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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22
Plats och tid:

Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 19.45

Beslutande:

Ingrid Burman (V), ordförande
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande tom
§ 127
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande
Rezene Tesfazion (S)
Inga-Lill Sjöblom (S)
Lars-Gunnar Karlsson (M) t o m § 127
Tarja Onegård (MP)
Eva Pettersson (MP)
Liza Boöthius (V)
Ulf Schmidt (C)
Leif Boström (KD)
Janet French (SD) t o m § 130
Ove Hjorth (S)
Ann-Sofie Henriksson (L)
Joakim Strignert (C)
Birgitta L Johansson (S) fr o m § 128
Hans Olsson (M) fr o m § 128
Ahmad Orfali (MP) fr o m § 131

Övriga
deltagare:

Jan Holmlund, direktör, Bengt Ehlin, tf. avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef,
Johan Hillman, avdelningschef, Ann-Christin Dahln, avdelningschef, Erica Lundgren,
senior strateg KLK, Elisabeth Karlsson, samordnare, strateger: Sofia Venemalm, Ulf
Eiderbrant, Johan Edlund, Monica Söderström, Lena Jeremiasen, enhetchef

Utses att
justera:

Mohamad Hassan (L)

Justeringens
plats och tid:

Ersättare:

Paragrafer:

Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, den 2

Birgitta L Johansson (S) t o m
§ 127
My Lilja (S) t o m § 127
Ahmad Orfali (MP) t o m 130
Hans Olsson (M) t o m § 127
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Underskrifter:
Ingrid B

V), ordfi3r

Mohamad Hassan (L), justerare

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

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Socialnämnden
2016-06-22
2016-07-18
Sista dag att överklaga:
2016-06-27
Anslaget tas ner:
2016-07-19
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Oningen, Stationsgatan 12

Underskrift:
Lotta von Wowem, sekreterare
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 105

Val av justerare och justeringstid
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Mohamad Hassan (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden
den 23 juni 2016 klockan 16.00 på socialförvaltningen, Stationsgatan 12.

§ 106

Fastställa föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med ändringar:
Utgår - Sammanställning av skade- och tillbudsanmälningar
Tillägg - Av Mohamad Hassan (L) m fl. aktualiserad fråga om riktlinjer för ensamkommande
barns övriga kostnader,
Tillägg - Av Mohamad Hassan (L) m fl. aktualiserad fråga om konsekvensanalys med anledning
av utbildningsnämndens beslut att inte skriva avtal med ungdomsteamet.

§ 107

Filmen Sveriges bästa svensk
Manusförfattaren, regissören och filmaren Anders Land presenterar filmen Sveriges bästa svensk, en
film som ABF i Uppsala län tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram för att
använda i hela Sverige i studiecirklar och diskussioner om integration och vad som är "svenskt".

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1CV:
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 108

Månadsuppföljning ekonomi 2016
SCN-2016-0094
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Nämndens resultat per maj 2016 uppgår till — 7,7 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring jämfört
med resultat i april, som var — 11,8 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader är lägre än budget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 juni 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 109

Konsekvensanalys gällande nya besparingsåtgärder inom barn- och
ungdomsvården
SCN-2016-0218
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga analysen till handlingarna, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att till septembersammanträdet återkomma med en fördjupad
helhetsanalys och åtgärder utifrån nämndens ekonomiska resultat per augusti.

Sammanfattning
I januari 2016 beslutade nämnden om besparingar motsvarande 32,5 mnkr varav 22,5 mnkr skulle ske
inom barn- och ungdomsvården. Förvaltningen redovisar hur besparingarna fortlöper samt vilka
effekter och konsekvenser som besparingarna gett.
Efter första tertialen 2016 visar prognosen att barn- och ungdomsvården för hela 2016 gör ett
underskott på knappt 16 mnkr.
Bedömningen är att barn- och ungdomsvården redan har ett ansträngt ekonomiskt läge med en prognos
som visar på ett underskott för 2016. Att genomföra ytterligare besparingsåtgärder medför risker och
konsekvenser då åtgärderna kan ge tydliga och kännbara effekter:

Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av övriga nämnden, att ändra första att-satsen till: att lägga
analysen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (23)
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KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 20 1 6 -06 -22

§ 110

Återrapportering kring det systematiska arbetsmiljöarbetet på
socialnämnden
SCN-2016-0217
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslag avseende återrapportering gällande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sammanfattning
I årshjulet för arbetsmiljö framgår att uppföljningen av arbetsmiljöarbetet sker vid forum såsom
arbetsplatsträffar, arbetsmiljöutskottet och vid samverkan. Genom regelbundna skyddsronder och som
görs både avseende den fysiska, såväl som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, fångas
eventuella arbetsmiljöbrister upp. Med hjälp av årshjulet tydliggörs när på året de olika
skyddsrondema görs. I hjulet framgår också när den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska göras.
Vidare används temperaturmätning samt arbetstyngdsmätning för att fånga upp psykosociala
arbetsmiljöbrister.
Avseende rutinen för hög arbetsbelastning pågår nu en revidering tillsammans med huvudskyddsombuden innan den ska implementeras inom hela förvaltningen. Rutinen har testats på de tre
norrenhetema och revideras nu utifrån de synpunkter som inkommit.
Regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro samt inrapporterade händelser i kommunens system för
tillbud- och skaderapportering, KILA görs och presenteras på samverkan. Arbetsgivaren presenterar
också regelbundet årsarbetssaldot på samverkan.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 juni 2016.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

,

6(23)

UPF2319

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 111

Månadsuppföljning av indikatorer för verksamhet 2016
SCN-2016-0053
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för verksamhet per maj 2016.

Sammanfattning
Redovisas uppföljning av personalsituationen med avseende på sjukskrivningar och nyanställningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2016.

§ 112

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter
Presentation av Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.
Föreskrifterna gäller från och med den 31 mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning,
arbetstid och kränkande särbehandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 113

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 2016
SCN-2016-0054
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för myndighetsutövning per maj 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 10 juni 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 114

Personliga förordnanden i individärenden
SCN-2016-0083
Beslut
Socialnämnden beslutar
att Ingela Tholander, socialsekreterare socialjouren förordnas att vid behov begära biträde hos
polismyndigheten enligt 43 § 2 p lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU)

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 alltså ett personligt förordnande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 115

Sammanträdestider 2016
SCN-2015-0314
Beslut
Socialnämnden beslutar
att individutskott Söder sammanträder torsdagar klockan 09.00 den
18 augusti, 15 september, 13 oktober, 10 november och 8 december 2016,
att

individutskott Norr sammanträder torsdagar klockan 09.00 den
25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november och 15 december 2016,

att individutskott Väster sammanträder torsdagar klockan 09.00 den
1 september, 29 september, 27 oktober, 24 november och 22 december 2016,
att individutskott Öster sammanträder torsdagar klockan 09.00 den
8 september, 6 oktober, 3 november och 1 december 2016 samt
att individutskottet för ensamkommande sammanträder onsdagar klockan 09.00 den
31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och 21 december 2016.

Sammanfattning
Nämndens individutskott är fördelade enligt väderstrecken samt ett utskott för ärenden rörande
ensamkommande barn. Utskottsmötena har inte varit jämt fördelade över månaden vilket lett till en
ojämn arbetsbelastning för så väl sekreterare som för ledamöter som ingår i mer än ett utskott.
Vid vårens utskottsberedning beslutades att från hösten pröva att förlägga ett utskott varje vecka och
en ny planering har därför gjorts för höstens utskott.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 7 juni 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Handlingsplan för arbete med socialt utsatta EU-medborgare
SCN-2016-0063
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslag till handlingsplan.
Reservationer
Janet French (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-25 att uppdra till socialnämnden att ansvara för drift av härbärge
och dagverksamhet och att utveckla det uppsökande arbetet. Enligt kommunstyrelsens beslut ska
härbärget vara öppet året runt och det gäller även dagverksamheten. Det uppsökande arbetet ska ha
fokus på att skapa relationer med målgruppen och att uppmärksamma barnens situation.
Kommunstyrelsen betonar att det är viktigt med samverkan mellan berörda myndigheter och
verksamheter. Vid avhysningar från bosättningar på kommunal mark är det viktigt att socialnämndens
handläggare finns närvarande och bevakar behovet av stöd och hjälp till berörda personer.
Socialnämndens handlingsplan beskriver nämndens inriktning på arbetet och hur arbetet ska bedrivas.
Yrkanden
Ingrid &urnan (V) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg i planen på sidan 3 under rubriken
Socialnämndens hållning och åtgärder: En verksamhet för barn med socialpedagogisk inriktning ska
utformas.
Janet French (SD) yrkar att handlingsplanen ska avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Janet French (SD) yrkande mot liggande förslag och finner bifall till liggande
förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 117

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper
SCN-2016-0204
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper med tillägg om 10 lägenheter för
Halvvägshus,
att överlämna behovsplanen till kommunstyrelsen samt
att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i september skriftligt redovisa status
avseende Halvväghus och Bostads först.

Sammanfattning
Enligt beslut av kommunstyrelsen 2014-10-08 ska socialnämnden och övriga berörda nämnder årligen
ta fram en behovsplan för bostöder och lokaler för nämndens för målgrupper som en del i kommunstyrelsens övergripande planering av bostadsförsörjningen. I socialnämndens behovsplan ges en
beskrivning av bostadssituationen för nämndens målgrupper samt en bedömning av det behov av
bostäder och lokaler som finns idag och inför det närmaste året.
Yrkanden
Liza Boöthius (V) yrkar med stöd av övriga nämnden, tillägg i behovsplanen med 10 lägenheter för
Halvvägshus.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 118

Förebyggande traumabehandling för ensamkommande barn
SCN-2016-0210
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra till Styrelsen Uppsala vård och omsorg att delta i pilotstudie av traumafokuserad
intervention samt
att ersätta Styrelsen Uppsala vård och omsorg 50 000 kronor för tolk- och personalkostnader för
deltagande i pilotstudie av traumafokuserad intervention.

Sammanfattning
Uppsala kommun planerar att tillsammans med Uppsala universitet, Regionförbundet Uppsala län,
Länsstyrelsen i Uppsala län, Röda korset, Landstinget i Uppsala län och Knivsta kommun ingå i
pilotstudie av ett manualbaserat program mot posttraumatisk stress.
Children and War Foundation i Norge har utvecklat ett program som heter Teaching Recovery
Techniques (TrT). Programmet är manualbaserat med teoretisk bas inom kognitiv beteendeterapi. TrT
kan utövas av personal utan särskilda förkunskaper annat än vana att arbeta med barn och ungdomar.
TrT har använts framgångsrikt (och utvärderats vetenskapligt) för traumadrabbade barn och ungdomar
i ett antal låginkomstländer och idén är att införa modellen i Uppsala, för personal som möter
asylsökande och nyetablerade barn och ungdomar. Programmet är inte en behandlingsmanual, utan
programmet är tänkt som ett stöd för att lära ut tekniker som gör att det i ett senare skede inte behövs
behandling.
Från Uppsala kommun deltar socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. I september kommer
utbildare från Norge och håller en utbildning på plats i Uppsala, vid utbildningstillfället ska 20
personer utbildas i TrT. Socialförvaltningen har fem platser och planen är att fem
behandlingsassistenter som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar ska genomgå
utbildningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2016-06-22

§ 119

Upphandling av konsulentstödd familj ehemsvård för ensamkommande
barn
SCN-2016-0162
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att inleda en upphandling avseende konsulentstödd familjehemsvård
för ensamkommande barn och unga vuxna 14 — 21 år.

Sammanfattning
Med anledning av det ökade mottagandet sedan sommaren 2015 har nämnden, precis som övriga
kommuner i Sverige, tvingats till att genomföra direktupphandlingar av platser för ensamkommande
barn då platserna i egen regi och upphandlade platser inte räckt till.
Direktupphandlingar av platser är dock en tillfällig lösning och nämnden måste på längre sikt antingen
tillgodose behovet av platser via egen regi eller upphandlade platser.

Yrkanden
Ulf Schmidt (C) yrkar med stöd av övriga nämnden att "och unga vuxna" ska läggas till i att-satsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 juni 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Ersättning för lunch under skoltid
SCN-2016-0209
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna ersättning om 12 600 kronor till Styrelsen Uppsala vård och omsorg för lunchkostnader
under skoltid för ensamkommande barn samt
att godkänna ersättning om 37 350 kronor till Uppsala Stadsmission för lunchkostnader under skoltid
för ensamkommande barn.

Sammanfattning
Nämnden har sedan i september 2015 tecknat avtal om sex stycken hem för vård eller boende med
målgruppen asylsökande ensamkommande barn, fyra boenden med Styrelsen Uppsala vård och
omsorg och två stycken med privata leverantörer. Situationen har varit pressad och behovet av
boenden har varit stort, samtidigt har både hyreskostnader och försäkringskostnader ökat vilket
medfört att de ekonomiska marginalerna ofta är små.
I de avtal och ekonomiska kalkyler som gjorts för driften av dessa verksamheter har både
socialförvaltningen och leverantörerna räknat med att skolgång ska ordnas för målgruppen, vilket
skulle innebära att lunch serveras på skolan. Under våren har det på två boenden varit en stor andel
ungdomar som saknat skolgång eller har haft två timmar skola om dagen, utan att det serverats lunch.
Därmed har boendet stått för lunchkostnaderna.
Det är två boenden som har väckt frågan gentemot socialförvaltningen om vem som ska stå för
kostnaden av dessa luncher. Ett kommunalt boende äter lunch på Jällaskolan och får för detta betala 60
kr per lunch och Uppsala Stadsmission har fakturerat förvaltningen 55 kr per lunch.
Ersättningen gäller bara tid då ungdomen kunde förväntats vara i skola, för luncher under helger och
lov ingår kostnaden i avtalet.
Socialförvaltningen har fört en dialog med utbildningsförvaltningen om vem som ska bära kostnaden.
Utbildningsförvaltningen anser att eftersom ungdomarna inte har skolplats har de inte heller rätt till
lunch. Socialförvaltningen har även äskat ersättning från kommunstyrelsens statliga engångsmedel för
nyanlända och ensamkommande barn, men ärendet faller inte inom ramen för dessa medel.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 maj 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn 2016
SCN-2016-0220
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå till kommunfullmäktige besluta
att godkänna en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn
med permanent uppehållstillstånd till ett antal om upp till 120 platser, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna överenskommelse enligt punkten ovan med
Migrationsverket.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 om att teckna avtal med Migrationsverket om
75 platser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd.
Migrationsverket har tagit fram en ny anvisningsmodell där kommunerna från 1 april 2016 tilldelas en
promilleandel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl. Under framtagandet av den
nya modellen har Migrationsverket önskat avvakta med tecknandet av nya överenskommelser. En
överenskommelse om platser påverkar inte längre antalet barn som anvisas till kommunen utan fyller
enbart en funktion i fråga om återsökningsprocessen.
Förutsättningar finns nu att revidera överenskommelsen gällande antalet platser för barn med
uppehållstillstånd. 120 platser stämmer bättre överens med antalet faktiska platser. Det ger kommunen
en större flexibilitet och en förenklad återsökningsprocess.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Avtal med Center för vård och omsorg i Uppsala AB om hem för vård eller
boende (HVB) för ensamkommande barn och ungdomar med permanent
upphållstillstånd
SCN-2016-0222
Beslut
Socialnämnden beslutar
att med Center för vård och omsorg i Uppsala AB (CVO) utnyttja optionen om att på oförändrade
villkor förlänga avtalet avseende hem för vård eller boende för ensamkommande barn och
ungdomar i åldern 14 till och med 20 år med permanent uppehållstillstånd med ytterligare 1 år.

Sammanfattning
Socialnämnden för barn och unga beslutade den 16 november 2011 om fortsatt upphandling i
konkurrens, av boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och boendeplatser för
ensamkommande barn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd.
Upphandlingsutskottet beslutade den 1 juni 2012 att anta anbudet från CVO och ytterligare en privat
leverantör och teckna avtal om boende för ensamkommande barn och ungdomar med permanent
uppehållstillstånd för perioden 2013-01-01 — 2016-11-30 med option för beställaren att på oförändrade
villkor förlänga avtalet med ytterligare ett år.
CVO har avtal om 14 heldygnsplatser, 7 jourplatser och 10 träningsplatser.
Leverantören har upparbetade rutiner för sina verksamheter och samarbetet med kommunen är
välfungerande. För närvarande drivs inga likvärdiga boenden i egen regi och lokaler saknas för att
kunna göra det.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 2016.
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§ 123

Avtal med Attendo om hem för vård eller boende (HVB) för
ensamkommande barn och ungdomar med permanent upphållstillstånd
SCN-2016-0221
Beslut
Socialnämnden beslutar
att med Attendo utnyttja optionen om att på oförändrade villkor förlänga avtalet avseende hem för
vård eller boende för ensamkommande barn och ungdomar i åldern 14 till och med 20 år med
permanent uppehållstillstånd med ytterligare 1 år.

Sammanfattning
Socialnämnden för barn och unga beslutade den 16 november 2011 om fortsatt upphandling i
konkurrens, av boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och boendeplatser för
ensamkommande barn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd.
Upphandlingsutskottet beslutade den 1 juni 2012 att anta anbuden från Attendo och ytterligare en
privat leverantör och teckna avtal om boende för ensamkommande barn och ungdomar med permanent
uppehållstillstånd för perioden 2013-01-01 — 2016-11-30 med option för beställaren att på oförändrade
villkor förlänga avtalet med ytterligare ett år.
Attendo har avtal om 14 heldygnsplatser, 7 jourplatser och 9 träningsplatser.
Leverantören har upparbetade rutiner för sina verksamheter och samarbetet med kommunen är
välfungerande. För närvarande drivs inga likvärdiga boenden i egen regi och lokaler saknas för att
kunna göra det.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 2016.
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§ 124

Analys av narkotika i avloppsvattnet
SCN-2016-0216
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning
Projekt Analys av narkotika i avloppsvattnet startade i Uppsala för drygt ett år sedan. Skälet var att
flera kommuner började använda denna metod för att mäta förekomst och missbruk av olika
narkotiska substanser, som ett komplement till andra studier till exempel självrapporterade enkäter och
polisens beslagsstatistik. Projektet i Uppsala är en samverkan mellan kommun, Uppsala Vatten, UFOLD/Uppsala universitet, Polismyndigheten och Karolinska institutet.
Vattenprover och analyser av narkotika har genomförts vid fyra tillfållen i Uppsala med start 28/9
2015. Vattenprover har tagits vid två mätställen: sydväst om ån och nordost om ån. Detta för att kunna
göra jämförelser mellan stadsdelarna.
Resultatet visar att valborgshelgen hade högst andel narkotika i avloppsvattnet. Cannabis är den
vanligaste substansen. Mätställe C/nordöstra delen av Uppsala visar högre andel narkotika jämfört
med provställe AB, de sydvästra delarna av Uppsala.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
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§ 125

Av Mohamad Hassan (L) m fl. aktualiserad fråga om riktlinjer för
ensamkommande barns övriga kostnader
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att arbeta fram riktlinjer för vad varje ungdom generellt ska ha för
övriga kostnader och där kostnaden preciseras för veckopeng, busskort, fritidskort och annat
som hör till.
Yrkanden
Mohamad Hassan (L), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) yrkar att
nämnden ska uppdra till förvaltningen att arbeta fram riktlinjer för vad varje ungdom generellt ska ha
för övriga kostnader och där kostnaden preciseras för veckopeng, busskort, fritidskort och annat
som hör till. Bilaga 1.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mohamad Hassans (L) m fl. yrkande och finner bifall.
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§ 126

Av Mohamad Hassan (L) m fl aktualiserad fråga om konsekvensanalys
rörande utbildningsnämndens beslut att inte skriva avtal med
ungdomsteamet
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys som belyser effekten av
utbildningsnämndens beslut och dess konsekvenser för nämndens verksamheter och särskilt
berörda ungdomar.

Yrkanden
Mohamad Hassan (L), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) yrkar att
nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys som belyser effekten av
utbildningsnämndens beslut och dess konsekvenser för nämndens verksamheter och särskilt berörda
ungdomar. Bilaga 1.
Ylva Stadell (S) yrkar bifall till Mohamad Hassans (L) m fl. yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mohamad Hassans (L) m fl. yrkande och finner bifall.
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§ 127

Situationen i stadsdelarna Gottsunda och Valsätra
Socialnämnden är ansvarig för förebyggande och tidiga insatser gällande barn, ungdom och vuxna vid
sociala problem. Nämnden har även ett ansvar för att förebygga social oro, och i den mån det uppstår,
förhindra dess problemutveckling.
Vid nämnden sammanträde den 20 april 2016 gavs förvaltningen i uppdrag att genomföra kartläggning
av Gottsunda- och Valsätraområdet utifrån ett socialt orosperspektiv och att förvaltningen skulle
återkomma med en lägesanalys och förslag till åtgärder senast juni.
Förvaltningen presenterar kartläggningen, lägesanayls samt förslag på åtgärder för att komma tillrätta
med problemen.

§ 128

Ensamkommande och drogproblematik
En sammanställning av anmälningar under 2016 om misstäkt droganvändande bland ensamkommande
ungdomar 13-20 år visar att gruppen inte är högre representerade än andra ungdomar i samma ålder.

§ 129

Checklista för konsulentstödd familjehemsvård
Förvaltningen presenterar checklista för konsulentstödd familjehemsvård som ska användas av
avdelningarna Barn och ungdom samt Placering.
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§ 130

Ny anvisningsmodell avseende ensamkommande barn
Sedan 1 april 2016 gäller en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn. Med den
nya anvisningsmodellen ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och
kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar.

§ 131

Återkoppling på majnämndens beslut om fältarbetare — koordinator
Kommunstyrelsen har beviljat socialnämnden 1000 tkr för att anställa områdesarbetare/fåltarbetare.
Uppdraget har getts till Styrelsen för vård och omsorg och gäller förstärkt områdesarbete i centrala
staden.
Kommunstyrelsen har även beviljat socialnämnden 350 tkr för att anställa en eller flera
koordinatorsfunktioner som ska möta upp alla ungdomar, även de ungdomar som har placerats i
Uppsala av andra kommuner.

§ 132

Rapportering om personalsituationen inför sommaren
Förvaltningen informerar om semesterplaneringen för personalen inom myndigheten.
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§ 133

Anmälningsärenden
SCN-2016-0026
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna.

Sammanfattning
I ärendet anmäls delegationsbeslut:
Ordförandebeslut 2016-06-15: Brev till kammarkollegiet angående rekommendation av Uppsala
Stadsmissions projekt öppenvårdsbehandling vid Hantverksslussen.
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SCN, 22 juni 2016, ärende 30a, Av ledamöterna aktualiserade frågor
Idag hanterar utförarna som ansvarar för ensamkommande barn deras veckopeng, fritidskort,
matpeng, busskort, kläder m.m. på olika sätt. Det har också framkomit att överbud på hur mycket en
ungdom får i veckopeng används som lockbete för att få ensamkommande till det egna företaget.
Vår uppfattning är att kvalitet ska vara ledordet, ungdomarna ska få det bästa alternativet utifrån
sina förutsättningar. Inte genom generösare fritidskort eller mer kläder än nödvändigt. Det är
helheten som ska beaktas.
Därför vill vi uppdra till förvaltningen att arbeta fram riktlinjer för vad varje ungdom generellt ska ha
för övriga kostnader och där kostnaden preciseras för veckopeng, busskort, fritidskort och annat som
hör till.
Mohamad Hassan (L)
Lars-Gunnar Karlsson (M)
Ulf Schmidt (C)
Leif Boström (KD)

SCN, 22 juni 2016, ärende 30b, Av ledamöterna aktualiserade frågor
Idag förväntas utbildningsnämnden fatta ett olyckligt beslut som kommer att drabba socialnämnden
och dess verksamhet negativt. Det befarade beslutet, att inte skriva avtal med ungdomsteamet från
2/1-2017, kan innebära stora påfrestningar på en redan ansträngd myndighetsorganisation och
fördröja det drogförebyggande arbetet.
Mot denna bakgrund yrkar alliansen på att förvaltningen tar fram en konsekvensanalys som belyser
effekten av utbildningsnämndens beslut och dess konsekvenser för nämndens verksamheter och
särskilt berörda ungdomar.

Mohamad Hassan (L)
Lars-Gunnar Karlsson (M)
Ulf Schmidt (C)
Leif Boström (KD)

