ett bra komplement till
kommunens egna verksamheter. Uppsala Tjejjour kan fungera som en brygga till kommunens andra
hjälpinstanser. Genom sin förmåga att möta upp ungdomar i den egna vardagen är Uppsala Tjejjour en
resurs för kommunen i att nå ut till och komma i kontakt med unga flickor i behov av insatser.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Frälsningsarméns sociala arbete i Uppsala: Ansökan om bidrag till
föreningar 2017
SCN-2016-0257
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja Frälsningsarmens sociala arbete i Uppsala bidrag om 80 000 kronor.

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

Sammanfattning
Frälsningsannen ansöker om bidrag om 368 300 kronor för år 2017.
Frälsningsarmens verksamhet är ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet för en särskilt
utsatt målgrupp. Frälsningsarmens hjälpsökande verksamhet och deras sociala aktiviteter för
målgruppen bidrar till att bryta ett utanförskap och fungerar som en brygga till andra myndigheter.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 173

Kamratföreningen Länken Uppsala: Ansökan om bidrag till föreningar
2017
SCN-2016-0253
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja Kamratföreningen Länken i Uppsala bidrag om 10 000 kronor.

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

Sammanfattning
Kamratföreningen Länken ansöker om bidrag om 48 000 kronor för år 2017.
Kamratföreningen Länken Uppsalas verksamhet är av begränsad omfattning och inte särskilt
prioriterad i nämndens verksamhetsplan. Nämnden att beviljar därför Kamratföreningen Länken ett
mindre bidrag för år 2017.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Frisam Uppsala: Bidrag till sociala föreningar 2017
SCN-2016-0244
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja FRISAM Uppsala bidrag om 70 000 kronor.

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

Sammanfattning
FRISAM Uppsala ansöker om bidrag om 108 068 kronor för år 2017.
FRISAM Uppsala har en viktig uppgift i att komplettera nämndens ordinarie verksamhet genom
utbildningar av kontaktpersoner inom socialtjänsten. Nämnden anser dock att delar av föreningens
verksamhet, såsom utbildningar av god man, förvaltare och stödpersoner inom landstinget, inte är
inom nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Föreningen hjälp till behövande/Grottan: Ansökan om bidrag till
föreningar 2017
SCN-2016-0239
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja Föreningen hjälp till behövande/Grottan bidrag om 170 000 kronor.

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

Sammanfattning
Föreningen hjälp till behövande/Grottan ansöker om bidrag om 576 995 kronor för år 2017.
Föreningen hjälp till behövande/Grottans verksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie
verksamhet för en särskilt socialt utsatt målgrupp. Verksamheten fungerar som en länk till
missbruksenheten och andra för målgruppen relevanta aktörer.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Mottagning mot våld i nära relationer, MVU: Ansökan om bidrag till
föreningar 2017
SCN-2016-0238
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja Mottagningen mot våld i nära relationer, MVU bidrag om 370 000 kronor.

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

Sammanfattning
Mottagningen mot våld i nära relationer, MVU ansöker om bidrag om 945 960 kronor för år 2017.
Mottagningen mot våld i nära relationer, MVU:s verksamhet är ett komplement till nämndens
ordinarie verksamhet genom sitt betydande förebyggande arbete och insatser gentemot målgruppen
våldsutövare i nära relationer. Att erbjuda våldsutövare stödinsatser är ett angeläget område som
nämnden har identifierat som viktigt och nödvändigt.
Nämnden avser att under 2017 ingå en överenskommelse om partnerskap gällande MVU:s
förebyggande och öppna verksamheter för ovan beskrivna målgrupp.

Yrkanden
Ylva Stadell (S) yrkar att Mottagningen mot våld i nära relationer (MVU) ska beviljas ytterligare
10 000 kronor i bidrag för 2017.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ylva Stadells (S) yrkande och finner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Uppsala Stadsmission/Kvinnobyrån: Ansökan om bidrag till
föreningar 2017
SCN-2016-0237
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja Uppsala Stadsmission/Kvinnobyrån bidrag om 190 000 kronor.

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

Sammanfattning
Uppsala Stadsmission/Kvinnobyrån ansöker om bidrag om 872 600 kronor för år 2017.
Kvinnobyråns verksamhet är inriktad på förebyggande insatser vad gäller unga personer med psykisk
ohälsa och missbruk, samt på att motverka våld i nära relationer vilket är ett prioriterat
verksamhetsområde för nämnden.
Kvinnobyrån har en flexibilitet i sin organisation som tillåter snabba anpassningar utifrån målgruppens
uppkomna behov. Flertalet av de kvinnor som söker sig till Kvinnobyråns verksamhet lider av ett
omfattande utanförskap vad gäller både det ekonomiska och det sociala.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Uppsala Stadsmission/Mikaelsgården: Ansökan om bidrag till
föreningar 2017
SCN-2016-0236
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja Uppsala Stadsmission/Mikaelsgården bidrag om 400 000 kronor.

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

Sammanfattning
Uppsala Stadsmission/Mikaelsgården ansöker om bidrag om 900 000 kronor för år 2017.
Mikaelsgårdens verksamhet är av betydande omfattning och i hög grad kompletterar nämndens
ordinarie verksamhet. I sin dagliga verksamhet möter personal på Mikaelsgården människor i svår
utsattet som vanligtvis inte kommer till myndigheternas kännedom. Personerna i verksamheten lider
ofta av psykisk och fysisk ohälsa, har i vissa fall en omfattande missbruksproblematik och saknar
ibland bostad.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Föräldraföreningen Mot narkotika, FMN: Ansökan om bidrag till
föreningar 2017
SCN-2016-0177
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för år 2017 bevilja Föräldraföreningen mot narkotika, FMN bidrag om 250 000 kronor.

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

Sammanfattning
Föräldraföreningen mot narkotika i Uppsala, FMN ansöker om bidrag om 267 348 kronor för år 2017.
Föräldraföreningen mot narkotikas, FMN verksamhetsinriktning, förebyggande insatser vad gäller
unga personer med beroendeproblematik, är en viktig målgrupp för socialnämnden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 180

Uppsala Demensförening: Ansökan om bidrag till föreningar 2017
SCN-2016-0207
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

avslå Uppsala Demensförenings ansökan om bidrag om 10 000 kronor för år 2017.

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

Sammanfattning
Uppsala Demensförening ansöker om bidrag om 10 000 kronor för år 2017.
Målgruppen i ansökan ryms inte och/eller är inte prioriterad inom ramen för nämndens bidragskriterier
och verksamhetsplan. Ansökan avslås därför.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Upphandling av ungdomscoach
SCN-2016-0325
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende ungdomscoach med leverantören Aleris
omsorg AB,

att

inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende ungdomscoach med leverantören
Aktiveringspedagogen Uppsala AB,

att

inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende ungdomscoach med leverantören Ac Omsorg
i Skellefteå AB,

att

inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende ungdomscoach med leverantören INOM
Familjeforum.

Reservationer
Mohamad Hassan (L), Alexandra Westman (M), Vivianne Eriksson (M), Michael Holtorf (M), Ulf
Schmidt (C) och Leif Boström (KD) reserverar sig i särskilt yttrande enligt: Alliansen ser ett värde av
att det finns olika aktörer som kan vara beredda att hjälpa nämnden att utföra olika uppdrag. Ett sådant
system är bra för individen. Alliansen ville precis som i förstahands yrkande att samtliga aktörer skulle
ha fått sin option förlängd men vi jämkade oss eftersom majoritetens huvud alternativ var att inte
förlänga för någon aktör.

Sammanfattning
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal rörande ungdomscoach med fem leverantörer. Avtalen löper
ut den 31 januari 2017 med option för nämnden att förlänga avtalen på samma villkor med ytterligare
ett år. Nämnden ska senast tre månader före avtalens utgång skriftligt meddela leverantörerna om
avtalen inte kommer att förlängas.
Styrelsen Uppsala vård och omsorg, SUV har plats ett i avropsordningen och har under avtalsperioden
i stor utsträckning tillgodosett förvaltningens behov av ungdomscoacher.

Yrkanden
Mohamad Hassan (L), Alexandra Westman (M), Vivianne Eriksson (M), Michael Holtorf (M), Ulf
Schmidt (C) och Leif Boström (KD) yrkar i första hand att optionen för samtliga aktörer ska förlängas
och i andra hand att optionen för Aleris omsorg AB förlängs eftersom bolaget har anlitats under
perioden.
Ingrid Burman (V) yrkar att enbart optionen för Aleris Omsorg AB ska förlängas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mohamad Hassan (L), Alexandra Westman (M), Vivianne Eriksson (M), Michael Holtorf (M), Ulf
Schmidt (C) och Leif Boström (KB) jämkar sig till förmån för ordförandens yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt och Mohamad Hassans (L), med flera, yrkande och finner
bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Remiss: Revidering av reglemente
SCN-2016-0299
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

tillstyrka kommunstyrelsens förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder i Uppsala kommun med föreslagna justeringar,

att

ekonomiska resurser följer med uppdragen som överförs mellan nämnderna,

att

nämnden delegerar till ordföranden att godkänna slutligt förslag till yttrande.

Sammanfattning
Socialnämnden har mottagit förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Uppsala kommun enligt utsänd remiss. Nämnderna har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser
i sitt yttrande. Inriktningen om att renodla nämndernas övergripande ansvar i nytt reglemente, och att
formuleringarna hålls på en övergripande nivå utan detaljer bedöms som positiv. Förändringen kräver
dock att det finns tydliga styrdokument för ansvar och uppdrag på andra nivåer. Det finns också behov
av att utveckla samverkansformer, som inte kan regleras i styrdokument och uppdrag.
Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar tillägg i yttrandet samt ytterligare en att-sats att ekonomiska resurser följer
med uppdragen som överförs mellan nämnderna samt att nämnden delegerar till ordföranden att
godkänna slutligt förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mohamad Hassans (L) yrkande och finner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Riktlinjer avseende ensamkommande barns fickpengar vid placering i
konsulentstödd familj ehemsvård
SCN-2016-0316
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta förvaltningens förslag om riktlinjer för ensamkommande barns fickpengar vid placering i
konsulentstödd familj ehemsvård,

att

flickor 15-17 år i riktlinjerna ska erhålla fickpengar motsvarande konsumentverkets riktlinjer
men med försäkring exkluderad,

att

uppdra till förvaltningen att i september 2017 återrapportera till nämnden om riktlinjernas
effekter.

Sammanfattning
Förvaltningen fick på nämndens sammanträde i juni uppdraget att arbeta fram riktlinjer för vad varje
ungdom ska ha för fickpengar. Ersättningarna ska preciseras för veckopeng, busskort, fritidskort och
annat som hör till.
Uppsala kommun hade i augusti 613 placeringar av ensamkommande barn. För barn placerade i HVB,
stödboende eller familjehem i egen regi finns riktlinjer för ersättningen till det enskilda barnet. För de
237 placeringarna i konsulentstödd familjehemsvård saknas riktlinjer vilket innebär att vissa barn kan
få mycket i fickpeng medan andra kan få väldigt lite.
Det innebär förutom upplevelsen av orättvisor att barn och ungdomar önskar flytta av ekonomiska skäl
även om nuvarande placering är trygg och stabil. Vilket i sin tur medför extra påfrestning för såväl
boende som socialtjänst och barnet.
En riktlinje för vilka ersättningar som ska gälla har efterfrågats i ungdomsrådet för ensamkommande
barn, bland gode män och från leverantörerna själva. En av nämnden tagen riktlinje kommer vara en
rekommendation till dess att den har reglerats i alla leverantörsavtal.

Yrkanden
Alexandra Westman (M) yrkar tillägg med en att-sats enligt: att flickor 15-17 år i riktlinjerna ska
erhålla fickpengar motsvarande konsumentverkets riktlinjer men med försäkring exkluderad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Alexandra Westmans (M) yrkande och finner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 september 2016.
Justerandes sign

3%

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Information om administrationen inom förvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till förvaltningen att genomlysa organisationen med administratörerna med
fokus på att socialsekreterarna får det stöd de behöver.

Sammanfattning
Förvaltningen informerar nämnden muntligt om de administrativa satsningar som gjorts
inom förvaltningen.
Yrkanden
Ingrid Buiiiian (V) yrkar att nämnden ska uppdra till förvaltningen att genomlysa organisationen med
administratörerna med fokus på att socialsekreterarna får det stöd de behöver.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Kvalitetssäkring/uppföljning av arbetet med ensamkommande barn
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningen presenterar förvaltningens uppföljning av arbetet med ensamkommande barn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 186

Om utvecklingskommunen Uppsalas ansvar för nationella minoriteten
romer
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Under våren 2016 beviljade regeringen bidrag till utvecklingskommuner för romsk inkludering.
Uppsala kommun är en av fem utsedda kommuner som beviljas 500 000 kronor vardera för att
medverka i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå.
Bidraget ska användas för att bygga upp en struktur i den kommunala förvaltningen för att förbättra
romers inkludering inom de områden som utpekas i regeringens strategi för romsk inkludering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Information om planerad resa till Rumänien
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Uppsala Stadsmission, föreningen Hjälp till behövande och Polismyndigheten i Uppsala län har tagit
initiativet att tillsammans med socialnämnden och socialförvaltningen planera resa till Rumänien.
Syftet med resan är att utveckla samarbetet med hjälporganisationer och myndigheter i Rumänien.
Från socialförvaltningen och socialnämnden deltar två tjänstemän respektive två ledamöter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Inbjudningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga inbjudning om nätverksträffen om ANDT-området den 9-10 november 2016 i
Stockholm och konferensen om brukarinflytande den 18 november 2016 i Uppsala till
handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger inbjudan till nätverksträff om ANDT-området ur ett storstadsperspektiv den 9-10
november 2016 i Stockholm samt från föreingen Hjärnkoll Uppsala län som bjuder in till konferens
om brukarinflytande den 18 november 2016 i Uppsala.
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§ 189

Av ledamöter aktualiserade frågor
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anse frågan besvarad och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Leif Boström (KD) aktualiserar frågor om Familjerådgivningen. Hur många som står i kö till
Familj erådgivningen, har trycket ökat eller minskat under året, vad är kostnaden för den som söker,
är det samma kostnad vid varje tillffille eller enbart första besöket, hur många besök erbjuds de
sökande och äger socialnämnden frågan om Familj erådgivningen?
Förvaltningen svarar muntligt att Familjerådgivningen återgick i kommunal regi 1 januari 2016
och är socialnämndens ansvar. Enheten följer den budget som lagts för året. Det är fyra veckors
kötid och antalet familj erådgivare är 2,75. Fem till sju samtal erbjuds de sökande och kostnaden är
200 kronor/samtal. Varje samtal är 90 minuter långt.
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§ 190

Anmälningsärenden
SCN-2016-0026
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga företeckning över anmälningsärenden till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationslista Norr kontaktfamilj och Norr Barn- och ungdom, augusti 2016,
Delegationslista Väster Barn, Väster mottagning, Väster Barn och ungdom, Väster Kontaktfamilj,
Väster placering, Väster Barn och ungdom, augusti 2016,
Ordförandebeslut 2016-10-03: Uppsägning av avtal rörande resurspersonsboende med INOM
Familj eforum,
Ordförandebeslut 2016-10-03: Uppsägning av avtal rörande resurspersonsboende med Art Uppland
AB,
Ordförandebeslut 2016-10-03: Uppsägning av avtal rörande resurspersonsboende med Frösunda
omsorg i Stockholm AB.
Delegationslista Ensamkommande 1, augusti 2016
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SCN, 12 oktober 2016, särskilt yttrande om föreningsbidrag
Alliansen ser positivt på att organisationer och föreningar söker stöd för att ta ansvar för delar av
samhällsinsatser som ökar den sociala sammanhållningen och förebygger oro. Det är svårt att på
dagens sammanträde avgöra vilka ansökningar som ska beviljas eller avslås. Vi förlitar oss på att
förvaltningen har gjort rätt bedömning utifrån vad ansökningarna avser och tillgängliga resurser. Vi i
alliansen vill att nämnden ska sätta sig in i effekten av satsade medel/föreningsbidrag. Det ska ske
genom uppföljningar, utvärderingar och redovisning av de bidrag som beviljas. Det finns ett intresse
från alliansens sida att överväga en omprioritering med hänsyn till att en del projekt ska kunna få
mer resurser än andra. Det är viktigt med tanke på att socialnämnden endast beviljar en del
föreningar och organisationer en tiondel av det sökta beloppet vilket gör oss tveksamma om
huruvida de ska kunna leverera den kvalitet eller den verksamhet som planerats.

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

