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Justerandes sign 

1(15) 

tlupealue 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 15-1 1-25 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15:00 — 19.15 

Ledamöter: Ingrid Burman (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) tom § 217 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) tom § 221 
Michael Holtorf (M) 
Tarja Onegård (MP) 
Liza Boöthius (V) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (Kl)) 
Janet French (SD) tom § 220 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) tjg tom 
§ 217 
My Lilja (S) §§ 212-220 
Patrik Pössi (M) tjg 
Hans Olsson (M) 
Ahmad Orfali (MP) tjg 
Edip Akay (V) 
Joakim Strignert (C) tom § 217 
Josef Agnarsson (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Erica Lundgren, senior strateg, 
Åsa Carlsson, avdelningschef, Johan Hillman, avdelningschef, Ann-Christine Dah161, 
avdelningschef, Jennie Remes, strateg, Bengt Ehlin, strateg, Johan Edlund, strateg, Ulf 
Eiderbrandt, strateg, Marie Therese Metån, socialsekreterare/samordnare 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Lotta von Wowern, se reterare 

ANSLAG/BEVIS 
	

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Socialnämnden 
Datum: 	 2015-11-25 
Datum för 	 Sista dag för överklagande: 	2015-12-22 
anslags uppsättande: 2015-12-01 

	
Datum för anslags nedtagande: 2015-12-23 

Förvaringsplats 
för protokollet: Socialfö valt m en, St t nsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala  ai SOCIALNÄMNDEN 

2(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§ 207 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 30 november 2015 på socialförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 208 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Information om LSS-genomlysningen 
-Julbord 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Up eacie SOCIALNÄMNDEN 

3(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§ 209 

Månadsuppföljning ekonomi per oktober 2015 
SCN-2015-0080 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsredovisning per oktober 2015, 

att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans, 

att uppdra till direktören att löpande följa upp och till nämnden återrapportera 
uppnådda effekter av åtgärderna, samt 

att uppdra till förvaltningen, i samråd med kommunledningskontoret, att till nämnden 
återkomma med princip för hantering av eventuellt överskott i resultatet för verksamheten 
avseende ensamkommande barn att gälla från årsbokslut 2015. 

Sammanfattning 
Resultatet för perioden uppgår totalt till -12,5 miljoner kronor, att jämföra med resultat per 
september som var -17,6 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring med 5 miljoner kronor. 

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamheter redovisar ett resultat på -20,9 miljoner 
kronor, vilket är helt i nivå med prognostiserat årsresultat i augustiprognosen. Stora negativa 
resultatavvikelser finns för perioden inom vuxenvård — 9,9 miljoner kronor, samt barn- och 
ungdomsvård — 11,5 miljoner kronor. 

Resultatet för ensamkommande barn uppgår till 8,4 miljoner kronor, varav 7,7 miljoner kronor 
avser stasbidragsintäkter från 2014. Verksamheten är helt finansierad av statsbidrag och redovisas 
därför i en egen sammanställning, men bidrar till att förbättra nämndens totala resultat. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upekelie SOCIALNÄMNDEN 

4(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§210 

Sammanträdestider för individutskotten 2016 
SCN-2015-0314 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att socialnämndens individutskott Söder 2016 sammanträder tisdagar klockan 09.00: 
4 januari (måndag), 9 februari, 8 mars, 5 april, 2 maj (måndag), 31 maj (tisdag), 
16 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november och 6 december, 

att socialnämndens individutskott N01T 2016 sammanträder torsdagar klockan 09.00: 
7 januari, 11 februari, 10 mars, 7 april, 3 maj (tisdag), 2 juni, 18 augusti, 15 september, 
13 oktober, 10 november och 8 december, 

att socialnämndens individutskott Väster 2016 sammanträder tisdagar klockan 09.00: 
19 januari, 23 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 
25 oktober, 22 november och 19 december (måndag), 

att socialnämndens individutskott Öster 2016 sammanträder torsdagar klockan 09.00: 
21 januari, 25 februari, 23 mars (onsdag), 21 april, 19 maj, 16 juni, 1 september, 29 september, 
27 oktober, 24 november och 20 december (tisdag), 

att socialnämndens individutskott för Ensamkommande 2016 sammanträder torsdagar 
klockan 09.00: 
14 januari, 18 februari, 16 mars (onsdag), 14 april, 11 maj (onsdag), 9 juni, 25 augusti, 
22 september, 20 oktober, 17 november och 15 december. 

Sammanfattning 
Sammanträdestider under 2016 för de fem individutskotten. Individutskottens sammanträden äger 
rum i lokal i Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala, om inget annat anges i kallelse. Vid behov sätts 
extra sammanträden in. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala  , SOCIALNÄMNDEN 

5(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§211 

RISK Uppsala: Informatörsutbildning om kvinnlig könsstympning 
SCN-2015-0349 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja föreningen Risk Uppsala bidrag om 52 500 kr samt, 

att beviljat bidrag finansieras ur nämndens särskilda medel för riktade insatser inom området 
kvinnofrid. 

Sammanfattning 
RISK Uppsala ansöker om bidrag om 52 500 kronor för år 2015 

Syftet är att ge föreningen ett stöd som möjliggör att utbilda informatörer som ska sprida kunskap 
om kvinnlig könsstympning till flickor och kvinnor, pojkar och män samt till personal inom 
verksamheter som möter barn och ungdomar i det dagliga arbetet. 

Föreningen RISK Uppsala är en lokal förening som arbetar under riksorganisationen RISK-
Riskföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning. RISK Uppsala arbetar mot målsättningen att 
kvinnlig könsstympning ska upphöra. Den lokala verksamheten syftar till att utbilda och sprida 
kunskap om kvinnlig könsstympning dels till flickor, kvinnor, pojkar och män och dels till 
verksamheter som träffar barn och ungdomar i sin vardag, exempelvis personal i grundskola, 
fritidsgårdspersonal, personal inom socialtjänsten samt personal inom hälso- och omsorgsområdet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala  alue SOCIALNÄMNDEN 

6(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 15-1 1-25 

§212 

Socialdepartementet: Remiss om slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid 
tvångsvård. Förslag till ny lag om vård av unga, LVU (SOU 2015:71) 
SCN-2015-0260 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Utredningens huvuduppgift har varit att stärka barnrättsperspektivet i tvångsvården för barn och 
unga. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har omarbetats helt och det nya 
förslaget grundar sig på barnkonventionens normer och principer. 

Förslaget till ny LVU är mer pedagogiskt överskådlig och ska underlätta för barnet själv och 
föräldrar att förstå lagstiftningen och sina rättigheter. Den nya lagstiftningen innebär också att 
kraven på vården blir tydligare, både för dem som ska tillämpa lagen och dem som ska ge vård med 
stöd av den. Utredningen tar även fasta på placerade barns rätt till en god hälsa och deras 
förutsättningar att lyckas med skolgången. Utredningen lägger även fram en rad förslag som stärker 
rättssäkerheten och tryggheten för placerade barn. Förslagen berör även ändringar i andra lagar, 
bland annat socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Yrkanden 
Ylva Stadd! (S) och Leif Boström (KD) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg i yttrandet 
enligt: Nämnden anser att det vid översynen av delegationsbestämmelserna är viktigt att säkra 
förtroendevaldas roll och möjlighet till insyn för att uppnå rättsäker myndighetsutövning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november 2015. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

c__ 



Uppsala. SOCIALNÄMNDEN 

7(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§ 213 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 
SCN-2015-0133 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen per oktober 2015. 

Sammanfattning 
Nämnden har fastställt ett antal indikatorer som socialförvaltningen ska följa för olika områden. 
Redovisas de indikatorer som följs månadsvis. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2015. 

§214 

Aktuell situation avseende mottagande av ensamkommande barn 

Förvaltningen informerar nämnden om det aktuella läget i mottagningen av ensamkommande barn 
och boendeplatser till dem. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 uPente 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§215 

Månadsuppföljning av indikatorer för verksamhet 
SCN-2015-0321 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen för november 2015 av indikatorer för verksamhet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

'Å 
, 



Locket* SOCIALNÄMNDEN 

9(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§216 

Val till ledamot till Brottsförebyggande rådet 
SCN-2015-0371 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att representera socialnämnden i Brottsförebyggande rådet. 

Sammanfattning 
Brottsförebyggande rådet i Uppsala arbetar för att motverka och minska riskerna för att unga 
människor hamnar i kriminalitet. Det lokala rådet består av representanter från myndigheter, skola 
och näringsliv. 

Nämnden har att utse en representant i Brottsförebyggande rådet under perioden 2015-11-25 - 
2018-12-31. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

10(15) 

Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§217 

Val av ledamöter till Folkhälsorådet 
SCN-2015-0056 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Leif Boström (KD) att representera socialnämnden i Folkhälsorådet. 

Sammanfattning 
Folkhälsorådet är ett samrådsorgan om folkhälsofrågor för representerade organisationer. 
Folkhälsorådets syfte är att genom bred samverkan verka för att hälsosamma förändringar hos 
medborgarna uppnås. 

Socialnämnden har att utse ledamot från nämndens opposition till Folkhälsorådet under perioden 
2015-11-25 —2018-12-31. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Plealoi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§218 

Sociala insatsgrupper (SIG) 

Marie Therese MetAn, samordnare i Sociala insatsgrupper, SIG, i Uppsala kommun, berättar om 
verksamheten för nämnden. 

De sociala insatsgrupperna riktar sig till unga mellan 15-25 år som riskerar att rekryteras till 
kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil, behöver stöd för att lämna ett kriminellt 
nätverk eller en kriminell livsstil. 

Samverkan sker mellan socialtjänst, polis, landstinget, arbetsförmedlingen och skola. 
Huvudansvaret för arbetet med de sociala insatsgrupperna ligger på socialtjänsten. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Locke», SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§219 

Uppföljning av leverantören Abraso stöd & omsorg AB 
SCN-2015-0359 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av leverantören Abraso stöd & omsorg AB, 

att konstatera att placeringarna har upphört samt 

att förstärka uppföljningen av placerade ensamkommande barn. 

Sammanfattning 
Nämnden har anlitat företaget Abraso för placeringar av ensamkommande barn i konsulentstödda 
familjehem. Fråga har väckts om verksamheten tillförsäkrar ungdomarna god omsorg och stöd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november 2015. 

Justerandes sign 4, Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

13(15) 

unnele SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§ 220 

Halvvägshus för personer med missbruksproblematik 
SCN-2015-0097 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att inför 2016 avsätta medel enligt nedanstående kostnadsberäkning för inrättande av ett så kallat 
halvvägshus för en projektperiod på tre år, 

att inrätta en politisk referensgrupp bestående av My Lilja (S), Liza Boöthius (V), vakant (MP), 
Mohamad Hassan (L) och Michael Holtorf (M), för projektet, 

att hemställa till kommunstyrelsen om verksamhetslokal för att driva ett halvvägshus, 

att utreda förslag om samverkan mellan halvvägshuset och kommunens öppenvård. 

Sammanfattning 
Förslag att inrätta ett så kallat halvvägshus för vård och boende för målgruppen vuxna personer med 
missbruks och beroendeproblematik. Halvvägshuset föreslås ha tio platser och ska ses som en del i 
en rehabilitering efter en missbruksbehandling. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

14(15) 

emlue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 15-1 1-25 

§221 

Verksamhetsplan 2016 

Förvaltningen presenterar förslag till Verksamhetsplan 2016. Nämnden kommer att besluta om 
Verksamhetsplan 2016 vid sammanträdet i december 2015. 

§ 222 

Anmälningsärenden 
SCN-2015-0278 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
I ärendet anmäls anmälningsärenden samt skrivelser och protokollsutdrag enligt förteckning. 

Utdragsbestyrkande 



15(15) 

Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-25 

§ 223 

Information om LSS-genomlysningen 

Förvaltningen informerar om arbetet med LSS-genomlysningen. LSS-genomlysningen genomförs 
av en politisk styrgrupp som består av presidierna i socialnämnden och omsorgsnämnden samt 
tjänstemän från respektive förvaltning. 

Gruppen genomför en genomlysning av ärenden utifrån att klienters behov tangerar nämndernas 
ansvarsområden. En muntlig redovisning kommer att ges vid nämndens sammanträde i december 
och en skriftlig rapport kommer att presenteras i januari. 

§ 224 

Julbord 

För att inte ytterligare belasta nämndens budget ställs julbordet för nämndens ledamöter in 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
 c:1
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