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Beslutande: Eva Christiernin (S), ordförande Ersättare: Tommy Bringholm (S) 
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Per-Olof Forsblom (V), 3:e vice Gunnar Granberg (C) 
ordförande to m § 195 
Rezene Tesfazion (S) Alexandra D Urso (V) 
Gunilla Oltner (S) to m § 207 
Michael Holtorf (M) Andreas Morström (KD) 
Vivianne Eriksson (M) Jan-Olof Råman (SD) 
Ludvig Arbin (L) from § 196 
Viviane Obaid (C) to m § 195 
Leif Boström (KD) 
Lena Borg (V) 
Lisen Burmeister (SD) fr o m § 196 
Birgitta L Johansson (S) 
Sami Bechara (S) 
Jan-Olof 'Urnan (SD) t o m § 195 
Gunnar Granberg (C) fr o m § 196 

Övriga T.f. direktör Åsa Carlsson, avdelningschefer Ola Jeremiasen, Ylva Byström, Kerstin 
deltagare: Karlsson och Katja Friberg, ekonomichef Peter S:t Cyr, controller Magnus Bergmark, 

enhetschef Elisabeth Karlsson, enhetschef Johan Eikman, strategerna Ulf Eiderbrant, 
Sandra Sonnermyr Hovi, Sophie Jonneryd och Åsa Hedlund 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Alexandra Steinholtz (M) 

Stationsgatan 12 den 3 december 2019 

Eva Christiernin ,S), ordför,arkle 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Paragrafer: 191 - 208 

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

Organ: Socialnämnden Sista dag att överklaga 2019-12-24 

Datum: 2019-11-27 Anslaget tas ner: 2019-12-27 
Protokollet finns 
tillgängligt på www.uppsala.se  och socialförvaltningen, Stationsgatan 12 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sam rna nträdesdatum: 
2019-11-27 

§191 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 

-Rapport från Uppsala läns barnavårdförbunds möte - Birgitta L Johansson (S) 

-Aktualiserad fråga om polisinsatser i skolor - Per-Olof Forsblorn (V) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign,, 
k 
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kommun 

Sida 4 (21) 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§193 

Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 
2020 - 2024 
SCN-2019-0554 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta förslag till Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål såsom 
nämndens behov av bostäder och lokaler, 

att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom beställning 
av angivna lokalåtgärder, 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen, 

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret genomföra 
lokalåtgärder enligt planen, samt 

att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i 
samband med genomförandet av åtgärder enligt planen. 

Sammanfattning 
Planen innebär en uppdatering av Bostad- och lokalförsörjningsplan för sociala 
ändamål 2019-2021. Framtagande sker förvaltningsövergripande i samarbete mellan 
berörda förvaltningar. Arbetet leds av en gemensam styrgrupp med direktörer från 
berörda förvaltningar, kontor och kommunala bolag. Modellen har under ett flertal år 
använts inom till exempel pedagogiska lokaler. 

Genom det förvaltningsövergripande arbetssättet säkerställs både det strategiska 
perspektivet samt att nämndens behov av bostäder och lokaler ingår i kommunens 
övergripande arbete med lokalförsörjning. Arbetsmodellen är kopplad till kommunens 
mål och budgetprocess och planen revideras därför årligen. 

Planen visar på ett behov om tillgång till cirka 140 nya lägenheter 2020. Behovet 
planeras att mötas genom ägardirektiv till Uppsalahem, eget bestånd och avtal med 
privata fastighetsägare. Nya åtgärder som föreslås är samlokalisering av familjecentral 
i Gottsunda centrum, mindre verksamhetsadministrativa ökningar och uppsägning av 
lokal för EU-härbärget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
Q.:?‘ 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§194 

Information om personskydd 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Andreas Croner från avdelningen för säkerhet och beredskap inom Uppsala kommun 
informerar om skydd för förtroendevalda. Enlig en trygghetsundersökning som 
Uppsala kommun genomförde 2017 har var tredje förtroendevald varit utsatt för hot. 
Alla förtroendevalds omfattas av samma skydd som anställda inom Uppsala kommun. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sam manträdesdatum: 
2019-11-27 

§195 

Inriktningsbestut för Effektiv och nära vård 2030 
SCN-2019-0573 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom målbilden för Effektiv och nära vård 2030 samt inriktningen för 
utvecklingen av vårdcentrum i länet med strategin för närvårdssamverkan som 
utgångspunkt. 

Sammanfattning 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) är ett första steg i 
en stor system- och strukturförändring av den svenska hälsa- och sjukvården. Enligt 
utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på ledningsnivå hos 
huvudmännen, i såväl politiska som tjänsteledningar, och omsättas i egna beslut och 
planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signEx
,„Q__ 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§196 

Ekonomisk månadsuppföljning 
SCN-2019-0148 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden i januari med fördjupad 
information om målgruppen vuxna missbrukare, 

att lägga uppföljningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Periodens resultat är ett underskott på 21,2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse 
på 15,2 mnkr jämfört med budget och en positiv avvikelse på 2,7 mnkr jämfört med 
prognos. Den positiva avvikelsen jämfört med prognos tillhör verksamhet 
ensamkommande. Intäkter ifrån Migrationsverket har erhållits tidigare än beräknat. 
Nämndens helårs prognosen kvarstår med ett underskott på 26,3 och en 
prognossäkerhet på +/- 5,0 mnkr. 

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 
17,7 mnkr jämfört med budget och 1,2 mnkr jämfört med prognos. Verksamheten har 
fortsatt ökat antal vårddygn inom insatserna hem för vård eller boende (HVB) och 
stödboende. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även 
ökat behov för målgruppen yngre missbrukare. 

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 4,9 mnkr jämfört med budget 
och en positiv avvikelse på 0,9 mnkr jämfört prognos. Verksamheten tar emot ett högt 
inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser. Verksamhetens resultat 
förbättras av lägre personal- och omställningskostnader för perioden. 

Verksamhet ensamkommande har en positiv avvikelse jämfört med budget på 
8,8 mnkr och en positiv avvikelse jämfört med prognos på 2,7 mnkr. 

Yrkanden 
Alexandra Steinholtz (M) yrkar med stöd av övriga tjänstgörande ledamöter att 
nämnden ska uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden i januari med 
fördjupad information om målgruppen vuxna missbrukare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign - 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§197 

Överenskommelse om upphörande av ramavtal avseende hem 
för vård eller boende, HVB 
SCN-2016-0201 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om upphörande av ramavtal gällande HVB - Barn 
och unga med Swedish Empowerment Center Ek. för. 

Sammanfattning 
Socialnämnden tecknade den 16 mars 2016 ramavtal med Swedish Empowerment 
Center Ek. för. om  HVB Barn och unga. Under september 2019 kom det till 
förvaltningens kännedom att verksamheten skulle komma att läggas ner och i oktober 
2019 bekräftades detta av företrädare för verksamheten. 

Med anledning av detta och att Swedish Empowerment Center Ek. för. inte längre 
kommer kunna fullgöra sina skyldigheter enligt ramavtalet upphör det att gälla med 
omedelbar verkan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign . 
(." \ 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§198 

Förbättra för barn i familjer med missbruk -Sofiamodellen 
SCN-2019-0592 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Projekt Sofia arbetar med en modell för stöd och hjälp till familjer där föräldrarna har 
en missbruksproblematik. Kontakten med föräldrar och barn sker efter en anmälan 
som gäller barnen eller en ansökan från föräldrarna om hjälp med missbruks-
behandling. 

Sofiamodellen är också ett samarbetsprojekt mellan barn och vuxenenheterna inom 
socialförvaltningen. Syftet med arbetet är att uppmärksamma barnen och ge möjlighet 
till att prata om missbruket och familjens problem. Målsättningen är att föräldrarna ska 
söka hjälp och ett framtida missbruk hos barnen ska förhindras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign," 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§ 199 

Sammanträdestider för individutskotten 2020 
SCN-2019-0510 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att socialnämndens individutskott 1 sammanträder onsdagar klockan 08.30: 
8 januari, 5 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj, 3 juni, 2 september, 30 september, 
4 november och 2 december, 

att socialnämndens individutskott 2 sammanträder torsdagar klockan 08.30: 
16 januari, 13 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 10 september, 
8 oktober, 12 november och 10 december, 

att socialnämndens individutskott 3 sammanträder torsdagar klockan. 09.00: 
30 januari, 20 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 17 september, 
15 oktober, 19 november och 17 december, 

att socialnämndens individutskott 4 sammanträder torsdagar klockan 08.30: 
9 januari, 6 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 
5 november och 3 december, 

att socialnämndens individutskott för ensamkommande sammanträder torsdagar 
klockan 14.30: 
23 januari, 27 februari, 26 mars, 28 april (tisdag), 19 maj (tisdag, 18 juni, 
26 augusti (onsdag), 24 september, 22 oktober, 25 november (onsdag) och 
16 december (onsdag), 

att socialnämndens sommarutskott sammanträder torsdagar klockan 08.30: 
9 juli, 23 juli, 6 augusti och 20 augusti samt 

att delegera till utskotten att vid behov besluta om förändringar av 
sammanträdestider. 

Sammanfattning 
Förslag på sammanträdestider under 2020 för de fem individutskotten och nämndens 
sommarutskott. 

Yrkande 
Ludvig Arbin (L) yrkar att nämnden ska delegera till utskotten att vid behov besluta om 
förändringar av sammanträdestider. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign,, 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§ 200 

Fyllnadsval till nämndens upphandlingsutskott 
SCN-2018-0614 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Rezene Tesfazion (S) som ersättare för I nga-Lill Sjöblom (S) i nämndens 
upphandlingsutskott under perioden 1 november 2019 till 1 juni 2020. 

Sammanfattning 
Rezene Tesfazion (S) föreslås ersätta Inga-Lill Sjöblom (S) i upphandlingsutskottet 
under perioden 1 november 2019 till 1 juni 2020. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign - 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§201 

Uppdrag om återvändandestöd 
SCN-2019-0356 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till arbetsutskottet att återkomma till nämnden med förslag om 
eventuella åtgärder, samt 

att lägga utredningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
vid socialnämndens sammanträde i juni 2019 beslutade nämnden att uppdra till 
förvaltningen att utreda förutsättningarna av ett återvändandestöd för unga 
ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan. Förslaget innehöll även 
genomförandet av ett kunskapslyft för socialsekreterare och skolkuratorer. 

Utredningen innehåller en beskrivning av myndigheters olika ansvarsområden, 
Uppsala kommuns interna ansvarsfördelning kopplat till målgruppen samt en 
kartläggning av insatser inom civilsamhället. Kommunen har inget juridiskt ansvar då 
det gäller frågor om den praktiska återvändandeprocessen utan ansvaret ligger på 
Migrationsverket respektive polismyndigheten. 

Förvaltningens bedömning är att det finns ett visst behov av kompetenshöjande 
insatser vilket kan säkerställas genom Länsstyrelsens kommande utbildning gällande 
återvändande samt att vid behov bjuda in Strömsundskommun kring erfarenheter från 
projekt Barnets bästa i återvändandet. Fortsatt samverkan mellan berörda 
förvaltningar, Länsstyrelsen och civilsamhället krävs. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign , 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§202 

Uppföljning ramavtal 2019 - Vägarna Vidare Vård AB, Åkerby 
SCN-2019-0564 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen av Vägarna Vidare Vård AB, HVB Åkerby 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ramavtal avseende vård på hem för vård eller boende (HVB) för 
barn och ungdom (SCN 2016-0201). Uppföljning av privata utförare görs i enlighet med 
socialnämndens plan för uppföljning och kontroll av privata utförare som nämnden 
beslutade om i mars 2019. 

I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen följt upp avtalets efterlevnad med 
Vägarna Vidare Vård AB. Förvaltningens bedömning är att Vägarna Vidare Vård AB lever 
upp till avtalets krav ide delar som granskats i denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

tAir 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§ 203 

Plan för kontroll och uppföljning av privata utförare 
SCN-2019-0145 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna den översiktliga uppföljningen och lägga ärendet till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i mars 2019 om plan för kontroll och uppföljning av privata 
utförare. Fokusområde för uppföljningen 2019 är efter riskbedömning barn och 
ungdomar i heldygnsvård. Denna redovisning avser den översiktliga uppföljningen 
enligt plan. 

Förvaltningens bedömning är att det utifrån resultatet från den översiktliga 
uppföljningen inte finns några avvikelser som motiverar fördjupad uppföljning. 
Förvaltningen har därför beslutat att göra fördjupad uppföljning av teverantörer där vi 
har haft flest antal placeringar sedan avtalstecknandet och där uppföljning i form av 
besök inte har gjorts under ramavtalsperioden. Resultatet av de fördjupade 
uppföljningarna redovisas i separata ärenden under november, december 2019 och 
eventuellt januari 2020. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign , 

u{7" 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§ 204 

Projekt för ökad skolnärvaro, utveckling och förlängning 
SCN-2019-0588 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga projekt för ökad skolnärvaro till och med 31 december 2020, 

att finansiera en projekttjänst som koordinator under 2020 med statliga medel för 
psykisk hälsa med 750 tkr, 

att arbetet för ökad skolnärvaro från och med 2021 övergår i ordinarie verksamhet, 
samt 

att beslutet gäller under förutsättning att utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden tar motsvarande beslut vad avser koordinatorstjänster. 

Särskilt yttrande 
Per-Olof Forsblom (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt" Vänsterpartiet ser Projekt för 
ökad skolnärvaro som mycket viktigt och värdefullt. Socialnämnden beslutade i maj 
2016, att påbörja ett samarbete med utbildningsnämnden och omsorgsnämnden kring 
ökad skolnärvaro. Projektet startade i juni 2016 med syfte att med fokus på samsyn och 
samverkan utveckla arbetsformer och samverkan för att få barn och unga i Uppsala 
kommuns skolor att vara närvarande i skolan. 

Projektet har arbetat med att ta fram långsiktiga metoder för analyser, rutiner för 
dokumentation och att enhetliga rutiner ska finnas på plats vid en elevs skolfrånvaro. 
Koordinatorerna har också varit inkopplade i enskilda elevärenden och haft en 
samordnande roll mellan elev, familj, skola och andra aktörer, till exempel 
socialförvaltningen. Projektet finns också med i den verksamhetsplan för 2020 som 
Uppsala kommun och Region Uppsala tillsammans har utarbetat för samråd inom 
hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Under rubriken skolnärvaro i planen finns 
följande aktiviteter för 2020. Tillämpa arbetssätt från projektet "koordinatorer för ökad 
skolnärvaro" -Genomföra en genomlysning av samverkan, metoder och 
finansieringsmodeller avseende elever med stort stöd behov. 

Det är viktigt att poängtera att respektive skola har det främsta ansvaret, både för att 
främja närvaro och förebygga skolfrånvaro och att vidta åtgärder för att elever som har 
hög frånvaro kan återgå till undervisningen. 

Inför 2021 är det tänkt att projektet ska ingå i ordinarie verksamhet vid de tre 
nämnderna socialnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. 

Det är viktigt att finansieringen läggs in i mål och budget för 2021 och framåt för att 
trygga en fortsatt verksamhet." 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
e" a-37 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Samrnanträdesdatum: 
2019-11-27 

Sammanfattning 
Sedan juni 2016 har det funnits ett projekt för ökad skolnärvaro i samarbete mellan 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden. Projektet har arbetat 
med att ta fram långsiktiga metoder för analyser, rutiner för dokumentation och att 
enhetliga rutiner ska finnas på plats vid en elevs skolfrånvaro. Koordinatorerna har 
också varit inkopplade i enskilda elevärenden och haft en samordnande roll mellan 
elev, familj, skola och andra aktörer. 

Projektet finansieras till och med 2019 med externa medel. Projektet föreslås förlängas 
ytterligare ett år för att därefter övergå i ordinarie verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2019. 

Justerandes sigc‘
crie 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§205 

Information om nedläggning av faderskapsutredningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde i oktober ställdes en fråga om vilka konsekvenser det kan 
få för mamman om faderskapsutredningen läggs ned. Om mamman söker underhålls-
stöd ställer försäkringskassan fråga till familjerätten om mamman har medverkat i 
utredningen. Har hon inte medverkat utgår inte underhållsstöd till henne. 

Familjerättens utredning kan alltid återupptas om ny information inkommer. 

Sociala- och psykologiska faktorer samt rätt till nationalitet för barnet är huvudfokus 
för nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign  
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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

§206 

Delegations- och anmälningsbeslut 
SCN-2019-0030 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälnings- och delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
1 ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Barnenhet 1, beslut från september 2019 
Ungdomsenhet 1, beslut från september 2019 
Placeringsen het 1, beslut från september 2019 
Ensamkommande, beslut från september 2019 
Ungdomsenhet 4, beslut från september 2019 
Mottagningsenhet vuxen, beslut från september 2019 
Beroendeenhet 1, beslut från september 2019 
Beroendeenhet 2, beslut från september 2019 
Nexus, beslut från september 2019 
Familjerätten, beslut från september 2019 
Barnenhet 2, beslut från oktober 2019 
Ungdom 2, beslut från september och oktober 2019 
Placeringsenhet 2, beslut från oktober 2019 
Mottagningsenheten, beslut från oktober 2019 
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§207 

Rapporter 

Birgitta L. Johansson (S) rapporterar från möte med Uppsala läns barnavårdsförbund 
där hon och Michael Holtorf (M) representerar nämnden. Förbundet ska inom länet 
stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets 
socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet. Alla kommuner i 
länet är medlemmar och styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun. 

1 över 60 år drev förbundet barnkolonin i Sandika utanför Östhammar. När allt färre 
barn kom till kolonin och ekonomin blev sämre beslutade barnavårdförbundet att sälja 
hus och tomt 2010. Vinsten på cirka 5 miljoner kronor används sedan dess till 
förbundets arbete med att dela ut ekonomiskt bidrag till behövande barn inom 
medlemskommunerna "Guldkant på tillvaron". 
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Av ledamöterna aktualiserade frågor 

Fråga om trygghet för personer utsatta för människohandel 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förvaltningen inleder samtal med föreningen för att se hur Uppsala kommun och 
föreningen kan samarbeta i frågan samt 

att förvaltningen utreder de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt bifall till 
ansökan samt återkommer till nämnden med förslag på åtgärder för att kunna 
bifalla ekonomiskt stöd till föreningen som innebär att föreningen kan utföra sin 
planerade verksamhet. 

Alexandra Steinholtz (M), Viviane Obaid (C) och Leif Boström (KD) aktualiserar fråga om 
trygghet för personer utsatta för människohandel enligt:" Uppsala kommun har sedan 
år 2014 drivit ett aktivt samarbete med olika lokala aktörer för att arbeta med socialt 
utsatta EU-medborgare som vistas i Uppsala. Sedan 2016 har ett härbärge och 
dagcenter funnits öppet året runt och kommunen inrättade även en tjänst som 
uppsökare gentemot målgruppen. Alliansen, och sedermera Uppsala-Alliansen, har 
sedan arbetet påbörjades påtalat vikten av att detta är ett stöd för att undvika akut nöd 
och fokus måste finnas på utsatta barn. Vii Uppsala-Alliansen har därför föreslagit att 
härbärget endast ska vara öppet vintertid och att barn på härbärget ska hanteras i 
särskild ordning. 

De senaste åren har lägesbilden i Uppsala förändrats avsevärt. Behovet av härbärge 
har minskat samtidigt som polis, ideella föreningar och andra myndigheter vittnar om 
att fler tvingas till Uppsala för prostitution eller annat tvångsarbete. Vii Uppsala-
Alliansen ser mycket allvarligt på utvecklingen och de behov som idag finns och att 
Socialnämndens roll måste vara att fortsatt ge stöd för att undvika akut nöd samt bistå 
polisen i deras arbete. Vi anser även att det är viktigt att skilja på skyddat boende och 
akut boende. Föreningen hjälp till behövande har under de senaste åren arbetat med 
målgruppen och upparbetat ett förtroende hos densamma. Länsstyrelsen i Stockholm, 
med särskilt ansvar för EU/EES-medborgare i Sverige, vittnar om en ökning av 
människohandel i Uppsala kommun samtidigt som de betonar att målgruppen ofta 
inte aktivt söker sig till Socialtjänsten för hjälp eller stöd. Vii Uppsala-Alliansen tycker 
därför det är särskilt viktigt att utnyttja den kompetens som finns i vår kommun som 
ett komplement till Socialförvaltningens ordinarie verksamhet. 

Föreningen Hjälp till behövande har lämnat in en ansökan om föreningsbidrag till 
Socialnämnden. Med anledning av den ansökan föreslår vi att förvaltningen inleder 
samtal med föreningen för att se hur Uppsala kommun och föreningen kan samarbeta i 
frågan. Vi föreslår också att förvaltningen utreder de ekonomiska konsekvenserna av 
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ett eventuellt bifall till ansökan samt återkommer till nämnden med förslag på 
åtgärder för att kunna bifalla ekonomiskt stöd till föreningen som innebär 
att föreningen kan utföra sin planerade verksamhet." 

Yrkanden 
Alexandra Steinholtz (M) yrkar att förvaltningen inleder samtal med föreningen för att 
se hur Uppsala kommun och föreningen kan samarbeta i frågan samt att förvaltningen 
utreder de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt bifall till ansökan samt 
återkommer till nämnden med förslag på åtgärder för att kunna bifalla ekonomiskt 
stöd till föreningen som innebär att föreningen kan utföra sin planerade verksamhet. 

Eva Christiernin (S) och Per-Olof Forsblom (V) yrkar bifall till Alexandra Steinholtz (M) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Alexandra Steinholtz (M) yrkande och finner bifall. 

Fråga om polisinsats i skolor 

Per-Olof Forsblom (V) aktualiserar fråga om att polisen går in i skolor med hundar för 
att leta efter droger. Det finns en risk att man skapar en otrygg skola och att elever kan 
känna sig utpekade. 

Frågan kommer att behandlas vid ett senare nämndsammanträde. 
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