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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 94 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Fråga om fördelning av medel till socialnämnden 
- Fråga om dokumenthanteringssystemet som tillhandahåller sekretessbelagda handlingar till 

individutskottens sammanträden. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 95 

Information om projektet Effektivare mottagande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Presentation av projektet Effektivare mottagande. Projektet är ett förvaltningsövergripande tvåårigt 
utbildningsprojekt som till största delen finansieras genom medel från Europeiska socialfonden ESF. 
Projektets fokus är kompetensutveckling för anställda inom Uppsala kommun. 

Deltagarna i projektet ska ha ökat sin kunskap i att ta emot nyanlända vuxna, ungdomar och barn 
oavsett kön och funktionalitet, och därigenom förbättra mottagandet inom olika områden som till 
exempel utbildning och arbetsmarknad. 

Utdragsbestyrkande Justerand-  sign 

9-D 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 96 

Ekonomisk månadsuppföljning 2018 
SCN-2018-0024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för juli är 8,5 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 4,4 =kr jämfört med budget. 
Utbetalning av återsökta ersättningar från Migrationsverket avseende både 2016 och 2017 är högre än 
vad som reserverades i årsbokslutet för 2017. Insatskostnader inom avdelning Vuxen är lägre än 
budget. Verksamheten inom Barn och Ungdom har högre kostnader jämfört med budget, som har 
högre insatskostnader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
..-- • 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 97 

Mål och budget 2019-2021 
SCN-2018-0307 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021, avseende nämndens 
ansvarsområde, 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter enligt förslag. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C), Vivianne 
Eriksson (M) och Hans Olsson (M) inlämnar ett särskilt yttrande. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tagit ställning till förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 enligt 
planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen. 

Det finns behov av justeringar i föreslagen budget inom tre områden, dels en teknisk justering inom 
familj erätten och dels en justering för att nå en budget i balans. Under 2019 bedöms behovet till 
ytterligare 20 mnkr för barn och ungdom, med hänsyn taget till ökade volymer. Verksamhet 
Ensamkommande kommer att förlora intäkter på 13 mnkr på grund av förändrade regler i statsbidrag. 

Socialnämnden ställer sig positiv till föreslagna mål och ramar. De förändringar som föreslås är att 
nämnden inkluderas i två uppdrag med hänvisning till nämndens ansvar för ensamkommande unga 
och att nämnden exkluderas från ett uppdrag om träffpunkter och anpassad friskvård. Dessutom 
föreslås att två uppdrag slås ihop. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande 

co) 



upP,Ififi SOCIALNÄMNDEN 

6(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 98 

Förlängning av överenskommelse om samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning 
SCN-2018-0310 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala 
län 2012-2016 förlängs tills revisionen har genomförts under förutsättning att motsvarande beslut 
fattas av Region Uppsala, 

att den nya överenskommelsen om samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala 
län avseende personer med psykisk funktionsnedsättning bereds inom den nya regionala 
organisationen för samverkan. 

Sammanfattning 
Överenskommelsen gäller för perioden 2012-11-14 — 2016-12-31 och ska utgöra en grund och ett stöd 
för det gemensamma arbetet mellan Region Uppsala och länets kommuner. Personer ska kunna få sina 
behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt. Kommunerna och Region Uppsala har ett 
gemensamt ansvar för rutiner och arbetssätt så att insatser, vård och behandling harmonierar med 
varandra. Dessa ska vara individuellt utformade där den enskildes delaktighet och självbestämmande 
är av central betydelse. 

I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt överenskommelse om 
ansvarsfördelning och samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning ses över. 
Utgångspunkt bör tas i regionbildningen och hur samverkan ska bedrivas i den nya regionala lednings-
och organisationsstrukturen. Syftet med den nya överenskommelsen är att klargöra ansvarsområden 
och övergripande prioriteringar för regional och lokal samverkan mellan kommunerna och Region 
Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 99 

Granskning av social arbetsmiljö 
SCN-2018-0365 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att översända förslag på svar till kommunstyrelsen avseende KPMG:s rapport Granskning av den 
sociala arbetsmiljön. 

Sammanfattning 
Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av Kommunrevisionen granskat den sociala arbetsmiljön i 
Uppsala kommun. I rapporten har KPMG lämnat ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen 
och berörda nämnder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänstskrivelse den 7 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande 

q) 



upPRI.9 SOCIALNÄMNDEN 

8(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 100 

Upphandling familjepedagogiska insatser 
SCN-2018-0298 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att inleda en ramupphandling av öppenvårdsinsatsen familj epedagogiska 
insatser i hemmet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har sedan 2014 ett ramavtal gällande familj epedagogiska insatser. Det tecknades 
ursprungligen med sju leverantörer, i dagsläget kan endast tre av dessa leverera tjänsten. Orsaken till 
detta är att verksamheter har avvecklats eller omstrukturerats så att tjänsten inte längre kan levereras. 

Avtalet har i två omgångar förlängts och löper ut 2019-02-28, utan möjlighet till ytterligare 
förlängning. Det bedöms även fortsättningsvis finnas ett behov av externa tjänster som ett komplement 
till kommunens egna familjepedagogiska insatser inom öppenvården, de så kallade hemterapeuterna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 101 

Uppföljning av projekt Fadderhem i Uppsala 
SCN-2017-0339 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen. 

Sammanfattning 
I oktober 2017 beviljade socialnämnden 5,075 miljoner kronor i föreningsbidrag till Uppsala 
stadsmission för projekt Fadderhem i Uppsala. Projektet 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. 

316 ungdomar har anmält intresse till projektet om att få stöd med att hitta boende. För närvarande har 
195 ungdomar boende som anordnas eller stöds av projektet. 130 ungdomar bor i fadderhem och 65 
ungdomar i olika kollektivboenden. 

Projektet ser att det för det mesta fungerar bäst för de ungdomar som bor i fadderhem. Arbetet med att 
fortsätta rekrytera fadderhem fortsätter och nya fadderhem ansluter sig löpande men behovet är stort. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 102 

Anmälningsärenden 
SCN-2018-0023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Begäran om att få ut allmän handling. Beslut 19 juli 2018 
Barnenhet 4, beslut från maj 2018 
Ungdomsenhet 4, beslut från april 2018 
Mottagningsenheten vuxen, beslut från maj 2018 
Beroendeenhet 1, beslut från maj 2018 
Beroendeenhet 2. Beslut från maj 2018 
Familjerättsenheten, beslut från april och maj 2018 
Boendeenheten, beslut från januari-april 2018 
Ensamkommande 2, beslut från april 2018 
Ungdomsenhet 1, beslut från april och maj 2018 
Placeringsenhet 1, beslut från maj 2018 
Mottagningsenheten barn och ungdom, beslut från maj 2018 
Norr barn, beslut från december 2017, januari och mars 2018 
Barnenhet 3, beslut från april 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign _ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 103 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att den som är intresserad av att delta i kulturnämndens remisskonferens den 24 september har rätt 
till arvode. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden bjuder in till remisskonferens den 24 september klockan 13.00 - 15.00 avseende 
förslag till nytt kulturpolitiskt program. 

§ 104 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 

I en artikel i Uppsala Nya Tidning under rubriken 10 steg till tryggare stad nämns att 7,5 miljoner 
kronor skulle tilldelas socialtjänsten. Liza Boöthius (V) menar att delar av tillskottet bör tilldelas 
nämndens avhopparverksamhet. 

Socialnämnden kommer att besluta om var i organisationen pengarna ska satsas. 

Liza Boöthius (V) ställer fråga om det datasystem som ska hantera sekretesshandlingar till nämndens 
individutskott och utskottsledamöter. Systemet är instabilt och stängs ner så att handlingarna inte går 
att nå. 

Förvaltningen ska undersöka var felet beror på och se om det går att åtgärda. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Ärende 5 Mål och budget 2019-2021 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Efter valet som förhoppningsvis innebär ett förändrat majoritetsförhållande i 
kommunen har Alliansen för avsikt att lägga en egen budget. Vi avstår därför att 
lämna några synpunkter på detta ärende. 

Jonas Segersam (KD) 

Alexandra Steinholtz (M) 

Anders A Aronson (L) 

Ulf Schmidt (C) 

L)  
libuderno 
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