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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 58 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
klockan 09.00 den 26 april 2016 på socialförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 59 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Aktualiserad fråga av Mohamad Hassan (L) om överförmyndarnämndens bedömning om 
j ävsituation för ledamöter i individutskottet för ensamkommande barn och unga 

-Rapport om studiebesök för individutskott 

§ 60 

IT-utveckling 

Peter Stålberg, IT-strateg på kommunledningskontoret presenterar socialförvaltningens IT-plan för 
utveckling och digitalisering. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 61 

Månadsuppföljning ekonomi 2016 
SCN-2016-0094 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat per mars 2016 uppgår till — 8,7 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring 
jämfört med resultat i februari, som var — 14,6 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader är lägre 
än budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2016 

§ 62 

Återsökningsprocessen för ensamkommande barn 

Kommuner har rätt till ersättning för vissa kostnader de har för nyanlända personer. Vissa av de 
statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del av dem behöver kommunen ansöka om. 

Förvaltningen informerar nämnden om hur återsökningsprocessen för ensamkommande barn och unga 
går till. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 63 

Remiss: Översyn av nämndernas ansvar och organisering 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att delegera till ett förstärkt arbetsutskott, med representanter för alla partier i nämnden, att besluta i 
ärendet om förslag till ny nämndorganisation. 

Sammanfattning 
Den 3 mars 2016 beslutade kommunstyrelsen att genomföra en fortsatt översyn av kommunens 
organisation. Översynen ska ge förslag på justeringar i nämndernas ansvar och organisation. Ett 
förslag till ny nämndorganisation har skickats till berörda nämnder för yttrande. Förvaltningen redogör 
för innehållet i förslaget. 

Yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 4 maj och för att nämnden ska hinna ta ställning 
till ett färdigt yttrande beslutar nämnden att delegera till ett förstärkt arbetsutskott den 4 maj att besluta 
om förslag till yttrande. Det förstärkta arbetsutskottet ska representeras av alla partier som har en 
ordinarie ledamot i nämnden. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar att nämnden ska delegera till arbetsutskottet den 4 maj att besluta i ärendet. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till Ingrid Burmans (V) yrkande med tillägget att utskottet ska 
förstärkas så att alla partier som har en ordinarie ledamot i nämnden ska representeras i arbetsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Mohamad Hassans (L) yrkande och finner bifall. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 64 

RFSU: Ansökan om föreningsbidrag 
SCN-2016-0127 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja RFSU Uppsala bidrag med 75 200 kronor för att genomföra utbildningsinsatser riktade 
till ensamkommande barn samt personal vid nämndens interna och externa boenden för 
ensamkommande barn. 

Reservationer 
Janet French (SD) reserverar sig i bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att utarbeta ett förslag på utbildningsinsatser riktade till 
ensamkommande barn samt personal på nämndens interna och externa boenden för ensamkommande 
barn. 

Uppdraget bygger på ett yrkande av Mohamad Hassan (L) att socialnämnden ska säkerställa 
utbildningsinsatser för alla ensamkommande barn i Uppsala kommun. 

I yrkandet påtalas behovet av en smidig integrationsprocess för de barn och ungdomar som kommer 
till Sverige. I enlighet med yrkandet föreslås att alla ensamkommande barn och ungdomar ska 
erbjudas utbildning i jämställdhet, samhällets normer och sex- och samlevnad i direkt anslutning till 
ankomsten till Uppsala. 

Förvaltningen föreslår nämnden efter dialog med föreningen RFSU Uppsala att inleda ett samarbete 
med föreningen i syfte att erbjuda utbildning till personal vid nämndens interna och externa boenden 
för ensamkommande barn samt utbildningsinsatser som riktar sig direkt till ensamkommande barn. 

Syftet med utbildningsinsatserna är att dels ge personal verktyg att bemöta frågor som uppstår i möten 
med ensamkommande barn på boendet, i möten med socialtjänsten och i möten på andra platser och 
att dels ge ungdomar som ännu inte har börjat skolan eller inte har någon lång skolgång bakom sig 
kunskap i sexuell hälsa, rättigheter, normer, anatomi med mera. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Janet French (SD) yrkar att förslaget av 
avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mohamad Hassans (L) och förvaltningens förslag mot Janet French (SD) förslag 
och finner bifall till Mohamad Hassans yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 65 

Program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer 
SCN-2016-0003 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige, att anta Program mot kvinnofrids-
kränkningar och våld i nära relationer enligt socialnämndens förslag, 

att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige besluta att samtliga 
nämnder utfolinar handlingsplaner där programmets innehåll tillämpas inom respektive nämnds 
verksamhetsområde. 

Sammanfattning 
I Uppsala kommuns verksamhetsplan WE 2015-2018 (inriktning, verksamhet, ekonomi) fick 
socialnämnden i uppdrag att ta fram ett övergripande program för arbetet mot våld i nära relationer 
(kvinnofrid). Programmet är ett övergripande styrdokument som riktar sig till alla nämnder, styrelser 
och kommunalt helägda bolag. Programmet syftar till att utveckla ett gemensamt synsätt i Uppsala 
kommuns arbete med att upptäcka, synliggöra, förebygga och åtgärda våld i nära relationer. 

Yrkanden 
Eva Pettersson (MP) yrkar att sista meningen i stycke 5, sidan 15 "Varje nämnd och förvaltning har 
ansvar att själva utforma handlingsplaner, där man tillämpar programmets innehåll inom ramen för sin 
verksamhet." ska läggas till under rubriken Prioriterade delmål. 

Mohamad Hassan (L) yrkar att programmet ska heta Program mot kvinnofridskränkningar och våld i 
nära relationer. 

Mohamad Hassan (L) yrkar vidare tillägg med en att-sats enligt "att socialnämnden föreslår 
kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige besluta att samtliga nämnder utformar handlingsplaner 
där programmets innehåll tillämpas inom respektive nämnds verksamhetsområde." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Eva Petterssons (MP) yrkande och finner bifall. 

Ordföranden ställer proposition på Mohamad Hassans (L) båda yrkanden och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 66 

Syftet med Ideburet Offentligt Partnerskap - IOP 
5CN-2016-0135 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att 	dokumentet Modeller för samspelet med civila samhället ska gälla som utgångspunkt för 
nämndens riktlinjer kring föreningsbidrag, partnerskap och upphandling samt, 

att nämnden under förutsättning att övriga nämnder antar likalydande förslag till riktlinjer för 
Id&uret Offentligt Partnerskap antar förvaltningens förslag till riktlinjer för IOP. 

Sammanfattning 
Med Modeller för samspelet med civila samhället, tydliggör nämnden hur den kan bygga relationer 
med civila samhället. Dokumentet fungerar som en utgångspunkt för nämndens bidragsgivning och 
upphandling, men också för partnerskapsöverenskommelser med ideella organisationer. 

Riktlinjerna tydliggör syftet med och det juridiska utrymmet för Id&uret Offentligt Partnerskap, IOP, 
mot bakgrund av att nämnden under år 2016 avser att ingå IOP med flera ideella organisationer, 
däribland TRIS och Röda Korset. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

U 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 67 

Rapport/uppföljning om Skolfam 
SCN-2016-0118 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Skolfam är en manualbaserad arbetsmodell som syftar till att stödja familjehemsplacerade barns 
skolgång. Modellen har funnits i Uppsala kommun sedan 2012 och är ett samarbete mellan 
utbildningsnämnden och socialnämnden. 

Den första kullen barn som ingår i Skolfamarbetet har nyligen genomgått kartläggning två och 
resultatet från kartläggning ett visar att barnen går från underprestation till bland annat höjd intelligens 
och prestation. Resultaten visar överlag på en positiv riktning, även om det finns individuella 
undantag. Den positiva bilden förstärks av andra kommuners resultat samt skolresultat på nationell 
nivå för årskurs nio, där barnen inom Skolfam presterar i nivå med riket vad det gäller behörighet till 
yrkesprogram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 68 

Förlängning av internavtal 2016-02-01 — 2016-12-31 med Styrelsen Uppsala 
vård och omsorg avseende Råd, stöd och öppenvård 
SCN-2016-0036 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga internavtalet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Råd, stöd och 
öppenvård från 2016-02-01 till 2016-12-31 till en kostnad av 53 635 tkr. 

Sammanfattning 
Råd- och stödverksamheten omfattar både öppenvård, som kräver ett biståndsbeslut från 
socialtjänsten, och öppna insatser för allmänheten som inte kräver ett sådant beslut. Avtalet omfattar 
olika uppdrag till Styrelsen Uppsala vård och omsorg som alla syftar till att bidra till ett socialt bättre 
liv, ökad hälsa, trygghet och möjliggöra ett självständigt liv för Uppsala kommuns invånare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 69 

Inspektionen för vård och omsorg: Meddelande om inspektion, 
dnr 8.5-12415/2015-3 
SCN-2015-0183 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

att uppdra till förvaltningen att under hösten 2016 redovisa genomförda åtgärder, 

att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i juni och redovisa 
implementeringen av de nya arbetsmiljöreglerna, den sociala arbetsmiljön. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i beslut den 11 mars 2016 meddelat Uppsala kommun 
krav på åtgärder rörande handläggning av inkomna orosanmälningar avseende barn, samt 
barnavårdsärenden. Åtgärderna rör områdena rättssäkerhet, dokumentation, infoimation, delaktighet, 
serviceskyldighet och skyndsam handläggning. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar att nämnden ska uppdra till förvaltningen att återkomma till nämndens 
sammanträde i juni och redovisa implementeringen av de nya arbetsmiljöreglerna, den sociala 
arbetsmiljön. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 70 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till projektplanering enligt metoden Bostad först. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg (NHO) 
att utreda möjligheten inleda ett projekt enligt modellen bostad först och att förhandla med 
Uppsalahem om att upplåta fem lägenheter för projektet. NHO valde att avvakta med att starta ett 
projekt med hänvisning till den ekonomiska situationen för nämnden. Vid omorganisationen 2015 gick 
uppdraget vidare till socialnämnden. 

Ett avtal har tecknats med Uppsalahem om att upplåta fem lägenheter för ett försöksprojekt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 71 

Kartläggning av GottsundaNalsätraområdet om utifrån ett socialt 
orosperspektiv 
SCN-2016-0132 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra kartläggning av Gottsunda- och Valsätraområdet utifrån 
ett socialt orosperspektiv, 

att utredningen genomförs i nära samarbete med berörda nämnder, samt 

att förvaltningen återkommer med en lägesanalys och förslag till åtgärder senast juni månad. 

Sammanfattning 
Socialnämnden är ansvarig för förebyggande och tidiga insatser gällande barn, ungdom och vuxna vid 
sociala problem. Nämnden har även ett ansvar för att förebygga social oro, och i den mån det uppstår, 
förhindra dess problemutveckling. Nämnden ger styrelsen Uppsala vård och omsorg i uppdrag att 
bedriva socialt stöd och socialt förändringsarbete i området. 

Den senaste tidens sociala oro i området föranleder nämnden att undersöka närmare om vidare 
åtgärder behöver vidtas i samarbete med andra berörda nämnder, frivillig organisationer med flera. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 72 

Uppföljning av Uppsalas drogpolitiska program 
SCN-2016-0136 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen samt 

att lämna uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun antog i december 2013 ett nytt reviderat drogpolitiskt program som bland annat 
bygger på socialtjänstlagen (SoL) och den nationella ANDT-strategin för 2011-2015. Programmet 
tydliggör och konkretiserar Uppsala kommuns samlade vilja och inriktning gällande alkohol, 
narkotika, doping och tobak (ANDT). Socialnämnden har ansvaret att årligen göra en samlad 
värdering samt att återrapportera till kommunstyrelsen. Det här är den första uppföljningen av 
programmet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 73 

Månadsuppföljning av indikatorer för verksamhet 2016 
SCN-2016-0053 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för verksamhet per mars 2016. 

Sammanfattning 
En uppföljning av personalsituationen med avseende på sjukskrivningar, vakanser och nyanställningar 
redovisas. Vidare redovisas uppgifter om ärendebalanser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016. 

§ 74 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 2016 
SCN-2016-0054 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för myndighetsutövning per mars 2016. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 2016. 

Utdragsbestyrkande 

47 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 75 

Plan för integration och idrott 
SCN-2016-0126 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att överlämna frågan om en plan för idrott och integration till kommunstyrelsen för vidare 
handläggning. 

Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde den 17 februari 2016 väckte Alexandra Westman (M), Mohamad 
Hassan (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (1(D) fråga samt yrkade att en plan för hur Uppsalas 
lokala idrott tillsammans med Uppsala kommun på ett systematiskt sätt ytterligare ska kunna stärka 
integrationsarbetet avseende nyanlända barn och ungdomar. 

Det behövs en plan för hur Uppsala kommun på ett systematiskt sätt kan samverka med Uppsalas 
lokala idrottsföreningar för att stärka arbetet med integration av nyanlända barn och ungdomar. Frågan 
om en sådan plan bör utredas vidare av kommunstyrelsen eftersom frågan berör flera nämnder, 
styrelser och bolag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 76 

Nya verksamhetslokaler för boendeenheten 
SCN-2016-0137 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att hemställa till kommunstyrelsen om införhyrning av lokalen Hamnesplanaden för tiden 
2016-04-01 — 2021-04-30 till en kostnad av 1,5 mnkr. 

Sammanfattning 
Boendeenheten har sedan verksamheten startades år 2012 varit samlokaliserade med 
arbetsmarknadsnämndens avdelning för försörjningsstöd och nyanlända flyktingar. 
Sedan nya organisationen år 2015 har arbetsmarknadsnämnden och dess verksamhet uttryckt behov av 
att för sin nystartade enhet för nyanlända flyktingar få tillgång till de lokaler som boendeenheten 
innehar. 

Den lämpligaste lokal som finns att tillgå, enligt stadsbyggnadsförvaltningen, är den på 
Hamnesplanaden Lokalen som är 615 m2 och behöver iordningställas för verksamhetens behov. 
Lokalen kommer att bestå av kontorslandskap med några tysta rum och några samlingsrum. 
Användandet av denna lokal kommer att ge resurseffektiva samordningsfördelar då det gäller 
reception, väntrum och gemensamma skalskyddade besöksrum med socialnämndens övriga 
myndighetsverksamhet på Hamnesplanaden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 77 

Ändrad sammanträdestid i maj 
SCN-2015-0314 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att flytta nämndens sammanträde från den 12 maj till den 20 maj 2016. 

Sammanfattning 
För att nämnden ska få möjlighet att få skriftlig redovisning av nämndens ekonomi i god tid behöver 
sammanträdet flyttas till den 20 maj 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2016. 

§ 78 

Anmälningsärenden 
SCN-2016-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-20 

§ 79 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om inbjudningar till handlingarna. 

Sammanfattning 
För information föreligger inbjudningar från: 
Länsstyrelsen Uppsala län till seminarium om hur klimatet förändras i Uppsala län den 29 april 2016, 
Uppsala stadsteater och Humana till föreställningen Hålla huvudet högt den 13 maj 2016 samt 
Kommunala handikapprådets temadag den 13 maj 2016. 

§ 80 

Rapporter 

Edip Akay (V) berättar att individutskottet för ensamkommande barn och unga planerar att besöka 
Järlåsagården, ett boende för ensamkommande barn och unga. 

§ 81 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 

Mohamad Hassan (L) aktualiserar fråga om att överföimyndarnämnden meddelat att ledamöter med 
uppdrag i socialnämndens individutskott för ensamkommande barn och ungdomar som har uppdrag 
som gode män kommer att sägas upp från sina uppdrag som gode män på grund av jävssituationer. 

Socialförvaltningen tar upp frågan med överförmyndarkontoret och frågan ska även tas upp av 
socialnämndens utskottsberedning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

'1 



Socialnämndens sammanträde 20 april 2016 

Reservation 

Punkt 5 

RFSU ansökan om föreningsbidrag 

SD reserverar sig mot beslutet att bifalla bidrag till föreningen RFSU för att ordna utbildning i "sexual 

upplysning" till unga institutionsboende invandrare samt personalen på deras boenden. SD anser att 

kommunens skattemedel ska hellre gå till välfärden dvs skola, vård och omsorg. 

Janet French, SD 
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