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PA9,13, 	 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15:00 — 19:15 

Ledamöter: Ingrid Burman (V), ordförande 	 Tjänstgörande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande t.o.m. ersättare:  
§ 54 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) t.o.m. § 54 	Ersättare: 
Eva Pettersson (MP) 
Tarja Onegård (MP) 
Liza Boöthius (V) 
Ulf Schmidt (C) 
Janet French (SD) 

Ove Hjorth (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Hans Olsson (M) 
My Lilja (S) fr.o.m § 55 

My Lilja (S) t.o.m. § 54 
Edip Akay (V) t.o.m. § 54 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Johan Hillman, avdelningschef, 
Ann-Christine Dahl&i, avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, Erica Lundgren, senior 
strateg, strateger: Monica Söderbaum, Bengt Ehlin, Ulf Eiderbrant och Johan Edlund, 
Therese Hagberg, HR-chef, Katja Friberg, enhetschef, Johan Åhrgren, kommunikationsstrateg, 
Lillemor Libeck, samordnare, Lisa Heljefors, beroendeenhet 1, WO vuxen, Rebecca Palmgren, 
mottagningsenheten, WO vuxen, Emma Stenlund, mottagningsenheten, WO vuxen 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 
	

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Socialnämnden 
Datum: 	 2016-03-17 
Datum för 	 Sista dag för överklagande: 	2016-04-12 
anslags uppsättande: 2016-03-22 

	
Datum för anslags nedtagande: 2016-04-13 

Förvaringsplats 
för protokollet: 	Socialförvaltningen(Siationsgatan 12, Uppsala 

  

Underskrift: 

 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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ummele 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 39 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 21 mars 2016, klockan 13.00 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala Torg 1. 

§ 40 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändringar: 
-Information om översyn av Vård och omsorg - tillägg, 
-Information om organisationsöversyn — tillägg, 
-Ärende 5 Utbildningsinsatser riktade till ensamkommande barn och ungdomar - utgår. 

Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upenloi SOCIALNÄMNDEN 

3(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 41 

SCN-2016-10094 

Presenteras månadsuppföljning per februari 2016. Utfallet för perioden är -14.608 mkr att jämföra 
med samma period 2015 som var -1 838 mkr. 

§ 42 

Information från enheterna barn och unga, IFO 

Avdelningscheferna för Individ- och familj eomsorgen, IFO avdelningarna Barn och unga, Placering 
och Vuxen informerar nämnden om besparingsåtgärder samt de insatser som genomförts och 
planeras för att stärka arbetet. 

Förvaltningens HR-chef berättar om det HR-stöd som förvaltningen har samt de olika 
arbetstidsavtal som Uppsala kommun erbjuder anställda. 

Utdragsbestyrkande 
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2 upplalue 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 43 

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2016-03-17 — 2018-12-31 
SCN-2015-0030 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse befattningar/funktioner med beslutsattest enligt förslag samt 

att delegera till direktören för socialförvaltningen att utse sakgranskare. 

Sammanfattning 
Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje 
nämnd utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. 
Kommunstyrelsen har antagit anvisningar för tillämpning av detta reglemente. Nämnderna bör 
knyta sina attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer eftersom man därigenom 
undviker att behöva fatta nya beslut vid personalskiften. 

Nämnden får enligt attestreglementet delegera beslutanderätten att utse behörighetsattestanter, 
mottagningsattestanter och granskningsattestanter till förvaltningschef eller resultatenhetschef. 
Beslutsattestanter och ersättare för dessa ska däremot alltid utses av respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 februari 2016. 

Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 



upe,aelo, SOCIALNÄMNDEN 

5(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 44 

Månadsuppföljning av indikatorer för verksamhet 2016 
SCN-2016-0053 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för verksamhet per februari 2016. 

Sammanfattning 
En uppföljning av personalsituationen med avseende på nyanställningar, vakanser och 
introduktions- och utvecklingsplaner, redovisas. Vidare redovisas uppgifter om ärendebalanser med 
ej fördelade utredningar och ej genomförda överväganden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2016. 

§ 45 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 2016 
SCN-2016-0054 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för myndighetsutövning per februari 2016. 

Sammanfattning 
En uppföljning av ärendevolymer avseende barn och unga, ensamkommande samt vuxna, 
redovisas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala  i SOCIALNÄMNDEN 

6(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 46 

Motion av Jonas Segersam (KD) om ny modell för placeringar av barn 
SCN-2016-0077 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015, 
föreslagit att utreda möjligheten att införa en ny modell för placeringar av barn där familjehemmet 
och de biologiska föräldrarna delar på vårdnaden om barnet, om nödvändigt med ansökan hos 
regeringen om att få bedriva en försöksverksamhet med en ny placeringsform inom socialtjänsten. 

Enligt svensk lagstiftning är det inte möjligt att dela vårdnaden mellan biologisk förälder och 
familjehem. Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Vid vård 
med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ligger den 
rättsliga vårdnaden kvar hos de biologiska föräldrarna, men socialnämnden övertar 
bestämmanderätten över den unge under vårdtiden. Nämnden, eller den nämnden har uppdragit 
vården åt, har alltså i den omfattning som behövs för att genomföra vården, samma skyldigheter och 
rättigheter som vårdnadshavaren. 

Stödet till biologiska föräldrar har dock identifierats som ett utvecklingsområde både nationellt och 
i Uppsala kommun och det pågår ett utvecklingsarbete för att ytterligare stärka stödet till föräldrar, 
hur det ska utformas är dock ännu inte klart. 

Sammanfattningsvis föreslås att avslå motionen avseende att utreda möjligheten till att införa en ny 
modell för placering av barn då modellen inte är juridisk möjlig att genomföra. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 mars 2016. 

Mohamad Hassan (L), Lars-Gunnar Karlsson (M), Hans Olsson (M) och Ulf Schmidt (C) deltar inte 
i beslutet. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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2upp,53,13 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 47 

Internavtal med Styrelsen för vård och omsorg om Jälla EKB 
SCN-2016-0045 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att teckna avtal med Styrelsen för vård och omsorg avseende Jälla EKB om 15 platser 
från 2016-01-18 till 2018-12-31. 

Sammanfattning 
Jälla EKB är ett hem för vård eller boende (HVB) med 15 platser för ensamkommande barn i 
åldrarna 14 till 18 år som söker asyl och för ensamkommande barn och ungdomar i åldrarna 14 till 
20 år som har fått permanent uppehållstillstånd. Boendet har en kapacitet av 15 platser och är 
beläget i Jälla. 

Boendet ska inledningsvis upplåtas till asylsökande ensamkommande barn men kan med tiden 
övergå till ett boende för ungdomar med permanent uppehållstillstånd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
—"\ 



Up elake SOCIALNÄMNDEN 

8(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 48 

Ungdomsråd för ensamkommande barn 
SCN-2016-0095 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att inrätta ett ungdomsråd för ensamkommande barn. 

Reservationer 
Janet French (SD) reserverar sig i särskilt yttrande. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Sedan hösten 2015 har antalet ensamkommande barn i Uppsala ökat markant och kommunens 
mottagande har ställts inför stora utmaningar. Socialnämnden ansvarar för över 670 
ensamkommande barn som alla är placerade i antingen hem för vård eller boende, familjehem eller 
jourhem. Socialnämnden för barn och unga har tidigare genomfört utvärderingar av mottagandet av 
ensamkommande barn. Det har dock saknats en fortlöpande dialog med målgruppen där synpunkter 
och idéer kring hur mottagandet kan förbättras inhämtats. 

Förvaltningen föreslår därför att ett ungdomsråd inrättas med ensamkommande barn och 
representanter från förvaltningen. Det ska vara ett forum som ger ungdomarna möjlighet att lyfta 
synpunkter och idéer. Det ska även vara ett forum där förvaltningen kan diskutera och få förslag 
gällande mottagandet av ensamkommande barn, men det är framförallt ungdomarnas forum där 
ungdomarna själva väljer vilka teman som ska diskuteras. 

Yrkanden 
Janet French (SD) yrkar avslag på förslaget. Ingrid Burman (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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9(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 49 

Internavtal om öppenvårdsverksamheter för vuxna med missbruk och 
beroendeproblematik 
SCN-2016-0032 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till internavtal 2016-01-01 till 2016-12-31 med Styrelsen Uppsala vård och 
omsorg avseende råd, stöd och öppenvård för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik 
till en sammanlagd kostnad av 12 226 fler. 

Sammanfattning 
Avtalet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg omfattar tre verksamheter för vuxna med 
missbruks och beroendeproblematik. Till skillnad mot hur avtalet tidigare var utformat har det nu 
delats mellan tre verksamheter. Detta har gjorts för att tydligare beskriva varje enskild verksamhet. 
För bästa utnyttjande av resurserna ska det finnas ett samarbete mellan verksamheterna. 

Yrkanden 
Liza Boöthius (V) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att barnperspektivet ska läggas till i 
avtalet avseende Råd- och behandlingsenheten och Öppenvården för vuxna med missbruks- och 
beroendeproblematik. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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21uPpemla SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 50 

Ansökan verksamhetsbidrag Dagcenter — Crossroads för EU-migranter och 
tredjelandsmedborgare 
SCN-2016-0085 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Stadsmission verksamhetsbidrag med 900 000 kronor för att bedriva dagcentret 
Crossroads för socialt utsatta EU-medborgare under perioden 2016-04-16 — 2016-12-31, 

att, hemställa till kommunstyrelsen om nya lokaler för att driva verksamheten Crossroads. 

Reservationer 
Janet French (SD) reserverar sig i särskilt yttrande. Bilaga 2. 

Sammanfattning 
Uppsala Stadsmission ansöker om verksamhetsbidrag till fortsatt drift av dagcentret Crossroads 
för socialt utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Uppsala Stadsmission planerar 
för en fortsatt verksamhet under ett år. Ansökan uppgår till 1,2 miljoner kronor plus lokalkostnad 
300 000 kronor. 

Yrkanden 
Janet French (SD) yrkar avslag på förslaget. Ingrid Burman (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2   Uppsalau  SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§51 

Delegations- och arbetsordning för socialnämnden 
SCN-2015-0028 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att revidera delegations- och arbetsordning för socialnämnden enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Tillägg i nämndens delegations. och arbetsordning, avsnitt Ekonomi enligt: 

Beslut att ingå individavtal med leverantör vid direktupphandling av öppenvårdsinstatser eller 
placeringar utanför det egna hemmet, ska delegeras till avdelningschef. Avser ej individavtal som 
rör insatser för ensamkommande barn. 

Beslut att ingå individavtal med leverantör vid direktupphandling av öppenvårdsinstatser eller 
placeringar utanför det egna hemmet för ensamkommande barn, ska delegeras till enhetschef. 

Under avsnitt 7. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ändras delegat för 
beslutet Begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med 
stöd av LVU. Ny delegat särskild lista över personliga förordnanden för tjänstemän. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upenlue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 52 

Personliga förordnanden i individärenden 
SCN-2016-0083 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förordna de tjänstemän förvaltningen föreslagit att vid behov begära biträde hos 
polismyndigheten enligt 43 § 2 p lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU). 

Sammanfattning 
Enligt 43 § 2 p LVU ska polismyndigheten lämna biträde för att på begäran av socialnämnden eller 
någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av denna lag. 

Av 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) framgår att en vanlig delegation från nämnden till en 
tjänstemannafunktion inte är möjlig. För att en tjänsteman ska få begära biträde av 
polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU krävs ett personligt förordnande från socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

3) 	d 
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fä Uno» SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 53 

Anmälningsärenden 
SCN-2016-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden, skrivelser och protokollsutdrag till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut 2016-02-24: Hemställan till Uppsalahem AB:s styrelse att frångå krav om 
skuldfrihet inom ramen för projektet Bostad först. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsalau  SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 54 

Information från beroendeenheterna 

Socialsekreterare från IFO-vuxen, Mottagningsenheten, Beroendeenhet 1 (tidigare alkoholenheten) 
och Beroendeenhet 2 (tidigare narkotikaenheten) berättar för nämnden om verksamheten och behov 
av insatser för målgruppen. 

§ 55 

Kartläggning av situation runt Resecentrum 

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av situationen runt Resecentrum och Svavagallerian. 
Kartläggningen visar att det har blivit lugnare både runt Stationsgallerian och Svavagallerian 
jämfört med hur situationen var hösten 2015. Det är dock fortfarande stökigt. Förutom genomförda 
insatser som vakter ska väggar vitmålas, antalet vakter ska öka och fler övervakningskameror ska 
sättas upp i området. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala  , SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-17 

§ 56 

Information om utvecklingsprojekt tillsammans med Akademikerförbundet 
SSR och Vision 

Akademikerförbundet SSR, Vision, socialnämnden och socialförvaltningen har beslutat att 
gemensamt driva ett utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer. Meningen är att 
skapa ett gemensamt synsätt för hur Uppsala kommun ska vända rekryteringstrenden och bli en 
attraktiv arbetsgivare för socionomer. 

§ 57 

Information om organisationsöversyn 

Förvaltningen informerar om kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2016 om att genomföra en 
fortsatt översyn av kommunens organisation. Översynen ska ge förslag på justeringar i nämndernas 
ansvar och organisation. Ärendet kommer att skickas på remiss till berörda nämnder under april och 
beslut om förändring av nämndernas ansvar och organisering fattas i kommunstyrelsen i maj och i 
kommunfullmäktige i juni. Den nya nämndorganisationen ska kunna träda i kraft 1 januari 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Socialnämnden Uppsala kommun 17 mars 2016 

Särskilt yttrande 

Punkt 11 Ungdomsråd för ensamkommande barn 

Socialnämnden föreslås besluta att uppdra till förvaltningen att inrätta ett ungdomsråd för 
ensamkommande barn. 

Sverigedemokraterna är av flera skäl emot att ett "ungdomsråd" av denna typ inrättas. 

1. Det är fel att cementera begreppet "ensamkommande" längre än nödvändigt. Begreppet 

"ensamkommande" betyder just att man har tagit sig till Sverige ensam, alltså utan någon 

annan familjemedlem. När man väl är i Sverige är man inte längre ensamkommande utan 

möjligen "ensamboende" och man ska därefter betraktas och behandlas som andra 

minderåriga i Sverige som av olika skäl inte bor tillsammans med sin familj. 

2. Vi anser att ungdomar på olika boenden redan nu har eller borde ha alla möjligheter att 

framföra synpunkter via personal på boenden, sina goda män, sjuk- och hälsovård, skolan 

mm och därför är detta råd onödigt. 

3. Detta råd kommer att kosta pengar i form av arbetstid, tolkar, resor mm och 

Sverigedemokraterna ser hellre att pengarna används till den generella välfärden dvs, skola, 

vård och omsorg. 

Därför anser Sverigedemokraterna att detta förslag ska avslås. 

Janet French SD 
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Socialnämnden Uppsala kommun 17 mars 2016 

Särskilt yttrande 

Punkt 13 Ansökan verksamhetsbidrag till dagcentret Crossroads för socialt utsatta EU-medborgare 

Socialnämnden föreslås besluta att bevilja Uppsala Stadsmission verksamhetsbidrag med 900 000 kr 

för att bedriva dagcentret Crossroads för socialt utsatta EU-medborgare under perioden 2016-04-16 

— 2016-12-31 och att hemställa till kommunstyrelsen om nya lokaler för att driva verksamheten 

Crossroads. 

Martin Valfridsson, utsedd av regeringen som nationell samordnare för att utreda EU-

migranters situation här i Sverige, har presenterat sin utredning. Han ger tydligt besked till 

kommuner och landsting om en restriktiv hållning vad gäller särskilda insatser till så-kallade 

EU-migranter. Grundregeln är att den fria rörligheten i EU gäller bara för människor som kan 

försörja sig. Kan man inte det så har man ingen uppehållsrätt överhuvudtaget. 

Sverigedemokraterna anser att det är fel att kommunen erbjuder särskilda insatser till 

människor som befinner sig olagligt i Sverige. Att tillåta tiggeri, att erbjuda boende, skolgång, 

sjukvård mm och att upplåta mark för bosättningar är alla åtgärder som lockar hit fler fattiga 

migranter och därmed ökar på misären och cementerar människor i en miserabel livsstil som 

inte är värdig en välfärdsstat som Sverige. 

Sverigedemokraterna anser inte att det behövs ett dagcenter till EU-migranter. Information 

om hur det svenska samhället fungerar finns att tillgå på andra och mycket billigare sätt och 

med tanke på kommunens pressade ekonomiska läge vill vi därför att detta förslag avslås. 

Janet French SD 
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