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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FOR B A R N OCH UNGA 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarloiad, Stationsgatan 12, Uppsala, 14:00-17:10 

Anders A. Aronsson (FP), ordförande Tjänstgörande 
Lars Persson (S), vice ordförande ersättare: 

Torsten Tornberg (M) 
Lars-Olof Bäckman (M) 
Rolf Söderlund (M) 
Isak Bergdahl (FP) 
U l f Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) Ersättare: 
Birgitta L Johansson (S) 
Rezene Tesfazion (S) 
Ahmad Orfali (MP), §§ 137-142 
Eva Berglund (MP) 
Edip Akay (V) 

Ylva Engström (M) 
Ann-Louise Linder (S) 
Anders E Eriksson (S), §§143-147 
Marja-Leena Timmel (S), §§ 148-150 

Jamila Hamo Kamil (FP) 
Koppens Åsa Jansson (C) 
Anders Blixt (S) 

Övriga deltagare: Uppdragschef Jan Holmlund, samordnare Ida Bylund Lindman, uppdrags strateg 
Yvonne Flambe, ekonom Kicki Flisberg, samordnare Sonja Forsström, uppdragsstrateg 
Ingela Hagström, direktör Carola Helenius-Nilsson, strateg Ola Jeremiasen, praktikant 
Linnéa Johansson, samordnare Hilde Klasson, myndighetschef Lotta Lindh-Neville, 
uppdrags strateg Ul f Lundström, uppdragsstrateg Astrid Nyström, samordnare 
Monica Söderbaum, samordnare Örjan Trapp, ekonom Johanna Wahlin 

Utses att justera: Lars Persson (S) Paragrafer: 137 - 150 

Kcjntoret föij barn, ungdom och arbetsmarknad, 3 oktober 2012 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
Anders A. Aronsson, ordförande Lars Persson, justerare 

( l ik 
Anh-Chatrin Eri Eriksson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Socialnämnden för barn och unga 

2012-09-26 
Datum för 2012-10-04 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2012-10-25 
Datum för anslags nedtagande: 2012-10-26 

Förvaringsplats Kontoret för bam, ungdom och arbetsmarloiad, Stationsgatan 12, Uppsala 
för protokollet: 

Underskrift: 
ln-Chatrin Eriksson, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§137 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att utse Lars Persson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 3 oktober 2012 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad samt 

att medge praktikant Linnéa Johansson närvarorätt vid dagens sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§138 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 

Punkt 13, Delegationsbeslut, utgår. 
Punkt 15, Rapporter, utgår. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§139 

Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra 
SBN-2012-0069 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att sända Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra på remiss t i l l 
berörda nämnder, styrelser, övriga externt berörda samt t i l l de politiska partierna. 

Sammanfattning 
Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra har tagits fram efter beslut i den politiska styrgruppen för 
stadsdelsutveckling och är tänkt att användas som ett informationsunderlag för tjänstemän och 
politiker vid beslutsfattande. Strukturöversikten är inte färdigställd, utan är i dagsläget ett 
arbetsmaterial som ska bearbetas och uppdateras. En hearing genomfördes 21 september 2012 med 
deltagare från nämndernas presidier, bolag och tjänstemän inom Uppsala kommun med syfte samla 
in synpunkter på materialet. 

Beslutsunderlag 
Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra, daterad 17 september 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§140 

Information 

Yvonne Bispfors, affärsområdeschef, och enhetscheferna Margareta Roman och Leif Shaw, 
samtliga Vård & bildning informerar nämnden om en genomförd kundundersökning hem för vård 
eller boende. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§141 

Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad transparens i kommunens organ 
SBN-2012-0093 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att efter revidering och komplettering, avge yttrande t i l l kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
I motion väckt av Kristin Lilieqvist (MP), föreslås att samtliga nämnder (inklusive 
kommunstyrelsen) som utgångspunkt ska ha öppna sammanträden, förutom när personalärenden, 
myndighetsutövning mot enskild eller frågor med sekretess berörs. Nämnder som vil l ha slutna 
sammanträden kan särskilt besluta om detta. 

Socialnämnden för barn och unga håller med motionären om att det är viktigt att medborgarna får 
information om vad som händer i de politiska organen samt att kunna höra av sig t i l l politiker med 
åsikter. Nämnden anser att den redan idag arbetar med transparens. 

Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av Lars Persson (S) samt övriga tjänstgörande 
ledamöter revidering av sista stycket i yttrandet "Nämnden anser att den redan väl uppfyller 
motionens intentioner. Nämnden avser att i samband med upprättande av nämndens plan för 
medborgarkontakter 2013 pröva möjligheten att hålla öppet sammanträde vid något tillfälle" samt 
komplettering "Nämnden ställer sig dock avvisande t i l l motionens förslag om att 
kommunfullmäktige ska besluta om att alla nämndmöten skall hållas öppna. Dagens regler, som 
innebär att varje nämnd för egen del beslutar om öppna sammanträden, ger tillräckliga möjligheter 
och lägger ansvaret där det hör hemma - på respektive nämnd utifrån sina förutsättningar". 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 17 september 2012. 

Justerandes sign = 11 / Utdragsbestyrkande 

W As 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§142 

Granskning av behov och tillgång till sociala boenden 
SBN-2012-0089 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att efter komplettering, avge yttrande t i l l kommunrevisionen enligt upprättat förslag samt 

att överlämna yttrande t i l l kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen i Uppsala kommun har granskat "Sociala boenden" inom socialnämndens för 
barn och unga verksamhetsområde. Granskningen ska fokusera på hur utbud och tillgång ti l l sociala 
boenden motsvarar nämndens målgrupps behov, hur situationen är synliggjord samt ekonomiska 
konsekvenser. Rapporten berör i huvudsak Myndigheten för bostadssamordningens verksamhet, 
samordning mellan verksamheten och berörda nämnder, rutiner för uppföljning av effekter av 
verksamheten samt genomströmningen inom befintliga sociala boenden. 
Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter" 
komplettering av yttrandet, näst sista stycket "Tyvärr har ännu, efter ett år, ingen av dessa 
lägenheter levererats". 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 7 september 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§143 

Remiss avseende Översyn av kommunens råd 
SBN-2012-0094 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att efter komplettering och revidering, avge yttrande t i l l kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
I Uppsala kommun finns sex råd i vilka samarbete sker med ideella organisationer och i vissa fall 
andra myndigheter. De råd som avses är Folldiälsorådet, Miljövårdsrådet, Handikapprådet, 
Pensionärsrådet, Trafiksäkerhetsrådet och Brottsförebyggande rådet. En översyn av råden har 
aktualiserats i kommunstyrelsen och föreslagna förändringar föreslås genomföras från 1 januari 
2013. Socialnämnden för barn och unga är idag representerad i Folldiälsorådet, Handikapprådet och 
Brottsförebyggande rådet. 
Birgitta L Johansson (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, 
komplettering av första stycket i yttrandet "Även effekterna av pågående process avseende Lokala 
överenskommelsen, LÖK bör beaktas". 

Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, revidering 
av andra stycket i yttrandet "Nämnden vill vidare framföra att ANDT-frågorna (Alkohol, narkotika, 
dopning och tobak) inte har någon självklar hemvist inom något av råden. Socialnämnden för barn 
och unga föreslår att möjligheten prövas att ansvarsområdet läggs inom Folkhälsorådet. Den frågan 
bör beredas i samband med den översyn av kommunens drogpolitiska program som nu pågår på 
kommunstyrelsens uppdrag. Socialnämnden har ansvaret för översynsarbetet, vilket nämnden valt 
att bedriva i nära samverkan med nämnden för hälsa och omsorg, NHO. Om ANDT-frågorna läggs 
inom Folkhälsorådets ansvar påverkas naturligtvis rådets uppgifter, men även sammansättningen 
kan behöva breddas". 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 4 september 2012. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign l i l r ' / Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§144 

Delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2012 
SBN-2012-0025 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2012 samt 

att överlämna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2012 t i l l kommunstyrelsen. 
Sammanfattning 
Socialnämndens för barn och unga årsprognos per augusti visar att ekonomin inte är i balans. 
Arbetet med att uppnå balans fortgår enligt nämndens åtgärder: 
- Fortsätta inriktningsarbetet med att söka alternativ t i l l placering på institution. 
- Tillämpning av de nya riktlinjerna för myndighetsbeslut rörande barn- och ungdomsvård. 
- Samarbetsavtal/handlingsplaner med landstinget för tydligare fördelning av ansvar inklusive 
kostnader. 

Socialnämnden för barn och unga hänvisar t i l l nämndens återrapportering t i l l kommunstyrelsen 
3 september 2012 över vidtagna åtgärder och fortsatta strategi utifrån aprilprognosen 2012. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 24 september 2012. 

Justerandes sign , I I ^ Utdragsbestyrkande 



10(15) 

SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§145 

Sammanträdestider 2013 för socialnämnden för barn och unga och 
individutskotten 
SBN-2012-0109 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att sammanträden för socialnämnden för barn och unga ska infalla onsdagar klockan 14.00: 
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april (heldag), 22 maj, 19 juni, 
28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november och 18 december, 

att individutskott Söders sammanträden ska infalla torsdagar klockan 14.00: 
10 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april, 8 maj (onsdag), 5 juni (onsdag), 
8 augusti, 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 december, 

att individutskott Västers sammanträden ska infalla tisdagar klockan 13.00: 
8 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni, 
6 augusti, 3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december, 

att individutskott Östers sammanträden ska infalla torsdagar klockan 13.00: 
17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 
15 augusti, 12 september, 10 oktober, 14 november och 12 december samt 

att individutskott Norrs sammanträden ska infalla tisdagar klockan 13.00: 
29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 
27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december. 

Sammanfattning 
Förslag från kontoret t i l l sammanträdestider för socialnämnden för barn och unga och de fyra 
individutskotten. Plats för nämndens sammanträden är Lokföraren, Stationsgatan 12, Uppsala, om 
inget annat anges i kallelse. Individutskotten Söder, Väster, Öster och Norrs sammanträden äger 
rum i lokal på Väderkvarnsgatan 17 B, Uppsala, om inget annat anges i kallelse. Vid behov sätts 
extra sammanträden in. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 10 september 2012. 

Justerandes sign LALL— L Utdragsbestyrkande 

HT 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§146 

Närvaro vid individutskott 

Samordnare Sonja Forsström och ordförande Anders A. Aronsson (FP) lyfter frågan om vikten av 
att i god tid innan individutskottssammanträden anmäla förhinder. Senast dagen innan 
sammanträdet, dels t i l l ordföranden i aktuellt individutskott, dels t i l l samordnare eller sekreterare. 

Justerandes sign hU. * Utdragsbestyrkande 



SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§147 

Aktuella arbetsgivarfrågor 

Myndighetschef Lotta Lindh-Neville informerar nämnden om aktuella arbetsgivarfrågor. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§148 

Godkännande av ordförandens förrättningar 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna ordförandens redovisning av anspråk om ersättning för förrättningar enligt 
ERS 11, § 8, för september 2012. 

Sammanfattning 
Ordföranden redovisar sina förrättningar för september 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§149 

Anmälningar 

I cirkulationspärm: 

- Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-08-24, § 149 - Gemensamma insatser för barn, ungdomar och 
deras familjer med sammansatt psykiatrisk och social beteendeproblematik. 

- Kommunfullmäktige 2012-08-27, § 163 - IT-policy, riktlinjer och styrning av IT i Uppsala 
kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun. 

Protokoll från socialnämndens för barn och unga utskottssammanträden 
2012-08-21, IU Norr, ordinarie sammanträde 
2012-08-23, IU Öster, ordinarie sammanträde 
2012-09-03, IU Söder, extra sammanträde 
2012-09-04, IU Norr, extra sammanträde 
2012-09-11, IU Väster, ordinarie sammanträde 
2012-09-13, IU Söder, ordinarie sammanträde 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-09-26 

§150 

Kurser och konferenser 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att t i l l Medborgardialog Sävja, 2 oktober 2012 anmäla: 
Anders A. Aronsson (FP), Koppens Åsa Jansson (C), Birgitta L Johansson (S) och Marja-Leena 
Timmel (S). 

I cirkulationspärm: 

- Uppsala kommun 2012-10-15 - Temakväll om droger - Myter och sanningar om cannabis -
Internetdroger, laglig narkotika direkt hem i brevlådan 

- Stiftelsen allmänna barnhuset 2012-10-17 - Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala 
barnavården. 

- Medborgardialog Sävja, 2 oktober 2012. 

Justerandes sign r t - l i l ^ ' 1 Utdragsbestyrkande 


