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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-23 

Plats och tid: Stationsgatan 12 klockan 15.00 — 16.20 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Michael Holtorf (M) 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Liza Boöthius (V) 
Ove Hjorth (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
Leif Boström (KD) 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Maria Patel (S) 
My Lilja (S) 
Hans Olsson (M) 
Joakim Strignert (C) 
Gunnel Borgegård (L) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Kajsa Björnström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Ann-Christine Dah161, 
avdelningschef, Kerstin Karlsson, avdelningschef, Birgitta Ljungström, avdelningschef, 
Peter S:t Cyr, ekonomichef, Magnus Bergmark, controller, Erik Boman, presschef, 
Susanne Järved, pressekreterare, Johan Eikman, strateg 

Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 106 - 113 

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

Organ: 
Datum: 2017-08-23 
Anslag sätts upp: 2017-08-30 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  h socialfö alMingen, Stationsgatan 12, Uppsala „ 

Lotta von Wowem, sekreterare 

Socialnämnden 
Sista dag att överklaga: 
Anslaget tas ner: 

2017-09-20 
20 17-09-2 1 

Underskrift: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-23 

§ 106 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden klockan 
14.00 den 29 augusti 2017 på Stationsgatan 12. 

§ 107 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Utse ledamot till referensgrupp för Brottsofferjouren i Uppsala län, 
- Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL till seminarium om medborgardialog 
den 31 oktober. 

Justera Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-23 

§ 108 

Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år 
SCN-2017-0339 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för vidare beredning. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Anders A. Aronsson (L) och Ulf Schmidt (C) 
reserverar sig i bilaga 1. 

Sammanfattning 
Den 1 juli i år började ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners mottagande av 
ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet kommer kommunerna i normalfallet inte att 
få någon ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för 
mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas därmed flytta till 
Migrationsverkets anläggningsboenden. 

Regeringen och Vänsterpartiet har enats om ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra för 
kommunen att låta de ensamkommande unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt 
beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas. 

Dessa medel som regeringen nu tillför kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur 
många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i 
sitt asylärende. 

Yrkanden 
Kjell Haglund (V) yrkar med stöd av Ylva Stadell (S), Rezene Tesfazion (S), Ove Hjort (S), Inga-Lill 
Sjöblom (S), Eva Pettersson (MP), Tarja Onegård (MP) och Liza Boöthius (V) att ärendet ska 
återremitteras för vidare beredning. 

Jonas Segersam (KD) yrkar med stöd av Alexandra Steinholtz (M), Vivianne Eriksson (M), Michael 
Holtorf (M), Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) att ärendet ska avgöras 
idag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget yrkande mot Jonas Segersams (KD) yrkande och finner bifall till eget 
yrkande om återremiss. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-23 

§ 109 

Ekonomisk månadsuppföljning 2017 
SCN-2017-0157 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat per juli är -6 547 tkr vilket är 25 644 tkr lägre än budget för perioden. 
Insatskostnaderna är betydligt högre, 22 372 tkr, jämfört med budget, främst för avdelningarna 
Ensamkommande och Ungdom. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2017. 

§ 110 

Information om det sociala läget under sommaren i Uppsala 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ger en övergripande information om fältarbetet under sommaren. Det har varit relativt 
lugnt. 

Utdragsbestyrkande Justerande ign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-23 

§ 111 

Utse ledamot till referensgrupp för Brottsofferjouren Uppsala län 
SCN-2015-0025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Ylva Stadell (S) att representera nämnden i referensgrupp för Brottsofferjouren i Uppsala 
län. 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren Sverige är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen 
som arbetar för bättre villkor för personer drabbats av brott. Brottsofferjouren Uppsala län är en lokal 
jour som vänder sig främst till personer som bor i Uppsala län. 

Yrkanden 
Kjell Haglund (V) yrkar att Ylva Stadell (S) ska utses till nämndens representant i referensgruppen för 
Brottsofferjouren i Uppsala län. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-23 

§ 112 

Anmälningsärenden 
SCN-2017-0011 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden, protokoll och inkomna handlingar till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Väster mottagning BoU, maj 2017 
Väster barn, maj 2017 
Väster placering 1 barn, maj 2017 
Väster placering 1 ungdom, maj 2017 
Väster placering 2 barn, maj 2017 
Väster placering 2 ungdom, maj 2017 
Väster resurs, maj 2017 
Väster resurs barn, maj 2017 
Arkivorganisation för socialnämnden/socialförvaltningen 
Ordförandebeslut 31 juli 2017 med anledning av tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande 
barn 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-23 

§ 113 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Rezene Tesfazion (S) från majoriteten och en person från oppositionen att delta i Sveriges 
kommuner och Landstings (SKL) seminarium Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor kring 
inkludering och integration den 31 oktober 2017 i Stockholm. 

Sammanfattning 
Föreligger en inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL till seminarium 
Medborgardialog i komplexa samhälsfrågor kring inkludering och integration - Förtroendevald den 31 
oktober 2017 klockan 09.30 - 16.00, Hornsgatan 20 i Stockholm. 

  

99 
Utdragsbestyrkande 
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Ärende 3 Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år 

Reservation 

Vid dagens sammanträde med socialnämnden förelåg i princip enbart detta beslutsärende av 
substans. 

Den rödgröna majoriteten har känt till frågan sedan Ordförandebeslutet i somras, och på 
nämndens arbetsutskott förelåg underlag för beslut i nämnden. 

Hade majoriteten haft klart för sig att det skulle bli svårt att fatta beslut i ärendet idag, borde 
redan arbetsutskottet kunnat besluta att ställa in nämndsammanträdet, men i stället väljer 
majoriteten att i onödan betala arvoden för sammanträdet och låta frågan sväva i ovisshet 
under ytterligare en månad. Majoritetens agerande blir därför en pinsam illustration på deras 
bristande förmåga att styra socialnämnden och Uppsala kommun. 

Inom Alliansen var vi beredda att fatta beslut idag. Även om frågan är svår och i sig pekar på 
regeringens misslyckade politik, var underlaget tillräckligt för beslut. 

Socialnämnden har av staten försatts i den kniviga situationen att vi å ena sidan genom det 
förslag om extra anslag till kommunerna förväntas erbjuda ensamkomrnande som fyller 18 
fortsatt plats hos kommunen, å andra sidan är detta anslag på tok för litet för att ge 
kompensation för de extra kostnader som en sådan i och för sig välkommen åtgärd skulle 
innebära. Detta framgick också av beslutsunderlaget. 

Staten anslår ca 7 miljoner kronor extra till Uppsala kommun, om regeringens höstbudget 
antas av riksdagen. Detta ska täcka både kostnader för utbildning och boende för 
ensamkommande som blir äldre än 18 år, så att de ska kunna bo kvar i Uppsala. Vii 
socialnämndens alliansgrupp anser det välkommet att utbildningsnämndens ordförande fattat 
beslut om möjlighet för dessa ungdomar att gå kvar i gymnasieskolan i Uppsala, och vi hade 
gärna sett större möjligheter att från kommunens sida vidta åtgärder för att ungdomar i 
onödan inte ska tvingas flytta från kommunen bara för att migrationsverket saknar 
anläggningsboende i närområdet. 

Självklart är det ytterst tvivelaktigt ur integrationssynpunkt att ungdomar som påbörjat banan 
mot etablering i det svenska samhället i form av exempel familjehemsplacering och 
gymnasieutbildning tvingas flytta från Uppsala, speciellt om migrationsverket senare fattar 
beslut om någon form av uppehållstillstånd, och ungdomen i de fallen kanske till och med 
flyttar tillbaka hit. 

Ärendet illustrerar med all önskvärd tydlighet regeringens misslyckande i att hitta en modell 
för mottagande, handläggning och integration, i samarbete med kommunerna, när det gäller 
ensamkommande barn och ungdomar i Sverige. 

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

ALMANEN ,ai 
Liberalerna 

K 
D 
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