
Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 77 - 93 

Stationsgatan 12 den 20 juni 2018 nslutning till sammanträd 
K 

as Segersam , justerare 

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2018-06-20 
Anslag sätts upp: 2018-06-21 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.0 

Sista dag att överklaga: 2018-07-12 

h socjzjltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 

upPRI.9 SOCIALNÄMNDEN 

1(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.50 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) t o ni § 89 
Petri Lähteenmäki (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) fr o m § 79 
Michael Holtorf (M) fr o m § 80 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Boahius (V) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Lisen Burmeister (SD) fr o m § 79, ej § 82, 
ej § 89-93 
Ove Hjorth (S) 
Vivianne Eriksson (M) t o m § 78 
Hans Olsson (M) t o m § 79 
Leif Boström (KD) t o m § 78, § 79, § 89 — 
§ 93 
Birgitta L Johansson (S) fr o m§ 90 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) 
tom § 89 
Maria Patel (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
from§79 -§89 
Hans Olsson (M) fr o m § 80 
Ahmad Orfali (lVfP) 
Edip Akay (V) 
Gunnel Borgegård (L) 
Joakim Strignert (C) 
Leif Boström (KD) fr o m 
§ 79 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kajsa Björnström, direktör, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Magnus Bergmark, controller, 
Elisabeth Karlsson, enhetschef', Ann-Christine Dahl6i, aveldningschef, Kerstin Karlsson, 
avdelningschef, Birgitta Ljungström, avdelningschef, Therese Hagberg, HR-chef 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Lotta von Wowern, sekreterare 



upPlelf, SOCIALNÄMNDEN 

2(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 77 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden i 
anslutning till sammanträdet på Stationsgatan 12. 

§ 78 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg: 
Information om enkät avseende hedersrelaterat våld och förtryck 

Utdragsbestyrkande Justerand si • 



Upintala SOCIALNÄMNDEN 

3(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 79 

Information från MVU-Mottagningen mot våld i nära relationer 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Torbjörn Trolte och Roberto Abarztla från Mottagningen mot våld i nära relationer, MVU presenterar 
verksamheten. MVU är en ideell förening som driver en mottagning med professionell behandlings-
verksamhet och som arbetar mot våld i nära relationer i hela Sverige. 

§ 80 

Information från kvalitetsenheten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kvalitetsenheten är en enhet inom socialförvaltningen vars huvudansvar är att utveckla och förvalta 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom förvaltningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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4(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§81 

Information om enkät avseende hedersrelaterat våld och förtryck 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen och Länsstyrelsen i Uppsala har tillsammans med TRIS - Tjejers Rätt I Samhället, 
Stockholms universitet och institutionen för socialt arbete genomfört en kartläggning av hedersrelaterat 
våld och förtryck i årskurs nio. Rapporten kommer att vara klar i september och presenteras då för 
nämnden. 

§ 82 

Information om plan inför sommaren 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om möte med Migrationsverket och polismyndigheten angående 
ensamkommande unga som är över 18 år. 

Förvaltningen informerar även om kommunens beredskap med trygghetsvakter inför sommaren. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 83 

Ekonomisk månadsuppföljning 2018 
SCN-2018-0024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för mars är 5,2 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 13,2 mnkr jämfört med budget. 
Utbetalning av återsökta ersättningar ifrån Migrationsverket avseende både 2016 och 2017 är högre än 
vad som reserverades i årsbokslutet för 2017. Insatskostnader inom avdelning Vuxen är lägre än 
budget. Även Barn och Ungdomsverksamheten har lägre kostnader än budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 juni 2018. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 84 

Motion om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 
SCN-2018-0258 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KB och Ulf Schmidt (C) inlämnar reservation. Bilaga 1. 

Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M) och Anders A. Aronsson 
(L) inlämnar reservation. Bilaga 2. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2017 
föreslagit att Uppsala kommun verkar för att det hitresta tiggeriet upphör och att minska lönsamheten i 
tiggeriet genom att upphöra med välfårdssatsningar riktade till gruppen hitresta tiggare. 

Kommunens insatser syftar till att de som tigger ska kunna återvända hem och att tiggeriet ska minska 
och så småningom upphöra. Under de år som har gått sedan Uppsala kommun började med insatser för 
socialt utsatta EU-medborgare har det också skett en positiv utveckling. Det pågår flera satsningar i 
hemländerna för att förbättra deras situation, bland annat med stöd från Sverige. I Uppsala har 
verksamheterna som möter gruppen utvecklats och förmågan att uppmärksamma personers olika 
situation och behov har blivit bättre. Barnens situation har uppmärksammats särskilt. 

Kommunens insatser tillsammans med en minskad lönsamhet av tiggeri bedöms ha minskat tiggeriet i 
Uppsala. Antalet barn som följer med sina föräldrar till Uppsala har också minskat. Socialnämnden har 
beslutat att upphöra med verksamhetsbidraget till dagcentret Crossroads och utöka satsningen på det 
uppsökande arbetet. Behovet av akuta stödinsatser bedöms ha minskat och endast ett fåtal personer 
önskar få stöd till att söka arbete och stanna i Sverige. 

Socialnämnden har även valt att betona att härbärget för socialt utsatta EU-medborgare avser akut 
behov av hjälp och har begränsat insatsen till 90 dagar, den tid som EU-medborgare får vistas i landet 
utan krav på uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. Detta är ett sätt att tydliggöra att insatserna endast är 
tillfälliga och avsedda för att avhjälpa den akuta situationen. De boende betalar också en avgift för att 
bo på härbärget. Uppsala kommun arbetar således redan för att tiggeriet ska upphöra. Motionen 
föreslås därmed avslås. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KB) yrkar att att-satsen ska ändras till "att besvara motionen". 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KB) yrkande mot liggande förslag och finner bifall till liggande 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 85 

Personliga förordnanden i individärenden 
SCN-2016-0083 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att besluta om förordnanden enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga att vid behov begära biträde hos polismyndigheten. 

Ann-Christine Dahln 
Asa Carlsson 
Eva Köpman 
Birgitta Ljungström 
Katja Friberg 
Maria Mårdh 
Leonardo Lamartine 
Per Karlström 
Susanne Widerlöv 
Ulla Jansson 
Eva Lignell 
Christian Jerrestål 
Johanna Trost 
Helena Öster 
Catharina Molin 
Eva Andersson 
Marita Eriksson 
Eva Göthberg- Sterner 
Sandra Thorngren 
Ylva Schröder 
Gunilla Lindström 
Susanne Wetterlöw 
Sara Nygren 
Andreas Nilsson-Välimaa 
Ingemar Elfgren 
Kristina Backlund 
Elin Hamnquist 
Ingela Tholander Little 
Bergljot Tvedten 
Agneta Wahlstedt 
Elisabet Smedjegård 
Annika Andersson 
Hans Vogel 
Rickard Öberg 
My Eriksson 
Mikaela Baum  

Avdelningschef 
Avdelningschef 
Avdelningschef 
Avdelningschef 
Biträdande avdelningschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

Andrea Rundqvist 
Anneli Fors 
Isabella Ghareh Chaie 
Malin Glenhammar 
Gamze Bahceci 
Susanne Sjöström 
Katrin Larsson 
Mari Shahmorady 
Veronica Larsson 
Femanda Cifuentes  

Kvalificerad 
Kvalificerad 
Kvalificerad 
Kvalificerad 
Kvalificerad 
Kvalificerad 
Kvalificerad 
Kvalificerad 
Kvalificerad 
Kvalificerad  

handläggare/specialisthandläggare 
handläggare/specialisthandläggare 
handläggare/specialisthandläggare 
handläggare/specialisthandläggare 
handläggare/specialisthandläggare 
handläggare/specialisthandläggare 
handläggare/specialisthandläggare 
handläggare/specialisthandläggare 
handläggare/specialisthandläggare 
handläggare/specialisthandläggare 

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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 86 

Delrapportering internkontroll 
SCN-2017-0522 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för att åtgärda de brister som framkommit i 
uppföljningen samt att redovisa dessa vid nästa uppföljning av internkontrollen, 

att godkänna rapport om deluppföljning av internkontrollplan 2018. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), 
Anders A. Aronsson (L) och Ulf Schmidt (C) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 3. 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller en delrapportering av nämndens internkontrollplan för 2018. De delar som 
redovisas i denna delrapport är: Korrekt hantering av delegationsbeslut, Representation, Felaktig 
utbetalning av posten övriga kostnader, Återsökning av statsbidrag för ensamkommande samt 
Utbetalning av arvode till uppdragstagare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerande 
//A,/ /gr 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 87 

Förändrad inriktning avseende stöd till hemlösa 
SCN-2018-0225 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn av kommunens härbärgesverksamhet för 
målgruppen vuxna med en missbruksproblematik samt, 

att i samverkan med Uppsala Stadsmission, Frälsningsarmén och Hjälp till behövande utveckla det 
uppsökande arbetet gentemot hemlösa i Uppsala. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår en utveckling av det uppsökande arbetet riktat till hemlösa. 
Härbärgesverksamheten behöver ses över mot bakgrund av låg beläggning på kommunens härbärgen. 
Härbärget för kvinnor på Söderforsgatan har brister i trygghet och säkerhet. I dialog med Uppsala 
stadsmission har en funktion med en lots diskuteras. Lotsen föreslås jobba uppsökande och vara 
knuten till Mikaelsgården. Frälsningsarmen har genom sitt sociala arbete bred erfarenhet av arbete 
med hemlösa. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar att "Hjälp till behövande" ska läggas till i andra att-satsen. 

Ordföranden ställer proposition på Jonas Segersams (1(D) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 88 

Verksamhetsbidrag för Brobygget 
SCN-2018-0253 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att säga upp nuvarande avtal med Frälsningsarmen avseende verksamheten Brobygget, 

att bevilja Frälsningsarmen 270 000 kronor per år i verksamhetsbidrag under 2019 - 2021 för 
verksamheten Brobygget. 

Sammanfattning 
Frälsningsamien i Uppsala driver verksamheten Brobygget i samverkan med Uppsala kommun. 
Brobygget är en öppen verksamhet för personer inom målgrupperna psykiskt funktionshindrade och 
personer med en missbruksproblematik. Verksamheten är uppsökande och rådgivande. Namnet 
Brobygget syftar på målsättningen att vara en bro till ett mer självständigt liv och en hjälp till andra 
insatser i samhället. 

Socialnämnden delar med omsorgsnämnden ansvar för avtalet med Frälsningsarmen om verksamheten 
Brobygget. Avtalet innebär ett verksamhetsstöd och en delfinansiering av Brobygget men är utformat 
som ett uppdrag till Frälsningsarmen. Avtalet tecknades första gången 2001 och löper sen dess på med 
årlig förlängning och med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Förvaltningen föreslår en 
uppsägning av avtalet samt att Frälsningsarmen beviljas ett treårigt verksamhetsbidrag till fortsatt drift 
av Brobygget samt att kostnaden delas mellan socialnämnden och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes s 

fffre  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 89 

Uppföljning av projekt Fadderhem i Uppsala 
SCN-2017-0339 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att följa upp Uppsala stadsmissions projekt Fadderhem i Uppsala samt, 

att återrapportera uppföljningen till socialnämnden i augusti. 

Sammanfattning 
I oktober 2017 beviljade socialnämnden 5, 075 miljoner kronor i föreningsbidrag till Uppsala 
stadsmission för projekt Fadderhem i Uppsala, som är en tillfällig insats för ensamkommande unga 
som blir 18 år och fortfarande befinner sig i asylprocessen. Bidraget avsåg perioden 1 november 2017 
till 30 juni 2018. Projektet finansierades via regeringens och Vänsterpartiets tillfälliga kommunbidrag 
för att möjliggöra för kommunen att låta ensamkommande unga i asylprocess, som fortfarande väntar 
på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas. 

I vårändringsbudgeten för 2018 förstärkte regeringen det tillfälliga kommunstödet för att stödja de 
kommuner som vill låta ensamkommande unga som rotat sig i kommunen bo kvar. 
Uppsala stadsmission beviljades på nämndens aprilsammanträde föreningsbidrag på ytterligare 
5 miljoner kronor för att fortsätta driva projekt Fadderhem under perioden 1 juli 2018 31 december 
2018. Stadsmissionen fortsätter projektet i samma form men kommer också förstärka projektet med 
fältarbetet/uppsökande mot målgruppen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande ag 



13 (15) 

Uppsala   .. SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 90 

Information om medarbetarundersökning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Presentation av socialförvaltningens resultat i Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2018. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 91 

Anmälningsärenden 
SCN-2018-0023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning med anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Öster placering 2 ungdom, beslut från mars 2018 
Väster ungdom, beslut från mars 2018 
Barnenhet 2, beslut från april 2018 
Väster placering 2, beslut från mars 2018 
Familjerätten, beslut från januari, februari och mars 2018 
Beroende 2, beslut från april 2018 
Beroende 1, beslut från april 2018 
Mottagning vuxen, beslut från april 2018 
Nexus, beslut från mars och april 2018 
Ungdomsenhet 4, beslut från mars 2018 
Barnenhet 4, beslut från april 2018 
Ensamkommande 2, beslut från april 2018 
Barnenhet 1, beslut från april 2018 
Placeringsenhet 1, beslut från april 2018 
Väster Placering 1, beslut från april 2018 
Söder mottagning, beslut från februari 2018 
Söder mottagning, beslut från april 2018 
Norr mottagning, beslut från april 2018 
Öster mottagning, beslut från april 2018 
Mottagning, våldsutsatta, beslut från april 2018 
Mottagningsenheten barn och unga, beslut från april 2018 
Norr placering 2, beslut från april 2018 
Väster placering 2, beslut från april 2018 
Öster placering 2, beslut från april 2018 
Söder placering 2, beslut från april 2018 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 92 

Inbjudningar 

Föreligger inga inbjudningar. 

§ 93 

Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Leif Boström (KD) informerar från familj ehemdagen den 27 maj på Krogsta gård som Resursenheten 
anordnade. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
— 



Ärende 5 Motion om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 

Reservation 
KD och C 

Vi tycker svaret är bra, men anser att med det svaret bör motionen anses besvarad vilket vi 
yrkade på. 

Jonas Segersam (KD) 
Ulf Schmidt (C) 



20\_ —C) lo -(26 

Ärende 5. Motion om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 

Moderaterna och liberalernas reservation: 

Vi tycker att motionssvaret är bra och väl belyser de insatser som Uppsala kommun genomför för 
målgruppen. De senaste året har socialnämnden gjort en kursändring och bland annat ökat fokus på 
uppsökande verksamhet. Tiggeri är inte en långsiktig lösning på fattigdom och som målsättning 
tycker vi att det inte bör finnas tiggeri i Uppsala. Socialnämnden har ansvar för akuta insatser och vi 
anser att det är viktigt att det akuta stödet till målgruppen fortsätter, till exempel ska barn aldrig fara 
illa. Kommunens insatser är därför fortsatt viktiga, men det måste betonas att det är kortsiktiga 
insatser och att målet är ett återvändande till hemlandet. Vi har tidigare förslagit att härbärget 
endast ska vara öppet vintertid samt att barn ska hanteras i särskild ordning. Mot bakgrund av svaret 
och kommunens arbete anser vi att motionen kan besvaras. 

Alexandra Steinholtz, m 
Anders A Aronsson, L 



s6-\----) 2 -.2e),  

Ärende 8 Delrapportering intemkontroll 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Ett aktivt internkontrollarbete är av avgörande betydelse för att utveckla kvaliteten inom 
förvaltningens verksamhet. Det är positivt att flera brister identifierats så att man kan komma 
tillrätta med problemen. Det är dock oroväckande att det finns så många avvikelser, och 
därför anser vi att intemkontrollarbetet bör stärkas. Vi har nu en särskild kvalitetsenhet och vi 
behöver fortsätta med ett aktivt arbete för tydligare rutiner och riktlinjer och bättre ordning 
och reda. 

Jonas Segersam (KD) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Anders A Aronson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
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