
\UA'A  	cA„,24— 
(V), ordfdran 	 Ulf Schmidt (C), justerare 

Underskrifter: I 
Ingrid Bur 

„ - 

Justerandes sign 

1(38) 

2upp,alue 	SOCIALNÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 12:30 — 18:15 

Ledamöter: Ingrid Burman (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (FP), 2:e vice ordförande 
from § 170 
Rezene Tesfazion (S) 
Michael Holtorf (M) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Boöthius (V) fr o m § 170 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Janet French (SD) tom § 204  

Patrik Pössi (M) 
Ove Hjorth (S) 
Birgitta L Johansson (S) 
Hans Olsson (M) 
Ahmad Orfali (MP) 
Jonas Karlsson (S) tom § 169 
Joakim Strignert (C) tom § 169 

Jonas Karlsson (S) fr o m § 170 
Hans Olsson (M) 
Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) 
Joakim Strignert (C) fr o m § 170 
Josef Agnarsson (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Bengt Ehlin, strateg, Ulf Eiderbrandt, 
strateg, Sofia Venemalm, strateg, Erica Lundgren, strateg ekonomistaben, Ann-Christine Dahl&I, 
avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, Johan Hillman, avdelningschef 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ersättare: 

Utses att 
justera: 	Ulf Schmidt (C) 	 Paragrafer: 

	201 

Justeringens 
plats och tid: 	Socialförvaltningen, Stationsgatan, omedelbar justering 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Socialnämnden 
2015-10-28, § 201 

2015-10-29 

Socialför altni 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Sista dag för överklagande: 	2015-11-19 
Datum för anslags nedtagande: 2015-11-20 

*önsgatan 12, Uppsala 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1, 3 november 2015 

\\  
Ingrid Bliripan (V), ordfö d 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
Schmidt (C), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Socialfgyvål hnsgatan 12, Uppsala 

SOCIALNÄMNDEN 

2(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 12:30 — 18:15 

Övriga 
deltagare: 

Patrik Pössi (M) 
Ove Hjorth (S) 
Birgitta L Johansson (S) 
Hans Olsson (M) 
Ahmad Orfali (MP) 
Jonas Karlsson (S) tom § 169, 
§ 197 
Joakim Strignert (C) tom § 169 
Josef Agnarsson (KD) fr o m § 203 

Birgitta L Johansson (S) 
Jonas Karlsson (S) fr o m § 170, 
ej § 197 
Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) 
Hans Olsson (M) 
Joakim Strignert (C) fr o m § 170 
Josef Agnarsson (KD) tom § 202 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Bengt Ehlin, strateg, Ulf Eiderbrandt, 
strateg, Sofia Venemalm, strateg, Erica Lundgren, strateg ekonomistaben, Ann-Christine Dah161, 
avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, Johan Hillman, avdelningschef 

167 — 200, 202 - 206 

Ledamöter: Ingrid Burman (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
ej § 197 
Mohamad Hassan (FP), 2:e vice ordförande 
from § 170 
Rezene Tesfazion (S) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Boöthius (V) fr o m § 170 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Michael Holtorf (M) 
Janet French (SD) tom § 203 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ersättare: 

Utses att 
justera: 	Ulf Schmidt (C) 	 Paragrafer: 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Socialnämnden 
2015-10-28, §§ 167 —200, 202 —206 (§ 201 justerades omedelbart) 

Sista dag för överklagande: 	2015-11-25 
2015-11-04 
	

Datum för anslags nedtagande: 2015-11-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



3(38) 

2unikelue 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 167 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Ulf Schmidt (C) att justera § 201 omedelbart tillsammans med ordföranden på 
socialförvaltningen, Stationsgatan 12, 

att utse Ulf Schmidt (C) att justera dagens protokoll (utom § 201) tillsammans med ordföranden 
den 3 november 2015 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1. 

§ 168 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Fråga om utlämnande av handlingar 
- Klargörande av anställningar av ej legitimerade socialsekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

4(38) 

2upealue 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 169 

Verksamhetsplan 2016 

Gemensam genomgång av strukturen i Verksamhetsplan 2016 därefter grupparbete, presentation 
och diskussion. Verksamhetsplan kommer att beslutas av nämnden i december 2015. 

§ 170 

Information från Regionförbundet 

Representanter för Regionförbundet informerar nämnden om Regionsförbundets organisation och 
arbete. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

5(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 171 

Månadsuppföljning ekonomi per september 2015 
SCN-2015-0080 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsredovisning per september 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 att boka en träff mellan nämndens presidium, förvaltningens 
ekonomistrateg och representanter för boendeenheten för en diskussion om 
kostnadsutvecklingen för enheten. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för perioden januari - september 2015 är -17,6 mnkr. 

Det underskott som främst påverkar resultatet i september återfinns inom det bostadssociala 
området. 

Detta innebär att nämndens resultat i förhållande till periodens kommunbidragsbudget visar ett 
underskott om -23,7 mnkr och i förhållande till den totala nämndbudgeten -17,6 mnkr. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av tjänstgörande ledamöter att "uppföljning" i första att- 
satsen ska bytas ut till "redovisning". 

Ingrid Burman (V) yrkar med stöd av tjänstgörande ledamöter tillägg med en att-sats enligt: att 
uppdra till förvaltningen att boka en träff mellan nämndens presidium, förvaltningens 
ekonomistrateg och representanter för boendeenheten för en diskussion om kostnadsutvecklingen 
för enheten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

SOCIALNÄMNDEN 

6(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 172 

Sammanträdestider 2016 
SCN-2015-0314 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden 2016 sammanträder onsdagar klockan 15.00: 
27 januari, 17 februari, 17 mars (torsdag), 20 april, 12 maj (torsdag), 22 juni, 
21 september, 12 oktober, 9 november och 7 december, 

att socialnämndens arbetsutskott 2016 sammanträder onsdagar klockan 09.00: 
20 januari, 10 februari, 9 mars, 13 april, 4 maj, 15 juni, 14 september, 5 oktober, 
2 november och 30 november. 

Sammanfattning 
Nämnden sammanträder klockan 15.00 på onsdagar och nämndens arbetsutskott sammanträder 
klockan 09.00 onsdagar veckan innan nämndens sammanträde. Alla sammanträden äger rum på 
Stationsgatan 12 om inget annat anges i kallelsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 



7(38) 

2 upeleloi 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 5 -  1 0-28 

§ 173 

Plan för socialnämndens utbildning 2015 
SCN-2015-0319 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna revidering av plan för socialnämndens utbildning 2015. 

Sammanfattning 
Nämndens plan för utbildning 2015 antogs vid sammanträdet i februari månad. Förvaltningen 
föreslår att Sociala insatsgruppen (SIG) kommer till nämnden i november och att Barnahus kommer 
till nämnden sammanträde i december. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av tjänstgörande ledamöter att de delar i utbildningen som 
inte genomförts i höst återkommer i vår: Upphandlingsenheten, Förvaltningsrätten och 
Polismyndigheten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen tjänsteskrivelse den 13 oktober 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala  KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

8(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 5-1 0-28 

§ 174 

Avtalsuppföljning av Rosenhill HVB, Styrelsen Uppsala vård och omsorg 
SCN-2015-0306 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av avtalet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg rörande 
HVB-hemmet Rosenhill. 

Sammanfattning 
En avtalsuppföljning har genomförts av nämndens avtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg 
rörande HVB-hemmet Rosenhill. Avtalsuppföljningen visar att leverantören följer avtalet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

—11K)  



Justerandes sign 

Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

9(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 175 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut andra kvartalet 2015 
SCN-2015-0179 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 30 juni 2015, 

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 

att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska varje kvartal rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige. Presenteras en rapport över ej verkställda biståndsbeslut inom 
socialförvaltningen, vilken typ av insats besluten avser och skälen till att besluten inte verkställt i 
tid samt rapport till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

10(38) 

eaelue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 176 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 
SCN-2015-0133 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen per september 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 



11(38) 

Peat» SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 177 

Månadsuppföljning av indikatorer för verksamhet 
SCN-2015-0321 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen 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 12 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



12(38) 

'2 Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 178 

Bidragsansökan 2015 Uppsala tjejjour 
SCN-2015-0310 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Föreningen Uppsala Tjejjour verksamhetsbidrag med 300 tkr, år 2015, samt 

att bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid. 

Sammanfattning 
Uppsala Tjejjour tilldelas ett verksamhetsbidrag om 300 tkr. Syftet är ge föreningen ett stöd som 
ger möjlighet till trygghet, kontinuitet och effektivitet i organiseringen av verksamheten. 

Målgruppen är alla de som definierar sig själva som flickor och unga tjejer, är mellan 12- 20 år, och 
i sin vardag behöver råd och stöd i frågor som påverkar deras vardags- och livssituation. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen tjänsteskrivelse den 30 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



13(38) 

2 upekalue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 179 

FRISAM Uppsala: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0229 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja FRISAM Uppsala bidrag om 60 000 kronor. 

Sammanfattning 
FRISAM Uppsala ansöker om bidrag om 108 800 kronor för år 2016. 

Nämnden anser att föreningen har en viktig uppgift i att komplettera nämndens ordinarie 
verksamhet genom utbildningar av kontaktpersoner inom socialtjänsten. Nämnden anser dock att 
delar av föreningens verksamhet, såsom utbildningar av god man, förvaltare och stödpersoner inom 
landstinget, inte är inom nämndens ansvarsområde. Därför beviljas endast en del av det sökta 
bidraget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



14(38) 

Uppsalaiu  SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 180 

Föräldraföreningen mot narkotika: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0224 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) bidrag om 240 000 kronor. 

Sammanfattning 
Föräldraföreningen mot narkotika i Uppsala (FMN) ansöker om bidrag om 362 000 kronor för år 
2016. 

Nämnden anser att Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) har en inriktning i sin verksamhet där 
det satsas på förebyggande insatser vad gäller unga personer med beroendeproblematik, som är en 
viktig målgrupp för socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

15(38) 

peke», SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 5-  1 0-28 

§ 181 

Uppsala Stadsmission/Mikaelsgården: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0223 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja Uppsala Stadsmission/Mikaelsgården bidrag om 320 000 kronor. 

Sammanfattning 
Uppsala Stadsmission/Mikaelsgården ansöker om bidrag om 900 000 kronor för år 2016. 

Nämnden anser att Mikaelsgårdens verksamhet är av betydande omfattning och i hög grad 
kompletterar nämndens ordinarie verksamhet. Mot bakgrund av detta, och ökningen av 
besöksantalet på Mikaelsgården, har nämnden beslutat att tilldela föreningen ett bidrag för år 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

16(38) 

upe,alue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 182 

Uppsala Stadsmission/Kvinnobyrån: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0220 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja Uppsala Stadsmission/Kvinnobyrån bidrag om 150 000 kronor. 

Sammanfattning 
Uppsala Stadsmission/Kvinnobyrån ansöker om bidrag om 400 000 kronor för år 2016. 

Kvinnobyråns verksamhet är inriktad på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
psykisk ohälsa och missbruk, samt på att motverka våld i nära relationer vilket är ett prioriterat 
verksamhetsområde för nämnden. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat att bevilja 
föreningen ett bidrag för år 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

17(38) 

2upplalue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 183 

Mottagningen mot våld i nära relation, MVU: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0219 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja Mottagningen mot våld i nära relationer, MVU bidrag om 300 000 kronor 
samt, 

att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten att ingå en överenskommelse om 
partnerskap med Mottagningen mot våld i nära relationer, MVU. 

Sammanfattning 
Mottagningen mot våld i nära relationer, MVU ansöker om bidrag om 731 360 kronor för år 2016. 

MVU:s verksamhet är ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet genom sitt betydande 
förebyggande arbete och insatser gentemot målgruppen män som utövar våld i nära relationer. Att 
ge stöd till våldsutövare är ett angeläget område som nämnden har identifierat som viktigt och 
nödvändigt. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat bevilja föreningen bidrag för att bedriva 
verksamhet riktad till våldsutövare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

18(38) 

Uppsalaau  SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 184 

Tjejers Rätt i Samhället, TRIS: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0218 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället bidrag om 250 000 kronor samt, 

att socialnämnden i samverkan med andra nämnder senast i juni 2016 ingår en överenskommelse 
om partnerskap med föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället. 

Sammanfattning 
TRIS ansöker om bidrag om 785 616 kronor för år 2016. 

Nämnden bedömer att TRIS verksamhet är prioriterad för nämnden och att verksamheten 
kompletterar nämndens ordinarie verksamhet. Nämnden ser ett stort värde i TRIS arbete med en 
målgrupp som nämnden har svårt att nå. Området våld i nära relationer är också ett prioriterat 
område för nämnden. Nämnden har utifrån detta beslutat att bevilja TRIS ett verksamhetsbidrag för 
år 2016. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar med stöd av tjänstgörande ledamöter att andra att-satsen ändras till att 
lyda: att socialnämnden i samverkan med andra nämnder senast i juni 2016 ingår en 
överenskommelse om partnerskap med föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 



19(38) 

2 Uppsala    SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 185 

Kamratföreningen Länken: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0217 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja Kamratföreningen Länken bidrag om 10 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kamratföreningen Länken ansöker om bidrag om 78 200 kronor för år 2016. 

Nämnden har bedömt föreningens verksamhet är av begränsad omfattning och inte prioriterad i 
nämndens verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



20(38) 

2upe,alue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 186 

Uppsala mansjour: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0216 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avslå Uppsala Mansjours ansökan om bidrag om 50 000 kronor för år 2016. 

Sammanfattning 
Uppsala Mansjour ansöker om bidrag om 50 000 kronor för år 2016. 

Ansökan avslås med motiveringen att då Uppsala Mansjour inte har någon styrelse anses föreningen 
inte uppfylla nämndens riktlinjer för bidrag. Nämnden har utefter detta beslutat att inte bevilja 
föreningen bidrag för 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

21(38) 

2upekeloi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 187 

Spelberoendes förening Stockholm: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0215 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avslå Spelberoendes förening Stockholms ansökan om bidrag om 10 000 kronor för år 2016. 

Sammanfattning 
Spelberoendes förening Stockholm ansöker om bidrag om 10 000 kronor för år 2016. 

Ansökan avslås med motiveringen att nämnden prioriterar att ge bidrag till en lokal förening som 
bedriver liknande verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 

(A 



22(38) 

2 Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 188 

Terrafem: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0214 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja Terrafem bidrag om 50 000 kronor. 

Sammanfattning 
Terrafem ansöker om bidrag om 446 732 kronor för år 2016. 

Nämnden bedömer att Terrafem kompletterar nämndens ordinarie verksamhet och annan ideell 
verksamhet inom området våld i nära relationer, framför allt inom målgruppen asylsökande och 
genom föreningens språkkunskaper. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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tlupenlue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 189 

Hopp Uppsala: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0207 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja Hopp Uppsala bidrag om 23 000 kronor. 

Sammanfattning 
Hopp Uppsala ansöker om bidrag om 341 420 kronor för år 2016. 

Nämnden anser att Hopp Uppsala utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och 
annan ideell verksamhet genom sitt stöd till sexualbrottsoffer. Nämnden anser dock att huvuddelen 
av det som föreningen söker bidrag för är ett ansvar för socialtjänsten och därför behöver hanteras i 
socialtjänstens regi. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
., 



Justerandes sign 

24(38) 

upenlo, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 190 

Grottan/Föreningen hjälp till behövande: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0204 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja Föreningen hjälp till behövande/Grottan bidrag om 150 000 kronor. 

Sammanfattning 
Föreningen hjälp till behövande/Grottan ansöker om bidrag om 451 000 kronor för år 2016. 

Nämnden bedömer att verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet för 
en särskilt utsatt målgrupp. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 

(4. 



Justerandes sign 

25(38) 

upe,kalue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 191 

Frälsningsarmén: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0203 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja Frälsningsarmén bidrag om 80 000 kronor. 

Sammanfattning 
Frälsningsarmén ansöker om bidrag om 1 478 623 kronor för år 2016. 

Nämnden bedömer att verksamheten på Frälsningsarmén är ett komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet för en särskilt utsatt målgrupp. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

26(38) 

upekellue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 192 

Storvreta IK: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0202 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja Storvreta IK bidrag om 25 000 kronor för år 2016. 

Sammanfattning 
Storvreta IK ansöker om bidrag om 25 000 kronor för år 2016. 

Nämnden bedömer att ansökan ryms inom ramen för nämndens bidragskriterier. 

Yrkanden 
Ylva Stadell (S) yrkar med stöd av tjänstgörande ledamöter att Storvreta IK ska beviljas bidrag med 
25 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

27(38) 

Uppsala. SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 193 

Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Uppsala: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0201 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avslå Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas ansökan om bidrag om 110 000 kronor för år 2016. 

Sammanfattning 
Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Uppsala ansöker om bidrag om 110 000 kronor för år 2016. 

Ansökan avslås med motiveringen att nämnden bedömer att ansökan inte ryms inom ramen för 
nämndens bidragskriterier. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 



28(38) 

upelealoi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 194 

Spelberoendecentrums kamratförening: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0200 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja Spelberoendecentrums kamratförening bidrag om 25 000 kronor. 

Sammanfattning 
Spelberoendecentrums kamratförening ansöker om bidrag om 850 000 kronor för år 2016. 

Nämnden bedömer att föreningens satsningar på förebyggande insatser vad gäller unga personer 
med beroendeproblematik och psykisk ohälsa utgör ett komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet. Mot bakgrund av detta och med tanke på att föreningen är relativt nyetablerad har 
nämnden beslutat att bevilja föreningen ett mindre bidrag för möjligheten att påbörja ett arbete mot 
målgruppen i Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

29(38) 

2upemlue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 195 

KRIS Uppsala: Ansökan om bidrag 2016 
SCN-2015-0193 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2016 bevilja KRIS Uppsala bidrag om 35 000 kronor. 

Sammanfattning 
KRIS Uppsala ansöker om bidrag om 368 000 kronor för år 2016. 

Nämnden bedömer att KRIS verksamhet är ett viktigt komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet och av stort värde för föreningens målgrupp. Nämnden har utifrån detta beslutat att 
bevilja KRIS ett grundbidrag för att ges möjlighet att etablera en verksamhet i Uppsala. 

Yrkanden 
Ylva Stadell (S) yrkar med stöd av tjänstgörande ledamöter att Kris Uppsala ska beviljas ett bidrag 
på 35 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 



30(38) 

2 uPekele SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 196 

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för en försöksverksamhet enligt 
bostad först-modellen 
SCN-2015-0096 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för vidarare beredning. 

Sammanfattning 
Bostad först är en metod för att hjälpa långvarigt hemlösa personer med en egen bostad. 
Arbetsmetoden används i ett flertal städer i Sverige med framgång. I Uppsala har 
kommunfullmäktige fattat ett beslut om att metoden ska prövas även här. Uppdraget gick först till 
nämnden för hälsa och omsorg att förhandla med Uppsalahem om att inleda ett projekt. Vid 
årsskiftet övergick uppdraget till socialnämnden. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar med stöd av tjänstgörande ledamöter att ärendet ska återremitteras för att 
förvaltningen bland annat ska se över villkoren för vilka i målgruppen som är möjliga att nå. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

31(38) 

upPleflue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 197 

Internavtal härbärge och stödboenden enligt socialtjänstlagen, Idun 
SöderforsgatanfUllforsgatan 
SCN-2015-0316 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga internavtal med styrelsen Uppsala vård och omsorg om härbärge och 
stödboendeverksamhet med villkor enligt innevarande avtal och under perioden 
2015-11-01 — 2016-05-31, 

att uppdra till förvaltningen att i samverkan med förvaltningen vård och omsorg se över 
behov av förändring i verksamheterna i relation till målgruppens behov. 

Sammanfattning 
Avtalet gäller drift av härbärge och stödboendeverksamhet vid Idun och 
Söderforsgatan/Ullforsgatan. Kontraktsperioden för avtalet är treårigt med option för beställaren 
att förlänga två år på samma villkor från 2015-11-01. 

Stödboendet på Söderforsgatan och Ullforsgatan har 29 boendeplatser för vuxna från 21 år med en 
missbruksproblematik. 

Idun som också är ett stödboende har 14 platser och riktar sig till kvinnor över 21 år med en 
missbruksproblematik. 

Härbärget på Söderforsgatan har 24 platser varav fyra platser som är avdelade för enbart kvinnor. 

Ersättningen för driften är enligt avtalet 11 820 336 kronor för 2015. Ersättningen räknas upp med 
Omsorgsprisindex (OPI) för varje år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2015. 

Ylva Stadell (S) deltar inte i föredragning och beslut. 

Utdragsbestyrkande 



32(38) 

Uppsala  , SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 198 

Verksamhetsbidrag till Livets Ord avseende drift av härbärge riktat till socialt 
utsatta 
SCN-2015-0305 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Livets Ord 350 000 kronor för driften av härbärge riktat till socialt utsatta EES-
medborgare för perioden 2016-01-01 — 2016-04-15. 

Reservationer 
Janet French (SD) reserverar sig tillförmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beviljade den 30 september 2015 300 000 kronor till föreningen Hjälp till 
behövande/Livets Ords sociala arbete, avseende drift av härbärget för socialt utsatta EES-
medborgare samt en uppställningsplats i avvaktan på härbärgets öppnande. Ersättningen avsåg 
perioden 2015-10-05 —2015-12-31. 

Föreningen har ansökt om ersättning för drift av härbärget under hela vinterhalvåret. Föreningen 
drev verksamheten under vinterhalvåret 2014/2015 i samverkan med Uppsala kommun och Uppsala 
Stadsmission. 

Kommunstyrelsen har avsatt 1 200 tkr under 2016 för en akutverksamhet för målgruppen. 

Yrkanden 
Janet French (SD) yrkar att ärendet ska avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Janet French (SD) yrkande mot liggande förslag och finner bifall till liggande 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 199 

Verksamhetsbidrag till Uppsala Stadsmission avseende drift av dagcenter riktat 
till socialt utsatta 
SCN-2015-0129 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Stadsmission 300 000 kr för driften av dagcenter riktat till socialt utsatta EES-
medborgare för perioden 2016-01-01 —2016-04-15. 

Reservationer 
Janet French (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Uppsala Stadsmission driver verksamheten Crossroads som är ett dagcenter riktat till socialt utsatta 
EES-medborgare. Socialnämnden beviljade den 30 september 2015 250 000 kronor till 
verksamheten i avvaktan på beslut från kommunstyrelsen om ekonomiska satsningar för 
målgruppen under 2016. Beslut finns nu om att kommunstyrelsen har avsatt 1 200 tkr under 2016 
för verksamheter riktade till målgruppen. 

Uppsala Stadsmission har för avsikt att driva verksamheten vidare under vinterhalvåret 2015/2016 
och ansöker om verksamhetsbidrag till driften med 100 000 kronor per månad. Uppsala 
Stadsmission och föreningen Hjälp till behövande/Livets Ords sociala arbete samarbetar kring akuta 
insatser för gruppen socialt utsatta EES-medborgare som uppehåller sig i Uppsala. Föreningen 
Hjälp till behövande driver härbärget. De båda verksamheterna samverkar för att nå målgruppen. 
Insatserna har utvärderats av förvaltningen. 

Yrkanden 
Janet French (SD) yrkar att ärendet ska avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Janet French (SD) yrkande mot liggande förslag och finner bifall till liggande 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 oktober 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

34(38) 

upemlue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 200 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO: Verksamhetstillsyn av 
narkotikagruppen 
SCN-2015-0254 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelade nämnden i juli 2015 att de beslutat att inleda en 
verksamhetstillsyn av narkotikaenheten. Motiveringen till beslutet om tillsyn var att IVO under 
2014 och 2015 hade fått in klagomål om nämndens handläggning av vuxna med missbruksproblem. 

Inom ramen för tillsynen begär IVO att nämnden inkommer med ett yttrande innehållande en 
redogörelse av de fem senast inkomna anmälningarna enligt 6 § Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall, samt hur nämnden har hanterat dess och vilka eventuella åtgärder nämnden vidtagit. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 



35(38) 

upemloi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§201 

Revidering av delegationsordning 2015 
SCN-2015-0028 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att 	revidera delegations- och arbetsordning för socialnämnden enligt 

e Nr 
.. 
Arende Lagrum Delegat 4 f  Audna timing 

6 11 Placering i boende 
under 
Migrationsverkets 
utredningstid för 
asylprövning. Gäller 
även ej upphandlat 
HVB och 
konsulentstödda 
jour och familjehem 
utanför ramavtal, 
maximalt 1900 
kr/dygn 

Specialisthandläggare 

Socialsekreterare vid 
socialjouren 

Avser asylsökande 
ensamkommande barn och 
ungdomar 

Under jourtid 

att 	paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Syftet med revideringen av delegationsordningen är att underlätta för förvaltningen att hitta boende 
för ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

36(38) 

eacKOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 202 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, V och MP 3 timmar och 45 minuter den 18 oktober 
2015. 

M, FP, C och KD anmäler särskild aktivitet i partigrupp 4 timmar den 14 december 2015. 

§ 203 

Fråga om utlämnade av handlingar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att i samverkan med ordföranden besvara brevet samt 

att uppdra till förvaltningen att genomföra en uppföljning av leverantörens verksamhet som 
presenteras för nämnden vid sammanträdet i november 2015. 

Ärendet 
Förvaltningen redogör för hanteringen kring ett ärende där en person inte fått ut de handlingar som 
begärts och där ett antal frågor skickats till nämnden. 

Utdragsbestyrkande 



37(38) 

upekellue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 204 

Fråga om anställningar av ej legitimerade socialsekreterare 

Förvaltningen har haft svårt att rekrytera socionomutbildad personal och då det finns ett stort behov 
av att anställa socialsekreterare har förvaltningen, som en nödlösning, haft tankar på att anställa 
personal med annan högskoleutbildning än socionomer. De fackliga organisationerna har 
informerats men inget beslut är fattat. 

En namninsamling mot förslaget har lämnats till ordföranden under dagen. Ordföranden redogör för 
innehållet. 

§ 205 

Anmälningsärenden 
SCN-2015-0278 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
I ärendet anmäls skrivelser och protokollsutdrag enligt förteckning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



38(38) 

2 upelelo, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

§ 206 

Inbjudningar 

Föreligger inbjudningar för kännedom till Uppsala kommuns socialarbetardag 13 november 2015, 
Riktlinjeseminarium för missbruks- och beroendevården 5 november 2015 och från 
Barnskyddsrådet i Uppsala län till symposium om ensamkommande barn den 10 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

--- 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

