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SOCIALNÄMNDEN 

1(24) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, 15:00-18:50 

Hona Szatmåri Waldau (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), l:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (FP), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Ann-Louise Linder (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Sverre Dahlstedt-Eriksson (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Boéthius (V) 
Alexandra Westman (M), §§ 48-68 
Liv Hahne (M) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Anders Hammarstedt (SD) 

Ersättare: Ove Hjorth (S) 
Birgitta L Johansson (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) 
Patrik Pössi (M) tjg §§ 45-47 
Michael Holtorf (M), tjg §§ 45-68 
Ann-Sofie Henriksson (FP) 
Jonas Segersam (KD) §§ 48-63 

Övriga Direktör Jan Holmlund, tf avdelningschef Ylva Byström, HR chef Anna Bittner, 
deltagare: avdelningschef Åsa Carlsson, avdelningschef Ann-Christine Dahlén, strateg Bengt Ehlin, 

strateg Ulf Eiderbrant, avdelningschef Johan Hillman, tf avdelningschef Ola Jeremiasen, 
arbetsmiljöstrateg Marie-Louise Lindh, strateg Morgan Lyhné, ekonom Åsa Mika, 
enhetschef Maria Mårdh, enhetschef Ylva Opard, strateg Kjerstin Tejre 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Mohamad Hassan FP 

Socialförvaltningen, 27 mars 201 

Hona Szatmåri Waldau, ordförande 

\k. <o, 
Arin-Chatrin Eriksson, sekreterare 

Paragrafer: 45-68 

lohamad Hassan, justerare 

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

Organ: 

Datum: 

Socialnämnden 
2015-03-25 

Datum för 
anslags uppsättande: 2015-03-30 

Sista dag för överklagande: 2015-04-21 
Datum för anslags nedtagande: 2015-04-22 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§45 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (FP) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 27 mars 2015 på socialförvaltningen. 

Justerandes sign 

k 
Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§46 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändring: 

Tillägg av ärende Verksamhetsbidrag till Uppsala Stadsmission avseende drift av dagcenter riktat 
till socialt utsatta. 
Tillägg av Anmälan av särskild gruppaktivitet. 
Informationspunkt Arbetsgivarfrågor, utgår. 
Av ledamöterna aktualiserade frågor, utgår. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§47 

Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom socialnämnden 
SCN-2015-0123 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att t i l l direktören fördela arbetsmiljöuppgifter utifrån kommunstyrelsens riktlinjer och 
kommunledningskontorets antagna princip/mall, samt 

att ge direktören rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter så långt ut i organisationen att ett aktivt 
förebyggande arbetsmiljöarbete kan bedrivas på de enskilda arbetsplatserna och att tillräckliga 
befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med uppgifterna. 

Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder 
som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Med 
arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska 
riskerna för ohälsa och olycksfall samt för att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 

De förtroendevalda inom varje nämnd ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. En viktig uppgift är att 
se ti l l att chefer får väldefinierade uppdrag med tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och 
kompetens för att kunna bedriva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. En 
annan viktig uppgift för de förtroendevalda är att regelbundet följa upp hur arbetsmiljöarbetet 
fungerar och att vidta åtgärder om så behövs. 

Hona Szatmåri Waldau (V) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, en 
återgång til l förvaltningens ursprungliga förslag t i l l beslut innebärande att t i l l direktören fördela 
arbetsmilj öuppgifter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 18 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§48 

Månadsuppföljning ekonomi per februari 2015 
SCN-2015-0080 

Månadsuppföljning ekonomi per februari 2015 föredras muntligt för nämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§49 

Öppna sammanträden 
SCN-2015-0124 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden har öppna sammanträden. 

Sammanfattning 
Nämnden har att besluta om öppna sammanträden. Öppna sammanträden är viktigt för att skapa 
insyn i den demokratiska processen. Öppna sammanträden innebär att allmänheten får närvara vid 
nämndens sammanträden och följa såväl överläggningarna som besluten. Allmänheten får däremot 
inte delta i diskussionerna eller på annat sätt påverka nämndens beslutsfattande. Allmänhetens 
närvarorätt gäller inte de delar av nämndens sammanträden då nämnden handlägger ärenden som 
avser myndighetsutövning eller ärenden, i vilka det förekommer uppgifter som är belagda med 
sekretess. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 10 mars 2015. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

k 
Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§50 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande nämndens 
handläggning av barnavårdsärenden i Uppsala kommun 
SCN-2015-0100 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande til l Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fick under 2013 flera klagomål avseende socialnämnden 
för barn och ungas handläggning och dokumentation av barnavårdsärenden. Efter tillsyn har IVO 
inkommit med beslut med krav på åtgärder. 
Uppsala kommun har nyligen genomfört en omorganisation som innefattar förändringar inom 
nämnd- och förvaltningsorganisation. Socialnämnden, som tillträdde 1 januari 2015, yttrar sig över 
klagomålet i egenskap av ny ansvarig nämnd. Socialnämnden har genom den nya organisationen 
givits större möjligheter att förbättra myndighetsarbetet. Nämnden har av kommunfullmäktige 
erhållit 5 mnkr i kommunbidrag som en riktad satsning mot myndighetsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 25 februari 2015. 

Uppsala 
* " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§51 

Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende 
SCN-2015-0064 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att avge svar till Konkurrensverket enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Efter klagomål från en näringsidkare i Uppsala har Konkurrensverket bett kommunen besvara 
frågor om hur kommunen tillhandahåller tillfälliga boendeplaceringar. Frågeställningarna berör 
bostadssamordningens hjälp med akut och tillfälligt boende under 2014. Bostadssamordningens 
bedömning är att det inte funnits krav på upphandling då det handlat om att tillgodose akuta behov 
och att det inte funnits ett avtal mellan kommunen och vandrarhemmet/hotellet att tillhandahålla ett 
visst antal platser. Ett EU-direktiv om upphandlingsregler från 2014 ger även stöd för 
bedömningen. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 18 mars 2015. 

Justerandes sign 

11/0 
Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§52 

Yttrande - Remisspromemoria om ändring av lagen (2006:323) om utbyte av 
sprutor och kanyler 
SCN-2015-0043 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande til l Socialdepartementet enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
I nuvarande lagtext ställs krav på att landstinget ser ti l l att de sprutor och kanyler som lämnas ut till 
missbrukaren är märkta på ett sådant sätt att det går att fastställa ursprunget. Socialdepartementet 
beskriver i remisspromemorian att detta krav inte är ändamålsenligt och föreslår att det tas bort. Det 
har visat sig svårt för landstingen att ordna med en märkning av sprutor och kanyler med anledning 
av att de lämnas ut i sterila förpackningar. Från leverantörerna har man inte kunnat få separata 
serier av sprutor och kanyler med särskild märkning. 
Socialnämnden gör bedömningen att den föreslagna lagändringen i sak inte förändrar innehållet i en 
sprututby tes verksamhet eller med möjligheterna att hjälpa den enskilde missbrukaren att komma 
ifrån sitt missbruk. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 18 mars 2015. 

Justerandes sign 

\K 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§53 

Avtalsuppföljning Center för vård och omsorg, CVO 
SCN-2015-0117 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna svaret från Center för vård och omsorg (CVO), samt 

att en ny avtalsuppföljning ska göras under hösten 2015. 

Sammanfattning 
Center för vård och omsorg (CVO) har inkommit med en redovisning av hur man arbetat för att 
komma tillrätta med problem som uppdagats i en avtalsuppföljning genomförd i november 2014. 
Uppgifterna i redovisningen bedöms av förvaltningen inte tillföra så mycket nytt i sak men visar att 
CVO är medvetna om problemen och har strategier för att komma tillrätta med dem. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 4 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§54 

Utredning av ensamkommande barn och ungdomars situation i Uppsala 
SCN-2015-0108 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna utredningen och lägga den til l handlingarna, samt 

att delge berörda parter utredningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har utrett den sociala situationen kring de ensamkommande barnen och 
ungdomarna i Uppsala. Utredningen föranleds av de uppgifter om missbruk och kriminalitet i 
gruppen som under våren 2014 kom till socialnämnden för barn och ungas kännedom. Utredningen 
visar inte på sådana problem att de bedöms kräva några särskilda åtgärder utöver de insatser som 
redan görs på individnivå. Ökade insatser från föreningslivet bedöms vara värdefullt för en ökad 
integration av gruppen. 
Hona Szatmåri Waldau (V) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att 
förslaget till beslut: "att godkänna utredningen" ersätts med "att lägga utredningen ti l l 
handlingarna". 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen förslag daterad 5 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
T " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§55 

Yttrande avseende kommunrevisionens granskning av kommunens 
avtalshantering 
SCN-2015-0053 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har begärt nämndens yttrande med anledning av granskningen av kommunens 
hantering av avtal. Kommunrevisionens sammanfattade bedömning är att styrelsers och nämnders 
kontroll och hantering av avtal i alla delar inte är tillräcklig. 
Socialnämnden svarar, i egenskap av ny nämnd från och med 1 januari 2015, bland annat att 
tidigare socialnämnden för barn och unga genomförde sex ramupphandlingar under 2014. Från och 
med jul i 2014 finns nya riktlinjer vid direktupphandlingar samt att nämndens medarbetare, under 
2015, kommer att utbildas om innehållet i kommunens upphandlingspolicy och i tillämpningen av 
kommunens ramavtal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 17 februari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§56 

Internavtal avseende råd, stöd och öppenvård för barn och ungdomar 0-20 år 
och deras familjer 
SCN-2015-0120 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till internavtal 2015-01-01 - 2015-12-31 med Styrelsen Uppsala vård och 
omsorg avseende råd, stöd och öppenvård för barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. 

Reservation 
Alexandra Westman (M), Liv Hahne (M), Michael Holtorf (M), Mohamad Hassan (FP), 
Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) reserverar sig till förmån för Mohamad Hassans (FP) 
yrkande. 

Särskilt yttrande 
Särskilt yttrande avges av Mohamad Hassan (FP), Alexandra Westman (M), Liv Hahne (M), 
Michael Holtorf (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD), se bilaga § 56. 

Sammanfattning 
Förslag ti l l internavtal har förhandlats fram med Styrelsen Uppsala vård och omsorg. Ersättning för 
råd- och stödinsatser utgår med 34 000 tkr och ersättning för öppenvård utgår med 22 000 tkr per år 
enligt avtalets volymkrav. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar tillägg av beslut: "att uppdra ti l l förvaltningen att återkomma med 
förslag t i l l hur förtroendeskapande- och trygghetsåtgärder i form av fältarbete eller motsvarande ska 
finnas i stadsdelarna". 

Hona Szatmåri Waldau (V) yrkar, med instämmande av Liza Boethius (V), bifall t i l l förvaltningens 
förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Hona Szatmåri Waldaus (V) yrkande röstar ja 
och den som röstar för Mohamad Hassans (FP) yrkande röstar nej. 

Ylva Stadell (S), Rezene Tesfazion (S), Ann-Louise Linder (S), Inga-Lill Sjöblom (S), 
Sverre Dahlstedt-Eriksson (MP), Eva Pettersson (MP), Liza Boethius (V), 
Anders Hammarstedt (SD) och Hona Szatmåri Waldau (V) röstar ja. Alexandra Westman (M), 
Liv Hahne (M), Michael Holtorf (M), Mohamad Hassan (FP), Ulf Schmidt (C) och 
Leif Boström (KD) röstar nej. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

Nämnden bifaller Hona Szatmåri Waldaus (V) yrkande med nio ja-röster mot sex nej-röster. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 5 mars 2015. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

k 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§57 

Budget 2015 
SCN-2015-0080 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att med ordförandens förslag till ändringar fastställa nämndens budget för 2015, 

att överlämna budget för 2015 till kommunstyrelsen, samt 

att budget för råd och stöd fastställs av ordförande i samråd med l:e och 2:e vice ordförande. 

Särskilt yttrande 
Särskilt yttrande avges av Mohamad Hassan (FP), Alexandra Westman (M), Liv Hahne (M), 
Michael Holtorf (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD), se bilaga § 57. 
Sammanfattning 
Socialnämnden föreslås fastställa budget 2015. Nämnden får dels ett kommunbidrag avseende det 
ansvarsområde som framgår av reglementet, dels en ersättning från staten gällande Uppsala 
kommuns mottagande av ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl. 

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen och beslutar om 
insatser då behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Nämndens ansvarsområde innebär i sig både 
riskkällor och osäkerhet vad gäller myndighetsinsatserna. Osäkerheten i budget avser både intäkter 
och kostnader. En resultatavvikelse på +-7 mnkr bedöms som rimlig med de kända förhållanden 
som budgeten bygger på. 

Ilona Szatmåri Waldau (V) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att 
budget för socialt utsatta utökas från 1 200 tkr ti l l 1 800 tkr samt att budget för barn och unga, 
budget för vuxna missbrukare och budget för föreningsbidrag minskas med 200 tkr vardera samt att 
texten "Erfarenheterna från tidigare år är att antalet socialt utsatta EU-medborgare tenderar att öka 
under sommarhalvåret. Speciellt brukar antalet barn öka och det finns behov av ett speciellt fokus 
gentemot barn och unga vid dagcentret under sommarhalvåret" tillförs ärendet. 

Efter uppkommen diskussion avseende budget för råd och stöd föreslår Ilona Szatmåri Waldau (V), 
med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, tillägg av beslut: "att budget för råd och stöd 
fastställs av ordförande i samråd med l:e och 2:e vice ordförande". 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 10 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§58 

Verksamhetsplan 2015 
SCN-2015-0079 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att med ordförandens förslag ti l l ändringar anta verksamhetsplan 2015, samt 

att översända verksamhetsplan 2015 til l kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Särskilt yttrande avges av Mohamad Hassan (FP), Alexandra Westman (M), Liv Hahne (M), 
Michael Holtorf (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD), se bilaga § 58. 
Sammanfattning 
Uppsala kommuns kommunfullmäktige fastställer årligen inriktningen av kommunens verksamhet, 
med inriktningsmål och ekonomiska prioriteringar för kommande fyraårsperiod i styrdokumentet 
Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE). Nämnderna har tidigare år upprättat en uppdragsplan 
utifrån IVE men ska från och med 2015 upprätta en verksamhetsplan. Anledningen till förändringen 
är att vissa av nämnderna i Uppsala kommun från och med 2015 inte längre är renodlade 
uppdragsnämnder. Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden avser att styra under 2015, 
vilka ekonomiska konsekvenser det får och hur man avser att följa upp resultatet. 

Ilona Szatmåri Waldau (V) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att texten 
under rubriken socialt utsatta ändras t i l l : "Utöver de 1,2 mnkr som nämnden tilldelats kommer 600 
tkr kronor att avsättas t i l l att driva dagverksamheten under perioden 2015-04-16 - 2015-10-14. 
Erfarenheterna från tidigare år är att antalet socialt utsatta gruppger tenderar att öka under 
sommarhalvåret. Speciellt brukar antalet barn öka och det finns behov av ett speciellt fokus 
gentemot barn och unga vid dagcentret under sommarhalvåret". 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 6 mars 2015. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Justerandes sign 

ll/v> 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§59 

Internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Nyckelgården, 
hem för vård eller boende (HVB) 
SCN-2015-0089 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag ti l l internavtal 2015-03-01 - 2015-12-31 med Styrelsen Uppsala vård och 
omsorg avseende Nyckelgården, hem för vård eller boende (HVB) till en kostnad av 4 791 tkr. 

Sammanfattning 
Förslag till internavtal har förhandlats fram med Styrelsen Uppsala vård och omsorg. Placering på 
Nyckelgården HVB beviljas den enskilde efter utredning och beslut av nämnden. Nyckelgården 
HVB omfattat två platser för familjer i heldygnsvård. Utöver detta ska öppenvårdsinsatser erbjudas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 6 februari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§60 

Internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Brogården, 
hem för vård eller boende (HVB) 
SCN-2015-0118 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till internavtal 2015-01-01 - 2015-12-31 med Styrelsen Uppsala vård och 
omsorg avseende Brogården, hem för vård eller boende (HVB) til l en kostnad av 17 265 tkr. 

Särskilt yttrande 
Särskilt yttrande avges av Mohamad Hassan (FP), Alexandra Westman (M), Liv Hahne (M), 
Michael Holtorf (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD), se bilaga §§ 60-61. 

Sammanfattning 
Förslag t i l l internavtal har förhandlats med Styrelsen Uppsala vård och omsorg. Placering på 
Brogården HVB beviljas den enskilde efter utredning och beslut av nämnden. Brogården HVB 
omfattar 18 platser för föräldrar med barn 0-12 år. Minst fem platser avser akuta placeringar. 
Brogården erbjuder även utredningar i öppenvård. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 6 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§61 

Internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Övernäs 
akut- och utredningshem 
SCN-2015-0119 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag ti l l internavtal 2015-01-01 - 2015-12-31 med Styrelsen Uppsala vård och 
omsorg avseende Övernäs akut- och utredningshem (HVB) ti l l en kostnad av 12 309 tkr. 

Särskilt yttrande 
Särskilt yttrande avges av Mohamad Hassan (FP), Alexandra Westman (M), Liv Hahne (M), 
Michael Holtorf (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD), se bilaga §§ 60-61. 

Sammanfattning 
Förslag t i l l internavtal har förhandlats fram med Styrelsen Uppsala vård och omsorg. Placering på 
Övernäs beviljas den enskilde efter utredning och beslut av nämnden. Övernäs omfattar 10 akut-
och utredningsplatser för ungdomar 13-20 år med psykosocial och/eller psykiatrisk problematik. På 
Övernäs finns en skolenhet som samarbetar med ungdomarnas hemskola. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 5 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§62 

Verksamhetsbidrag till Uppsala Stadsmission avseende drift av dagcenter 
riktat till socialt utsatta 
SCN-2015-0129 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Stadsmission 100 000 kronor per 30 dagar i verksamhetsbidrag avseende 
drift av dagcenter riktat t i l l socialt utsatta från och med 16 april 2015, dock längst t i l l och med 
14 oktober 2015. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 11 juni 2014 att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att i samråd 
med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inbjuda ideell sektor för att i samarbete utforma och 
klargöra ansvaret för driften av akuta boenden samt ett dagcenter gentemot socialt utsatta. Beslutet 
avsåg perioden 15 oktober 2014 till och med 15 april 2015. 

I samverkan med ideell sektor åtog sig Livets Ord ansvar för det akuta boendet och Uppsala 
Stadsmission för dagcentret. 

I januari 2015 övertog socialnämnden ansvaret för de, av kommunstyrelsen, beviljade insatserna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 23 mars 2015. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§63 

Information 

Mottagningsenheten Barn och Ungdom 
Ann-Christine Dahlén och Johan Hillman, avdelningschefer för respektive Ungdom och Barn, samt 
Maria Mårdh, enhetschef, vid socialförvaltningen, informerar nämnden om mottagningsenhetens 
uppdrag, nuvarande situation och framtid. 

Mottagningsenheten Vuxen 
Åsa Carlsson, avdelningschef för Vuxen vid socialförvaltningen, informerar nämnden om 
mottagningsenhetens uppdrag, nuvarande situation och framtid. 

Boendekedja för vuxna 
Ulf Eiderbrant, strateg vid socialförvaltningen, informerar nämnden om Uppsala kommuns insatser 
avseende boende för vuxna över 21 år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§64 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, protokoll och protokollsutdrag til l handlingarna. 

Sammanfattning 

I ärendet anmäls skrivelser, protokoll och protokollsutdrag enligt förteckning. 

§65 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut från mars 2015 anmäls t i l l nämnden. 

§66 

Inbjudningar 
Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälda inbjudningar ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls inkomna inbjudningar enligt förteckning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§67 

Rapporter 

Edip Akay (V) rapporterar från möte med Barnombudsmannen i Uppsala. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§68 

Anmälan av särskild gruppaktivitet 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ta anmälan om särskild gruppaktivitet (M, FP, C och KD) till protokollet. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (FP) anmäler att nämndens oppositionsgrupp (M, FP, C och KD) kommer att ha 
fyra timmar för särskild gruppaktivitet 18 maj 2015. 

Justerandes sign 
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SCN 2015-03-25, § 56 

Särskilt yttranden Socialnämnden 2015-03-25 

Ärende 14. Internavtal Råd och Stöd 

Avtalet om Råd och Stöd som föreligger nämnden idag kommer att innebära att fältarbetarna helt 

försvinner. Det är en utveckling som inte är politiskt förankrat men majoriteten väljer ändå att helt 

godta förslaget till beslut. Konsekvensen blir att färre vuxna är aktiva på kvällar vilket påverkar 

tryggheten radikalt i de utsatta stadsdelarna. Fler vuxna behövs, inte färre. 

Alliansen konstaterar också att de 10 miljoner extra som kommunfullmäktige har anslagit bara är för 

2015. Det finns ingen plan för hur den nya majoriteten kommer att hantera Råd och Stöd 2016 och 

framöver. Blir det en successiv neddragning med 5 miljoner per år framöver på samma sätt som 

2015? Alliansen är kritiska och lämnar därför ett särskilt yttrande 

Mohamad Hassan (FP) 

Alexandra Westman (M) 

Ulf Schmidt (C) 

Leif Boström (KD) 



SCN 2015-03-25, § 57 

Särskilt yttranden Socialnämnden 2015-03-25 

Ärende 4. Budget 2015 

Alliansen i Socialnämnden kan konstatera att budgeten är översiktlig och det blir därför svårt att ta 

ställning till olika prioriteringar. Socialnämnden har utmaningar och i texten i själva 

budgethandlingen framgår det tydligt att osäkerhet råder. En resultatavvikelse på +-7 miljoner kan 

uppkomma. Budgeten bör vara så detaljerad som möjlig för att nämnden ska kunna göra nödvändiga 

prioriteringar, för att nå kommunfullmäktiges beslut om budget i balans. Vi anser inte att majoriteten 

i nämnden tar den svåra situationen på allvar. Och utan en målmedveten ekonomisk uppföljning 

kommer Socialnämndens budget att urholkas och verksamheternas kvalitet att försämras. 

Alliansen avsatte under de senaste åtta åren cirka 80 miljoner på Samverkansmedel för att bryta 

utanförskap och öka inkluderingen. Det har varit satsningar som främst påverkat det sociala 

området. Såväl ungdomar som vuxna har genom olika projekt kunnat öka sina chanser för att klara 

skolgången, få ett arbete eller bli en del av vårt samhälle. Samverkansmedel var att betrakta som en 

social investering för att kommunen och civilsamhället skulle arbeta tillsammans och hitta nya 

metoder och innovationer inom den sociala hållbarheten. Många av projekten som startades med 

stöd av dessa medel har senare utvecklats till ordinarie verksamheter med eller utan kommunalt 

stöd. Samverkansmedlen har stärkt sammanhållningen i Uppsala och bidragit till att många individer 

genom organisationer och föreningar mår bättre idag och inte behöver olika sociala insatser. S, MP 

och V har valt att successivt avveckla Samverkansmedlen utan att presentera ett förslag på hur 

alternativet ska se ut. Det kommer enligt vår mening att påverka det sociala området negativt och i 

sinom tid leda till ökade kostnader för Socialnämnden. Vi kan konstatera att Socialnämndens budget 

inte tar hänsyn till de försämringar som den nya majoriteten gjort i och med utfasningen av 

Samverkansmedlen och lämnar därför ett särskilt yttrande ifråga. 

Mohamad Hassan (FP) 

Alexandra Westman (M) 

Ulf Schmidt (C) 

Leif Boström (KD) 



SCN 2015-03-25, § 58 

Särskilt yttranden Socialnämnden 2015-03-25 

Ärende 6. Verksamhetsplan 2015 

I verksamhetsplanen beskriver majoriteten sin ambitionsnivå gällande det sociala området i Uppsala 

kommun. Vi saknar en tydlig beskrivning om hur de problem som har uppstått hos socialsekreterarna 

ska åtgärdas. Under avsnittet "Ledarskap- och medarbetarskap" skriver majoriteten att 

Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats som präglas av delaktighet, arbetsglädje, trivsel 

och yrkesstolthet. Men hur vägen dit ska se ut framkommer inte. 

Majoriteten vill spara motsvarande 27 miljoner genom effektiviseringar inom olika områden. Det 

handlar om Boendesamordningen, Boende med stöd, Konsulentstöd, Institutionsvård för unga, 

Individ och familjeomsorg och Ungdomsboende med tillsyn. Vi saknar en detaljerad plan för hur 

dessa effektiviseringar ska gå tillväga. Risken är stor att kvaliteten blir sämre om effektiviseringarna 

inte blir som nämnden hade tänkt sig. En annan risk som kan uppkomma är att effektiviseringarna 

blir ökade kostnader istället. Majoriteten har hitintills visat en negativ inställning till att genomföra 

upphandlingar och använda sig av konkurrensutsättningsmöjligheter för att kostnadseffektivisera och 

höja kvaliteten. Med den inställningen tror vi att majoriteten i Socialnämnden kommer att misslyckas 

med sin ambition att göra de rätta besparingar och kommer därmed att försämra för många fler 

verksamheter. 

Mohamad Hassan (FP) 

Alexandra Westman (M) 

Ulf Schmidt (C) 

Leif Boström (KD) 
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SCN 2015-03-25, §§ 60-61 

Särskilt yttranden Socialnämnden 2015-03-25 

Ärende 16. Brogården och 17, Övernäs samt SIRI 

Vi anser att det är positivt att nämnden sluter att avtal med Uppsala Vård- och omsorg angående 

Brogården och Övernäs. Verksamheternas tillhörighet har diskuterats inför omorganisationen och 

diskuteras fortfarande än idag. Det har skapat en onödig oro bland medarbetarna som går ut över de 

enskilda som redan är utsatta. Socialförvaltningen har idag stora utmaningar att komma tillrätta med 

den stora personalomsättningen, missnöje bland socialsekreterare och hög sjukfrånvaro. Vi menar 

att Socialnämndens uppgift först och främst är att rätta till de stora utmaningarna innan en 

diskussion om flytt av verksamheter som fungerar väl ska flyttas till förvaltningen. Vår inställning är 

därför att Socialnämnden ska ställa sig positiv till att verksamheterna på SIRI, Brogården och Övernäs 

ska förbli kvar inom Uppsala Vård- och omsorg. Det blir bäst för uppsalaborna och medarbetarna. 

Mohamad Hassan (FP) 

Alexandra Westman (M) 

Ulf Schmidt (C) 

Leif Boström (KD) 


