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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala, 14:00-17:20 

ersättare: 

Ersättare: 

Anders A. Aronsson (FP), ordförande Tjänstgörande 

Lars Persson (S), vice ordförande 
Torsten Tornberg (M) 
Lars-Olof Bäckman (M) 
Rolf Söderlund (M) 
Kajsa Dovstad (FP), §§ 23-35 
Ulf Schmidt(C) 
Leif Boström (KD) 
Birgitta L Johansson (S), 23-35 §§ 
Rezene Tesfazion (S) 
Hanna Karpmyr (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Eva Berglund (MP) 
Edip Akay (V) 

Sara Sätterström (M) 
Peter Falk (FP), §§21-22 
Anders E Eriksson (S), §§ 21-22 

Ylva Engström (M) 
Margareta Fernberg (M) 
Koppens Åsa Jansson (C) 
Owe Andersson (KD) 
Marja-Leena Timmel (S) 
Anders Blixt (S) 
Erik Jansson Boström (MP) 

Övriga deltagare: Uppdragschef Jan Holmlund, samordnare Ida Bylund Lindman, uppdragsstrateg 
Yvonne Flambe, samordnare Sonja Forsström, uppdragsstrateg Ingela Hagström, 
strateg Ola Jeremiasen, uppdragsstrateg Martina Jirlow, uppdragsstrateg Ann Larsén, 
samordnare Örjan Trapp 

Utses att justera: Lars Persson (S) Paragrafer: 21-35 

Justeringens 

plats och tid: KoTitoret för barn/ungdom och arbetsmarknad, 6 mars 2013 

Underskrifter: 
Anders A. Aronsson, ordförande Lars Persson, justerare 

• Ak C 
i-Chatrin Eriksson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Socialnämnden för barn och unga 

2013-02-27 
2013-03-07 Sista dag för överklagande: 2013-04-02 

Datum för anslags nedtagande: 2013-04-03 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala 
för protokollet: f 

i - ik 
Underskrift: . . . / . A . ~. 

AnmChatrin Eriksson, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• • K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§21 

Val av juste ra re och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att utse Lars Persson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 6 mars 2013 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§22 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 

Punkt 3, Information - Familjerättsliga frågor, utgår. 
Punkt 13, Aktuella arbetsgivarfrågor - Personaldirektör Lars-Sture Persson och förhandlingschef 
Anna Lind informerar nämnden, ändring. 
Punkt 16, Delegationsbeslut, utgår. 
Punkt 18, Rapporter, utgår. 

Justerandes sign A . * - Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• I K O M M U N K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§23 

Information 

Barnombudsmannen i Uppsala 
Lisa Skiöld, verksamhetschef och barnombudsman för Barnombudsmannen i Uppsala, informerar 
nämnden om Barnombudsmannens verksamhet. FNs konventionen om barnets rättigheter 
utgör grunden för BOiUs verksamhet. Verksamheten kan delas upp i områdena: Informera, Bevaka, 
Samverka och Ge röst till barn och unga. 

Remissammanställning Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra 
Örjan Trapp, samordnare vid kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, redovisar exempel på 
svar och synpunkter från olika remissinstanser avseende strukturöversikten. 

Verksamhetsövergång HVB Ensamkommande barn och ungdomar 
Martina Jirlow, uppdragsstrateg vid kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, informerar 
nämnden om hur övergången skett ur ett klientperspektiv. 

Eva Berglund (MP) vill tillföra till protokollet att en utvärdering av hur barnen och ungdomarna 
själva upplevt verksamhetsövergången och byte av boende bör genomföras samt att notera att en 
slutbesiktning av brandskyddet i lokalerna inte var genomförd trots inflyttning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• I K O M M U N M U W SOCIALNÄMNDEN FOR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§24 

Aktuella arbetsgivarfrågor 

Personaldirektör Lars-Sture Persson och förhandlingschef Anna Lind informerar nämnden om 
lönebildning, löneöversyn, lönekartläggning och arbetsfördelning. 

Ordförande Anders A. Aronsson (FP) och vice ordförande Lars Persson (S) instämmer inte i 
inplaceringen av socialsekreterare med myndighetsutövning i samma värderingsbox (metodstöd 
som används inom löneöversynsarbetet) som socialsekreterare utan myndighetsutövning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§25 

Detaljplan för del av kvarteret Stenåkern, Berthåga 11:33, Uppsala kommun 
SBN-2012-0140 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att som svar på ändring av detaljplan för del av kvarteret Stenåkern, Berthåga 11:33, Uppsala 
kommun, till plan- och byggnadsnämnden avge kompletterat förslag till yttrande innebärande att 
nämnden inte har något att invända mot förslaget. 

Sammanfattning 
Befintlig detaljplan för handel föreslås ändras för att kunna inrymma en föreningslokal. 
Socialnämnden för barn och unga har inget att invända mot detaljplaneförslaget utan ser positivt på 
att ytterligare en samlingslokal byggs i området. Det underlättar mötet mellan människor och 
stärker på det sättet den sociala hållbarheten. 

Eva Berglund (MP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, komplettering 
av yttrandet att "ett utrymme för lekytor angränsande till samlingslokalen bör tillföras". 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 7 februari 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§26 

Nämnden för hälsa och omsorg: Överenskommelse om samverkan kring stöd 
vid byte av bostadsort gällande personer som utsatts för våld av närstående 
SBN-2013-0033 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att för socialnämndens för barn och unga del instämma i nämndens för hälsa och omsorg beslut att 
Uppsala kommun ansluter sig till kommunsamverkan Kompotten, 

att för socialnämndens för barn och unga del överlåta till nämnden för hälsa och omsorg att teckna 
avtal, 

att Uppsala kommun inom ramen för Kompotten tar emot och erbjuder bosättning för upp till fem 
skyddsbehövande personer per år, samt 

att ärendet återrapporteras vid nästa sammanträde. 

Reservationer 

Rolf Söderlund (M) och Torsten Tornberg (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Nämnden för hälsa och omsorg har tillskrivit socialnämnden för barn och unga i ärendet. 
Kompotten är en kommunsamverkan bestående av cirka 25 kommuner. Syftet är att ge skydd för en 
enskild individ och dennes eventuella barn, som är är utsatt för hot och våld i nära relationer, genom 
byte av bostadsort. Uppsala kornmun har behov av att hitta bosättningsort utanför kommunen för 
cirka 10 individer årligen. Anslutningen till Kompotten kommer att underlätta för Uppsala kommun 
att hitta bosättningsort i en annan kommun. 
Yrkanden 
Rolf Söderlund (M) yrkar, med instämmande av Torsten Tornberg (M), i första hand återremiss och 
i andra hand avslag på kontorets förslag. 

Anders A. Aronsson (FP) yrkar bifall till kontorets förslag med ändring och tillägg av beslutssatser 
till följande: "att för socialnämndens för barn och unga del instämma i nämndens för hälsa och 
omsorg beslut att Uppsala kommun ansluter sig till kommunsamverkan Kompotten" och "att för 
socialnämndens för barn och unga del överlåta till nämnden för hälsa och omsorg att teckna avtal". 

Lars Persson (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, tillägg av 
beslutssats: "att ärendet återrapporteras vid nästa sammanträde". 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på återremiss och finner att ärendet ska behandlas vid dagens 
sammanträde. 

Vidare ställer ordföranden proposition på eget yrkande mot Rolf Söderlunds (M) och Torsten 
Tornbergs (M) andrahandsyrkande och finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 28 februari 2013. 

Justerandes sign i, i j Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§27 

Stärkt stöd och skydd för barn och unga 
SBN-2013-0054 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om att 1 200 000 kronor ska tillföras 
socialnämnden för barn och unga under år 2013 för att nämnden ska kunna tillgodose de nya kraven 
i socialtjänstlagen. 

Sammanfattning 
22 november 2012 beslutade Sveriges riksdag om ändringar i socialtjänstlagen (2001:453), lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Syftet med lagändringarna är att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som 
far illa eller riskerar att fara illa. Lagändringarna trädde i kraft 1 januari 2013 och medför 
förändringar som ställer högre krav på socialnämnden för barn och unga och dess 
myndighetsorganisation. Myndighetsorganisationens beräkning visar att det fmns behov av fler 
socialsekreterare för att följa barn och unga placerade i familjehem. Beräkningen visar att nämndens 
myndighetsorganisation har behov av cirka två nya socialsekreterare för att lagändringarna ska 
tillmötesgås och kvaliteten på vården ska öka. Regeringen kompenserar Sveriges kommuner med 
65 miljoner kronor för nya åtaganden och ambitionshöjningar från och med den 1 januari 2013 och 
tills vidare. Uppsala kommun erhåller cirka 1 300 000 kronor. Socialnämnden för barn och unga 
tillskriver kommunstyrelsen med en begäran om att 1 200 000 kronor ska avsättas för arbetet med 
att tillgodose lagändringarna i socialtjänstlagen. 

Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, revidering 
av förslaget till beslut: "att tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om att 1 200 000 kronor ska 
tillföras socialnämnden för barn och unga under år 2013 för att nämnden ska kunna tillgodose de 
nya kraven i socialtjänstlagen", samt tillägg i yttrandet "Regeringen kompenserar Sveriges 
kommuner med 65 miljoner kronor för nya åtaganden och ambitionshöjningar från och med den 1 
januari 2013 och tills vidare. Uppsala kommun erhåller cirka 1 300 000 kronor". 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 11 februari 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§28 

Intern kontroll 2013 
SBN-2013-0038 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att efter justering enligt kontorets förslag till revidering, godkänna internkontrollplan för 2013, 
samt 

att överlämna planen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll ska internkontrollen omfatta 
verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av efterlevnad av regler, policyer 
och beslut samt finansiell kontroll. Nämnden ska årligen avrapportera resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. 

Internkontrollplan för 2013 har upprättats utifrån en ny riskinventering och riskbedömning samt 
utifrån erfarenheter av utförd internkontroll. Planen tar i likhet med tidigare planer även hänsyn till 
den kommungemensamma interkontrollplan avseende redovisningsprocessen och tillhörande rutiner 
i ekonomisystemet som kommunstyrelsen har beslutat om. InternkontroUplanen har även försetts 
med en inledande och förklarande text. 

Kontoret föreslår revideringar i internkontrollplan för 2013. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 8 februari 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§29 

Bokslut 2012 
SBN-2013-0053 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna bokslut 2012, 

att överlämna bokslut 2012 till kommunstyrelsen, 
att uppdra till kontoret att snarast redovisa till nämnden planerade och vidtagna åtgärder i syfte att 
förkorta väntetiderna inom familjerättens område, samt 

att uppdra till kontoret att till nästkommande sammanträde lägga fram förslag till direktiv för 
genomgripande översyn av familjehemsverksamheten. 

Sammanfattning 
Socialnämnden för barn och unga redovisar ett negativt resultat för 2012 med -10,7 miljoner 
kronor. 

Inom verksamheten individ- och familjeomsorg ansvarar nämnden för myndighetsutövning och 
beslutar om insatser för barn och ungdomar där behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Nämnden följer gällande lagstiftning, rättspraxis och Sveriges kommuner och landstings 
rekommendationer. 

Nämndens bokslut 2012 visar att ekonomin inte är i balans. Arbetet med att uppnå balans fortgår i 
enlighet med nämndens åtgärder. Nämndens kostnader för placeringar avseende hem för vård eller 
boende (HVB) har minskats med 5 % från 2011. Nämndens verksamhetsuppföljning visar att 
antalet barn och ungdomar som placerats i HVB minskat med 12 %. Uppföljningen visar även att 
vårddygnen i HVB har minskat med 13 %. Detta är i linje med nämndens strategi för ekonomi i 
balans samt uppnå IVE inriktningsmål att minska placering på institution till förmån för 
hemmaplanslösningar. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 11 februari 2013. 

Justerandes sign > i j i Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§30 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § och 
16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen: individ och familjeomsorg, fjärde 
kvartalet 2012 
SBN-2012-0078 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 31 december 2012, 

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 

att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen 17 januari 2013. 

Sammanfattning 
Kontoret har rapporterat ej verkställda biståndsbeslut per 31 december 2012 till Socialstyrelsen. 
Rapporten avser beslut för varje individ (0-20 år) där beslutet inte verkställts inom 90 dagar. 
Rapporter som tidigare anmälts som ej verkställda och som nu har verkställts eller avslutats under 
det aktuella kvartalet, har också rapporterats. 
Vid detta kvartal har 14 ärenden rapporterats varav fem är verkställda och två avslutade. Resursbrist 
(svårigheter att rekrytera uppdragstagare) förekommer i fyra ärenden och i två ärenden har familjen 
tackat nej till ett erbjudande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 30 januari 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 11 , Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§31 

Val av representanter till Folkhälsorådet och Kommunala Handikapprådet i 
Uppsala kommun 
SBN-2013-0032 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att för perioden år 2013-2014 utse Anders A. Aronsson (FP) att representera nämnden i 
folkhälsorådet och Anders Blixt (S) att representera nämnden i kommunala handikapprådet. 

Reservationer 
Lars Persson (S), Birgitta L Johansson (S), Rezene Tesfazion (S), Hanna Karpmyr (S), Ahmad 
Orfali (MP), Eva Berglund (MP) och Edip Akay (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 12 december 2012, beslutat om förändringar beträffande 
fyra av de samarbetsråd kommunen har: miljövårdsrådet, folkhälsorådet, pensionärsrådet 
och handikapprådet. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för pensionärsrådets och handikapprådets 
föreskrifter från äldrenämnden respektive nämnden för hälsa, vård och omsorg. Rådens 
representation ändras så att kommunala nämnder utser en ledamot var. Kommunstyrelsen utser 
ordförande och ytterligare en ledamot. I pensionärsrådet och handikapprådet utser äldrenämnden 
respektive nämndens för hälsa och omsorg två ledamöter. I miljövårdsrådet utser organisationerna 
en ledamot men har möjlighet att sända ersättare. I beslutet understryks att råden funktion är att 
svara för dialog med det civila samhället föreningar i form av föreningar och 
samarbetsorganisationer. 

För kommunala handikapprådet och folkhälsorådet ska socialnämnden för barn och unga från år 
2013, enligt kommunstyrelsens beslut, utse en representant i respektive råd. 

Yrkanden 
Anders A. Aronsson (FP) yrkar att han själv utses som representant för folkhälsorådet. 

Lars Persson (S) yrkar att Anders Blixt (S) utses som representant för folkhälsorådet och 
kommunala handikapprådet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena om representant i folkhälsorådet mot varandra och finner bifall till 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 14 januari 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§32 

Återinföra ett beslut delegationsbestämmelserna 
SBN-2012-0054 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att återinföra delegationsrätt för socialsekreterare inom familjerättsenheten att fatta beslut om - att 
väcka och föra talan i mål om faderskap enligt 3 kapitlet 5 § 2 stycket och 6 § 2 stycket 
föräldrabalken. 

Sammanfattning 
I socialnämndens för barn och unga delegationsbestämmelser beslutad 16 mars 2011, § 37, fanns 
punkten delegationsrätt för socialsekreterare inom familjerättsenheten att fatta beslut om - att väcka 
och föra talan i mål om faderskap enligt 3 kapitlet 5 § 2 stycket och 6 § 2 stycket föräldrabalken. I 
nämndens delegationsbestärnmelser beslutad 21 mars 2012, § 58, har den aktuella punkten fallit 
bort av misstag. Nämndens föreslås återinföra punkten i delegationsbestämmelserna. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 18 februari 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§33 

Godkännande av ordförandens förrättningar 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna ordförandens redovisning av anspråk om ersättning för förrättningar enligt 
ERS 11, § 8, för februari 2013. 

Sammanfattning 
Ordföranden redovisar sina förrättningar för februari 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FOR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§34 

Anmälningar 

I cirkulationspärm: 

- Barnombudsmannen: Verksamhetsberättelse 2012 
- Fyrisgården: Redovisning av Fyrisgårdens Dialogforum för ungdomar och unga vuxna med 
funktionsnedsättning 2012 
- TRIS, tjejers rätt i samhället: Verksamhetsbeskrivning 
- Länsstyrelsen Uppsala län: Kvinnofridsarbetet i Uppsala läns kommuner 
- Utskottsberedningen: Minnesanteckningar 13 februai 2013 

Protokoll från socialnämndens för barn och unga utskottssammanträden 
2013-01-29, IU Norr, ordinarie sammanträde 
2013-02-05, IU Väster, ordinarie sammanträde 
2013-02-07, IU Söder, ordinarie sammanträde 
2013-02-14, IU Öster, ordinarie sammanträde 
2013-02-21, IU Söder, extra sammanträde 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-02-27 

§35 

Kurser och konferenser 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att till Uppsala kommuns socialarbetardag anmäla Anders A. Aronsson (FP), Lars Persson (S), 
Lars-Olof Bäckman (M), Sara Sätterström (M), Ylva Engström (M), Kajsa Dovstad (FP), 
Åsa Jansson (C), Owe Andersson (KD), Hanna Karpmyr (S), Birgitta L Johansson (S), 
Rezene Tesfazion (S), Anders Blixt (S) och Edip Akay (V). 

I cirkulationspärm: 
Uppsala kommuns socialarbetardag 10 april 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign u l l / ' / Utdragsbestyrkande 


