
Alexandra Steinholtz (M), justerare 
kof 

Justeringens 
plats och tid: Omedelbar justering på Stationsgatan 12 

Underskrifter: 
Eva Christiernin (S), förande 

Uplinfie SOCIALNÄMNDEN 

1 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 18.15 

Beslutande: Eva Christiernin (S), ordförande 
Åsa Strahlemo (MP), 1:e vice ordförande 
Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice 
ordförande 
Per-Olof Forsblom (V), 3:e vice 
ordförande 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Eric Kapinga (S) fr o m § 11 
Gunilla Oltner (S) 
Michael Holtorf (M) 
Ludvig Arbin (L) 
Vivianne Eriksson (M) 
Viviane Obaid (C) 
Leif Boström (KB) 
Lena Borg (V) 
Lisen Burmeister (SD) t o m § 15 
Mohammed Mekrami (S) 
Birgitta L Johansson (S) tom § 10 
Jan-Olof Råman (SD) fr o m § 16 

Ersättare: Mohammed Mekrami (S) 
Birgitta L Johansson (S) 
fr o m § 11 
Sami Bechara (S) 
Leyla Demirel (L) 
Thess Lorin (MP) 
Åse Karlsson (M) 
Eva Moberg (KB) 
Alexandra D'Urso (V) 
Jan-Olof Råman (SD) tom 
§ 15 

Övriga Kajsa Bjömström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Åsa Carlsson, 
deltagare: avdelningschef, Ann-Christine Dahlål, avdelningschef, Kerstin Karlsson, avdelningschef 

Utses att Alexandra Steinholtz (M) Paragrafer: 13 och 18 
justera: 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Socialnämnden 
2019-01-31 Sista dag att överklaga: 2019-02-22 
2019-02-01 

www.uppsala.se  och socialförvaltningen, Stationsgatan 12 



upPRI.fi SOCIALNÄMNDEN 

2 (21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 18.15 

Beslutande: Eva Christiernin (S), ordförande 
Åsa Strahlemo (MP), 1:e vice ordförande 
Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice 
ordförande 
Per-Olof Forsblom (V), 3:e vice 
ordförande 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Eric Kapinga (S) fr o m § 11 
Gunilla Oltner (S) 
Michael Holtorf (M) 
Ludvig Arbin (L) 
Vivianne Eriksson (M) 
Viviane Obaid (C) 
Leif Boström (KD) 
Lena Borg (V) 
Lisen Burmeister (SD) t o m § 15 
Mohammed Mekrami (S) 
Birgitta L Johansson (S) tom § 10 
Jan-Olof Råman (SD) fr o m § 16 

Ersättare: Mohammed Mekrami (S) 
Birgitta L Johansson (S) 
fr o m § 11 
Sami Bechara (S) 
Leyla Demirel (L) 
Thess Lorin (Ml') 
Åse Karlsson (M) 
Eva Moberg (KD) 
Alexandra D'Urso (V) 
Jan-Olof Råman (SD) tom 
§ 15 

Övriga Kaisa Björnström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Åsa Carlsson, 
deltagare: avdelningschef, Ann-Christine Dahlen, avdelningschef, Kerstin Karlsson, avdelningschef 

Utses att Alexandra Steinholtz (M) Paragrafer: 10 - 12, 14— 17, 19 - 28 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12 den 1 februari 2019 

  

Underskrifter: 

 

Eva Christiernin (S), or örande Alexandra Steinholtz (M), justerare 

 

Lotta von Wowern, sekreterare 

 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Socialnämnden 
2019-01-31 Sista dag att överklaga: 2019-02-22 
2019-02-01 

www.uppsala.se  och socialförvaltningen, Stationsgatan 12 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



UprIfila SOCIALNÄMNDEN 

3(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 10 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 11 

Information om projektet HVO 2019 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Information om HVO (Hälsa-, vård och omsorg) 2019 projektet. 

Målet med projektet är att Uppsala kommun ska ha en systemlösning för de mjuka förvaltningarna, 
arbetsmarknads-, omsorgs-, social- och äldreförvaltningen, som bidrar till att lösa 
välfärdsutmaningarna samtidigt som kvalitet och hållbarhet säkras. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upPniki SOCIALNÄMNDEN 

4 (21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 12 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga chefer med 
personalansvar får svara på en enkät tillsammans med skyddsombudet. Resultat för 2018 presenteras. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP111,2 SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 13 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr 8.5-38758/2018-1 
SCN-2018-0543 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att översända yttrande till Inspektionen för vård och omsorg enligt förslag. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg har en pågående tillsyn avseende socialnämndens användning av 
konsulentstödda familjehemsverksamheter för placering av barn. Faktauppgifter har tidigare lämnats 
in från socialförvaltningen på begäran av IVO och nämnden ges nu tillfälle att yttra sig. 

I granskningen har framkommit att 7 av 40 leverantörer med pågående placeringar vid tidpunkt för 
inlämnandet av uppgifter saknade rätt att bedriva verksamhet med anledning av avsaknad av tillstånd. 
Socialförvaltningen har sedan tillståndsplikt infördes kontrollerat tillstånd vid användning av 
konsulentstödd familj ehemsverksamhet men förbättringsområden finns när det gäller rutiner för detta. 
Ett förändringsarbete har redan påbörjats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala  i SOCIALNÄMNDEN 

6(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 14 

Hävning av ramavtal med Global Omsorg Sverige AB 
SCN-2017-0076 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att häva avtalet gällande konsulentstödd familjehemsvård för ensamkommande med Global Omsorg 
Sverige AB. 

Sammanfattning 
Socialnämnden tecknade i juli 2017 ramavtal med Global Omsorg Sverige AB (SCN-2017-0076). 
Nämnden har inte haft några placeringar via leverantören. 

Den första mars 2017 beslutade riksdagen att bolag som bedriver konsulentsstöd jour- och 
familj ehemsverksamhet för placering av barn skall omfattas av tillståndsplikt. Tillståndsplikten 
infördes den 15 april 2017 med vissa övergångsbestämmelser. Övergångsbestämmelserna har bland 
annat inneburit att bolag som hade verksamhet redan innan tillståndsplikten infördes fick fortsätta 
bedriva verksamhet under förutsättning att ansökan inkom till IVO innan den 1 april 2018 och i 
avvaktan på beslut. Socialförvaltningen har efter 1 april 2018 kontrollerat tillstånd för samtliga 
leverantörer på de ramavtal som berörs. 

Vid kontakt med IVO i september 2018 framkom att Global Omsorg Sverige AB hade fått avslag på 
sin ansökan om att bedriva konsulentsstödd familjehemsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
-e-''''(------- 



upP19,12, SOCIALNÄMNDEN 

7(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§15 

Hävning av ramavtal med Alistma Care AB 
SCN-2017-0076 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att häva avtalet gällande konsulentstödd familj ehemsvård för ensamkommande med Alistma 
Care AB. 

Sammanfattning 
Socialnämnden tecknade i juli 2017 ramavtal med Alistma Care AB (SCN-2017-0076). 
Alistma Care AB ligger först i rangordning på ramavtalet och nämnden har haft totalt 15 placeringar 
via leverantören. Vid dagens datum finns det fyra pågående placeringar och individuell planering 
finns. 

Den första mars 2017 beslutade riksdagen att bolag som bedriver konsulentsstöd jour- och 
familj ehemsverksamhet för placering av barn ska omfattas av tillståndsplikt. Tillståndsplikten infördes 
den 15 april 2017 med vissa övergångsbestämmelser. Övergångsbestämmelserna har bland annat 
inneburit att bolag som hade verksamhet redan innan tillståndsplikten infördes fick fortsätta bedriva 
verksamhet under förutsättning att ansökan inkom till IVO innan den 1 april 2018 och i avvaktan på 
beslut. Socialförvaltningen har efter 1 april 2018 kontrollerat tillstånd för samtliga leverantörer på de 
ramavtal som berörs. 

Vid kontakt med IVO i september 2018 framkom att Alistma Care AB hade fått avslag på sin ansökan 
om att bedriva konsulentsstödd familjehemsverksamhet. 

Alistma Care AB har avvecklat sin familjehemsverksamhet med anledning av avsaknad av tillstånd 
och har överlåtit delar av verksamheten till ett annat bolag. Med anledning av detta så kan 
leverantören inte fullfölja sina åtaganden enligt ramavtalet, vilket bör hävas med omedelbar verkan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2019. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upPleila SOCIALNÄMNDEN 

8(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 16 

Återrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län för utveckling av 
kommunal verksamhet för romsk inkludering - delredovisning 2018 
SCN-2016-0229 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lämna återrapport avseende Uppsala som utvecklingskommun för romsk inkludering till 
Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Sammanfattning 
Sveriges regering har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering som gäller till och med 
år 2032 (skr. 2011/12:56). Inom ramen för strategin utlyste kulturdepartementet år 2016 ett bidrag för 
utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering för att intensifiera arbetet. Uppsala 
kommun sökte bidraget genom beslut i kommunstyrelsen den 6 april 2016. 

Uppsala kommun valdes av regeringen ut till en av fem utvecklingskommuner för romsk inkludering 
och beviljades bidrag för perioden 1 juni 2016 till 30 juni 2018. Socialnämnden ansvarar för 
utvecklingsarbetet i enlighet med ansökan. 

Uppsala kommun har i skrivelse från kulturdepartementet den 22 juni 2017 erbjudits att förlänga 
perioden som utvecklingskommun för ytterligare två år, 2018 — 2020, vilket kommunen gjorde. Beslut 
om detta togs i kommunstyrelsen den 22 augusti 2017. 

I denna delredovisning rapporteras det fortsatta implementeringsarbetet för romsk inkludering som 
gjorts kommunövergripande inom Uppsala kommun år 2018. Involverade förvaltningar har varit 
socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt 
kommunledningskontoret. 

Rapporten innehåller genomförda kompetenssatsningar inom de olika områdena, genomförda publika 
arrangemang samt utvecklingsarbetet tillsammans med den nationella minoriteten romer bosatta i 
Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§17 

Riktlinjer för socialnämndens uppdragstagare 2019 
SCN-2019-0020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdatera styrdokumentet Riktlinjer för ersättningar till nämndens uppdragstagare i enlighet med 
förvaltningens förslag samt 

att uppdra till nämndens utskottsberedning att undersöka huruvida längre inskolningsperioder 
behövs. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna avser ersättningar till nämndes uppdragstagare. Till uppdragstagare räknas de olika 
familjehemmen, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Riktlinjerna baseras på de rekommendationer 
som Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger ut varje år. Förslaget avser en uppräkning av 
beloppen utifrån SKL:s förlag för år 2019. 

Ersättningar till uppdragstagare betalas ut i olika former och uppgår till olika belopp beroende på 
uppdragets art och utformning. 

Riktlinjerna ska vara ett stöd för handläggare och beslutsfattare i deras kontakter med enskilda 
uppdragstagare och vid fastställandet av ersättningsnivåerna. 

Yrkanden 
Ludvig Arbin (L) yrkar tillägg med en att-sats: att uppdra till nämndens utskottsberedning att 
undersöka huruvida längre inskolningsperioder behövs. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2019. 

Justerandes sign , Utdragsbestyrkande 

U5' 
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upPleit SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§18 

Slutredovisning av uppdraget om utvecklingsprojekt för att behålla och 
rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten inom 
Uppsala kommun 
SCN-2016-0133 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna slutrapport från utvecklingsprojektet Kursändring samt att överlämna rapporten till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Ärendet avser slutrapport från utvecklingsprojektet Kursändring. Rapporten ska överlämnas till 
Socialdepartementet senast den 1 februari 2019. 

Utvecklingsprojektet Kursändrings syfte har varit att lösa kompetensförsörjningen på ett långsiktigt 
och hållbart sätt, att stoppa den negativa trenden som barn- och ungdomsvården befinner sig i och göra 
det sociala arbetet med myndighetsutövningen i Uppsala kommun attraktivt. Utgångspunkten har varit 
att lyssna på medarbetarnas synpunkter och förslag. Projektet har bekostats till hälften av 
socialnämnden i Uppsala kommun och till hälften av medel från Socialdepartementet. Projekttiden har 
varit 2016 -2018. 

Bakgrund, genomförande och resultat med överlämning redovisas i rapporten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2019. 

Justerandes sign 

U3 
Utdragsbestyrkande 



Uppsala    SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 19 

Umgängesbegränsning enligt Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, LVU 

Sekretess 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upRelue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 20 

Verksamhetsplan, budget och internkontrollplan 
SCN-2019-0028 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan, budget och internkontrollplan 2019 enligt föreliggande förslag, 

att delegera till förvaltningsdirektör att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå budget i balans 
utifrån åtgärder under inriktningsmål 1, samt 

att överlämna antagen verksamhetsplan, budget och internkontrollplan till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Alexandra Steinholtz (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), Vivianne Obaid (C) och Leif 
Boström (KB) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget förslag i kommunfullmäktige, men 
anmäler särskilt yttrande, bilaga 1. 

Per-Olof Forsblom (V) och Lena Borg (V) deltar inte i beslutet men anmäler särskilt yttrande, 
bilaga 2. 

Ersättaryttrande 
Alexandra D'Urso (V) anmäler ersättaryttrande, bilaga 2. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan och budget 2019 beskriver hur nämnden ska förverkliga det övergripande 
styrdokumentet Mål och budget 2019-2021 som antogs i kommunfullmäktige den 10-11 december 
2018. 

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag 
som fullmäktige har beslutat om. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska 
resurser som den tilldelats i Mål och budget 2019-2021. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP1/12, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§21 

Kontaktpolitiker till överenskommelse Röda korset 
SCN-2019-0025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Asa Strahlemo (MI), Per-Olof Forsblom (V) och Vivianne Eriksson (M) till kontaktpolitiker 
för överenskommelsen om partnerskap med Röda korset. 

Sammanfattning 
Från och med 2017-01-01 till och med 2019-12-31 har socialnämnden tillsammans med kultur- och 
arbetsmarknadsnämnderna ett I&buret Offentligt Partnerskap (TOP) med Uppsala rödakorskrets. 
Partnerskapet reglerar kommunens- och röda korsets gemensamma arbete med migration- och 
integration, insatser för nyanlända och flyktingar, ensamkommande barn, ungdomar och migranter. 

För partnerskapet har det upprättats en överenskommelse som reglerar mål, syfte och värdegrund för 
arbetet med målgrupperna. I partnerskapet framgår att det ska utses kontaktpolitiker att delta i 
partnerskapets samverkansgrupp. Samverkansgruppens syfte är att möjliggöra ett gemensamt 
erfarenhets- och kunskapsutbyte och att kontinuerligt få information kring partnerskapets insatser. 

Yrkande 
Eva Christiernin (S) yrkar med stöd av övriga nämnden att nämnden ska ut se tre kontaktpolitiker i 
stället för två. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleak, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 22 

Kontaktpolitiker till överenskommelse Uppsala Stadsmission 
SCN-2019-0027 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Gunilla Oltner (S) och Vivianne Obaid (C) till kontaktpolitiker för överenskommelsen om 
partnerskap med Uppsala Stadsmission. 

Sammanfattning 
Under perioden 2019-01-01- 2021-12-31 har socialnämnden ett Ideburet Offentligt Partnerskap (TOP) 
med Uppsala Stadsmission. Partnerskapet reglerar kommunens och Stadsmissionens gemensamma 
arbete med stöd och insatser till vuxna som lever i social utsatthet där hemlöshet, psykisk och fysisk 
ohälsa, missbruk och beroende är vanligt förekommande samt, kvinnor och deras barn som söker stöd 
på grund av våld i nära relation. 

För partnerskapet har det upprättats en överenskommelse som reglerar mål, syfte och värdegrund för 
arbetet med målgrupperna. I partnerskapet framgår att det ska utses kontaktpolitiker att delta i 
partnerskapets samverkansgrupp. Samverkansgruppens syfte är att möjliggöra ett gemensamt 
erfarenhets- och kunskapsutbyte och att kontinuerligt få information kring partnerskapets insatser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleifi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 23 

Kontaktpolitiker till överenskommelse TRIS 
SCN-2019-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Leila Demirel (L) och Alexandra D'Urso (V) till kontaktpolitiker för överenskommelsen om 
partnerskap med TRIS, Tjejers Rätt I Samhället. 

Sammanfattning 
Under perioden 2017-01-01 till och med 2019-12-31 har socialnämnden tillsammans med kultur, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnderna ett I&buret Offentligt Partnerskap (TOP) med 'FRIS, 
Tjejers Rätt I Samhället. Partnerskapet reglerar kommunens och TRIS gemensamma arbete med stöd 
och insatser till barn, unga och kvinnor som lever med ett begränsat livsutrymme och som 
utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. 

För partnerskapet har det upprättats en överenskommelse som reglerar mål, syfte och värdegrund för 
arbetet med målgrupperna. I partnerskapet framgår att det ska utses kontaktpolitiker att delta i 
partnerskapets samverkansgrupp. Samverkansgruppens syfte är att möjliggöra ett gemensamt 
erfarenhets- och kunskapsutbyte och att kontinuerligt få information kring partnerskapets insatser. 

Yrkande 
Eva Christiernin (S) yrkar med stöd av övriga nämnden att nämnden ska ut se tre kontaktpolitiker i 
stället för två. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleal.fi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 24 

Förordnande av särskilda ledamöter att fatta beslut i individärenden vid 
brådska 
SCN-2018-0609 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att besluta om förordnanden enligt följande turordning för individärenden som fattas vid brådska 
(ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, 6, 11 och 27 §§ lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga samt 13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall: 

Individutskott (IU) nummer 1 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1 
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 
Ludvig Arbin (L) ordförande i Individutskott 2 
Leif Boström (KD) vice ordförande i Individutskott 2 
Inga-Lill Sjöblom (S) ordförande i Individutskott 3 
Alexandra Steinholtz (M) vice ordförande i Individutskott 3 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott ensamkommande 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott ensamkommande 

Individutskott (IU) nummer 2 
Ludvig Arbin (L) 
Leif Boström (KD) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Michael Holtorf (M) 
Rezene Tesfazion (S) 
Viviane Obaid (C) 
Åsa Strahlemo (MP) 
Vivianne Eriksson (M)  

ordförande i Individutskott 2 
vice ordförande i Individutskott 2 
ordförande i Individutskott 3 
vice ordförande i Individutskott 3 
vice ordförande i Individutskott 4 
ordförande i Individutskott ensamkommande 
vice ordförande i individutskott ensamkommande 
ordförande i Individutskott 1 
vice ordförande i Individutskott 1 

Individutskott (IU) nummer 3 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Michael Holtorf (M) 
Rezene Tesfazion (S) 
Viviane Obaid (C) 
Åsa Strahlemo (MP) 
Vivianne Eriksson (M) 
Ludvig Arbin (L) 
Leif Boström (KD)  

ordförande i Individutskott 3 
vice ordförande i Individutskott 3 
vice ordförande i Individutskott 4 
ordförande i Individutskott ensamkommande 
vice ordförande i individutskott ensamkommande 
ordförande i Individutskott 1 
vice ordförande i Individutskott 1 
ordförande i Individutskott 2 
vice ordförande i Individutskott 2 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

„ty 
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UNR» SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

Individutskott (IU) nummer 4 
Ludvig Arbin (L) ordförande i Individutskott 2 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott ensamkommande 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott ensamkommande 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1 
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 
Leif Boström (KD) vice ordförande i Individutskott 2 
Inga-Lill Sjöblom (S) ordförande i Individutskott 3 
Alexandra Steinholtz (M) vice ordförande i Individutskott 3 

Individutskott (IU) Ensamkommande 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott ensamkommande 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott ensamkommande 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1 
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 
Ludvig Arbin (L) ordförande i Individutskott 2 
Leif Boström (KD) vice ordförande i Individutskott 2 
Inga-Lill Sjöblom (S) ordförande i Individutskott 3 
Alexandra Steinholtz (M) vice ordförande i Individutskott 3 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 

Sammanfattning 
Ärendet rör vem som får fatta beslut i brådskande individärenden. För varje utskott föreslås en 
gällande turordning bestående av utskottets ordförande och vice ordförande samt ordförande och vice 
ordförande i de andra utskotten, för att säkerställa att det alltid finns någon som kan fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign - 
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1311194lue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 25 

Ändrad sammanträdestid för arbetsutskottet i februari 
SCN-2018-0610 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att flytta arbetsutskottets sammanträde från den 20 februari till den 13 februari 2019. 

Sammanfattning 
Då arbetsutskottets sammanträde den 20 februari 2019 infaller under sportlovsveckan föreslås 
nämnden flytta arbetsutskottets sammanträde till den 13 februari 2019 klockan 15.00. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign , 
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upPRI.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 26 

Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala, 
UNG-018 
SCN-2019-0049 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förslag till slutrapport av UNG 018- en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 
bland unga i Uppsala till handlingarna, samt 

att uppdra till förvaltningen att i relation till de resultat som framgår av rapporten skyndsamt ta fram 
ett förslag till insatser som avser arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Sammanfattning 
År 2015 uppdrog förvaltningen till IRIS, Tjejers Rätt I Samhället att kartlägga förekomsten av 
våldsutsatthet med särskild fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksfonner 
bland unga i Uppsala. TRIS har genomfört en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck mot 
unga i Uppsala. Kartläggningen lyfter särskilt tvångsäktenskap, barns ofrihet i vardagen samt vad unga 
tycker om lagen om tvångsäktenskap som trädde i kraft 1 juli 2014. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 27 

Delegations- och anmälningsbeslut 
SCN-2019-0030 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegations- och anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Ungdomsenhet 2, beslut från oktober 2018 
Ungdomsenhet 2, beslut från november 2018 
Barnenhet 2, beslut från november 2018 
Barnenhet 3, beslut från juni, oktober och november 2018 
Mottagningsenheten BoU, beslut från november 2018 
Barnenhet 1, beslut från november 2018 
Ensamkommande 2, beslut från november 2018 
Barnenhet 4, beslut från november och december 2018 
Ungdomsenhet 4, beslut från november 2018 
Mottagningsenhet vuxen, beslut från november 2018 
Beroendeenhet 1, beslut från november 2018 
Beroendeenhet 2, beslut från november 2018 
Nexus, beslut från november 2018 
Familj erättsenheten, beslut från oktober och november 2018 
SCF avdelning systemledning, beslut 5 december 2018 om Anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg enligt Lex Sarah 14 kap. 7 § socialtjänstlagen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 28 

Rapporter 

Birgitta L Johansson (S) berättar om Guldkantsbidraget 2018 som delades ut av Uppsala läns 
barnavårdsförbund. Guldkantsbidraget delas ut till behövande barn inom medlemskommunerna i länet. 

Birgitta L Johansson (S) lämnar in protokoll från styrelsemötet för Uppsala läns barnavårdsförbund 
den 12 november 2018 för anmälan vid socialnämndens nästa sammanträde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign, 
--uk) 



§26  

SCN 31 januari 2019 

Ärende Verksamhetsplan, budget och internkontrollplan 

Särskilt yttrande Uppsala-alliansen 

Uppsala-alliansen lämnade ett eget budgetförslag i kommunfullmäktige som inte vann bifall. 

Vi vill därför lämna följande särskilda yttrande. 

Socialnämnden står inför stora utmaningar under 2019. Den upplevda otryggheten har ökat i 
Uppsala och nämnden måste vidta effektiviseringar för att minska nämndens kostnader och 
för att verksamhetskostnaderna i Uppsala ska närma sig jämförbara kommuner. Samtidigt 
växer Uppsala kommun och orosanmälningarna blir fler. 

Verksamhetsplanen för 2019 innehåller flera goda inslag såsom översyn av HVB-boenden i 
egen regi och utvärdering av arbetet mot EU-migranter i kommunen. C, M och 1<cl har 
tidigare lyft vikten av upphandling samt ifrågasatt behovet av natthärbärget för EU-
migranter är öppet sommartid. Vi ser också att socialnämnden på lång sikt har behov av att 
minska kostnaderna för bl a placeringar i HVB-hem, detta genom hemmaplanslösningar, 
upphandling och uppföljning av kostsamma placeringar. Det är också viktigt att även i 
fortsättningen arbeta förebyggande mot barn och unga för att undvika mer omfattande 

insatser i ett senare skede. 

Uppsala-alliansen välkomnar det uppdrag nämnden fick av kommunfullmäktige att införa en 
24 timmars-garanti för kontakt mellan vårdnadshavare och socialtjänsten när unga begår 

brott och kommer särskilt bevaka uppdraget. 

Alexandra Steinholtz (M) 
Viviane Obaid (C) 
Leif Boström (1(d) 



Särskilt yttrande 

SCN 31 januari 2019 
Ärende Verksamhetsplan, budget och interkontrollplan 

Besparingsförslag inom socialtjänsten slår mot förebyggande insatser. 

Socialnämnden ska inför 2019 göra besparingar på i runda tal 40 miljoner i det förslag till 

verksamhetsplan och budget som kommer upp på socialnämnden 31 januari. Underskottet har till 

merparten sin grund i det nya mittenstyrets höjda effektiviseringskrav från 2,6 till 3,1 procent. 

Det kräver för 2019 en besparing på 5% för en budget i balans. Det är krav som kommer att gå ut 

över en rad verksamhetsområden där det alltid är "enklast" att avveckla verksamhet som inte är 

lagstyrd. 

Effektivisera boendekedjan för vuxna, ta bort utvecklingsledartjänst för vuxna. Minska budget till 

föreningsbidrag, minska budget till socialt utsatta EU-medborgare. Ta bort träffpunkt för vuxna, lägga 

ned spädbarnsverksamheten och Mentorn för ungdomar är en del av förslagen som kommer upp 31 

januari. 

All erfarenhet och kunskap talar för att evidensbaserade förebyggande insatser är det mest effektiva 

sättet att möta uppkomsten av sociala problem. 

I det arbete som pågår nu med en ny socialtjänstlag, under Margareta Winbergs ledning, trycker man 

starkt på att den kommande lagstiftningen måste skapa förutsättningar för ett socialt arbete som 

bygger mycket mer på den enskilde individens möjlighet att själv söka hjälp utan ingripande 

myndighetsbeslut. Ett ännu större fokus på förebyggande verksamhet och enheter som man som 

enskild individ kan få stöd hos utan att först bli ett ärende i socialtjänsten. 

En lång rad av de besparingsförslag som socialförvaltningen nu föreslår socialnämnden att fatta 

beslut om är just av den förebyggande karaktären. 

Vänsterpartiet anser att minoritetsstyret ställt nämnden inför ett omöjligt uppdrag och att 

kommunfullmäktige omgående bör höja kommunbidraget till socialnämnden. 

För Vänsterpartiet 

Per-Olof Forsblom, Lena Borg, 

Ersättaryttrande från Alexandra D'Urso 



\--äk—Äs VDIU 

Synpunkter på verksamhetsplanen och budget för 2019 

Inriktningsmål 1 sid 6 

Om HVB Hur kopplas avvecklingsförslagen för Edeby och Nyckelgården till skrivningen i planen. 

Borde förtydligas 

lnrikt mål 2 sid 9 sista stycket om våld i nära relationer 

Hur kopplas förslagen om nedläggning av Siri till skrivningen "att insatserna ska hålla högkvalitet och 

på ett effektivt sätt möta målgruppens behov" 

Mål 2.9 sid 11 Hur beaktas näringslivsperspektivet vid beslutsfattandet? 

Mål 4 sid 16 o 17 Hur undviker man att man hamnar i ett limbo för ensamkonnmande barn o unga när 

det gäller behandlingsinsatser mm när staten dragit ned på stödet till detta 

Viktigt att SUF verksamheten finns kvar 

Mål 4.4 sid 19 Narkotika fri skola Viktigt att ta in kunskap från RNS Staffan Hybinette om narkotikafri 

skola 

Mål 4.9 sid 20 Varför föreslås en minskning av budgeten till ANDT ? 

Mål 4.14 sid 22 Barn åsikter måste komma fram mycket tydligare och tas tillvara i utredningar om 

våld i nära relation er. Barnkonventionen blir snart svensk lag. 

Mål 5.9 sid 24 om boendelösningar Viktigt att "halvägshus" stöd vid utslussning från behandling 

startas under 2019 

Mål 6 sid 25 Viktigt med en utvärdering av nuvarande arbetssätt "rutinen" genomförs 2019 

Mål 7.1 sid 27 Tydlig koppling till CUF bör ske 

Mål 7.2 sid 27 Ny träffpunkt i Stadsmissionens regi? Nedläggning av träffpunkt för äldre Hur hänger 

detta ihop? 

Mål 9 sid 32 Tappa inte bort försök med sextimmars arbetsdag eller annan variant på detta 

I det stora hela finns det många bra tankar och förslag i verksamhetsplanen. När det gäller budget så 

anser Vänsterpartiet att en stor del av de statliga medel på 77 miljoner som nu kommit "tillbaka" till 

kommunen bör tillföras socialnämndens budget både för volymökningar och fortsatta satsningar på 

förebyggande och inte myndighetsstyrd verksamhet. 

För Vänsterpartiet 

Per-Olof Forsblom, Lena Borg 
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