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Motion av Liza Boëthius (V) om att införa en socialnämnd i 
Uppsala     
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen 
 
Ärendet 
I motion av Liza Boëthius (V), väckt den 28 mars 2011, föreslås kommunfullmäktige besluta 
att införa en socialnämnd i Uppsala med ansvar för hela individ- och familjeomsorgsområdet 
och att, som en konsekvens av detta, frågor rörande LSS, SoL vad gäller socialpsykiatri och 
personer med funktionsnedsättning handhas av nämndens för vuxna med funktionshinder för 
alla åldrar samt att utreda hur och när ovanstående kan genomföras, (bilaga 1). 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till socialnämnden för barn och unga, nämnden för vuxna med 
funktionshinder, äldrenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden samt styrelsen för Vård & bildning. Remissvar har inkommit från samtliga 
remissinstanser.  
 
Socialnämnden för barn och unga avstyrker motionen. Redan idag pågår olika processer för 
att stärka samverkan mellan viktiga funktioner för nämndernas målgrupper vilka 
sammanfaller i flera fall. Detta arbete berör både samverkan inom det kommunala ansvaret 
och med andra huvudmän. Nämnden delar inte motionärens syn att det socialt förebyggande 
arbetet och stadsdelsutveckling med sociala perspektiv inte präglas av ett helhetsperspektiv. 
Nuvarande ansvarsfördelning är inget hinder för den socialpolitiska debatten, Bilaga 2. 
 
Nämnden för vuxna med funktionshinder anser att den rådande nämndorganisationen har 
åstadkommit en tydligare ansvarsfördelning mellan nämnderna och att även ett förtydligande 
av det politiska ansvaret har skett i förhållande till medborgarna. Nämnden ser behovet av 
helhetssyn på individens och familjens situation och är av uppfattningen att 
samverkansformer utvecklats och att medborgarna möts av en samordnad socialtjänst som i 
hög grad sätter den enskilde och familjen i centrum.  Reservation av (V)-ledamoten, Bilaga 
3.  
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Äldrenämnden avstyrker motionen i ett med nämnden för vuxna med funktionshinder i 
huvudsak likalydande yttrande. Reservation av (V)-ledamoten, Bilaga 4.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstyrker motionen. Socialbidragsverksamheten 
har kunnat utvecklats positivt genom att ansvaret skiljdes från övrigt individ- och 
familjeomsorg. Utifrån nämndernas ansvar och inriktning pågår olika processer för att stärka 
samverkan mellan viktiga funktioner för nämndernas målgrupper. Syftet är att utveckla 
samverkan mellan de olika myndigheterna i ärenden med komplexa problem och där flera 
nämnder är berörda. Detta arbete berör både samverkan inom det kommunala ansvaret och 
med andra huvudmän. Utöver detta pågår utveckling av samverkan på en mer strukturell nivå. 
Reservation av (V)-ledamoten, Bilaga 5.  
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom en utredning om för- och nackdelar med en 
socialnämnd. Nämnden ansvarar för barn och unga 0-20 år med funktionsnedsättning. För den 
enskilde kan det innebära att beslut tas i olika nämnder vilket ur ett medborgarperspektiv inte 
är optimalt eftersom det är Uppsala kommun som beslutar och då kan få två beslut för den 
sökta insatsen. Bilaga 6. 
 
Styrelsen för vård och bildning ser att den nuvarande fördelningen ger en tydlig uppdelning, 
där ansvaret för myndighetsutövningen inom IFO och råd och stöd, som ligger kvar under 
styrelsens ansvarsområde, inneburit möjligheter att vidareutveckla verksamheten utifrån ett 
produktionsperspektiv med tydlig kundfokus. Relationen med uppdragsgivande nämnder har 
reglerats i avtal med regelbunden uppföljning gentemot berörda nämnder. Bilaga 7. 
 
Föredragning 
Den nämndorganisation som infördes 2003 har åstadkommit en tydligare ansvarsfördelning 
mellan nämnderna och har i stor utsträckning bidragit till att kommunen har en ekonomi i 
balans.  
 
Det pågår olika processer för att stärka samverkan mellan viktiga funktioner för nämndernas 
målgrupper vilka sammanfaller i flera fall. Detta arbete berör både samverkan inom det 
kommunala ansvaret och med andra huvudmän mellan. Den rådande nämndorganisationen 
ger möjlighet att se medborgare i ett helhetsperspektiv istället för begränsat till särskild 
lagstiftning.  Kommunstyrelsen ser därför inget behov av att införa en socialnämnd varför 
motionen föreslås avslås.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
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Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 












































