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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala, 15:00-18:20 

Övriga 
deltagare: 

Hona Szatmari Waldau (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), l:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Boéthius (V) 
Alexandra Westman (M) 
Liv Hahne (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Ulf Schmidt(C) 
Anders Hammarstedt (SD) 
Leif Boström (KD), §§ 10-17 

Ersättare: Ove Hjorth (S), tjg ersättare 
Birgitta L Johansson (S) 
My Lilja (S),§§ 10-21 
Ahmad Orfali (MP), tjg ersättare 
Edip Akay (V) 
Patrik Pössi (M) 
Michael Holtorf (M) 
Ann-Sofie Henriksson (FP), tjg ersättare 
Stefan Hamnstedt (C) 
Jonas Segersam (KD) §§ 10-28, tjg 
ersättare §§ 18-28 

Direktör Jan Holmlund, tf avdelningschef Ylva Byström, avdelningschef Åsa Carlsson, 
tf avdelningschef Ann-Christine Dahlén, strateg Bengt Ehlin, strateg Ulf Eiderbrant, 
avdelningschef Johan Hillman, tf avdelningschef Ola Jeremiasen, strateg Kjerstin Tejre, 
strateg Sofia Venemalm 

Utses att 
justera: Alexandra Westman (M) Paragrafer: 10-28 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter 

Socialförvaltningen, 2 februari 2015 

. \kfyfy...teffy.lAfi0 
Hona Szatmari Waldau, ordförande 

Ann-Chatrin E 

Alexandra Westman, justerare 

Eriksson, sekreterare 

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

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2015-01-28 
Datum för 
anslags uppsättande: 2015-02-03 

Sista dag för överklagande: 2015-02-25 
Datum för anslags nedtagande: 2015-02-26 

Förvaringsplats Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 
för protokollet: 

Underskrift: 
Ann-Chatrin Eriksson, sekreterare 

Justerandes sign 

IL 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§10 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Alexandra Westman (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 2 februari 2015 på socialförvaltningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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• K O M M U N S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§11 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändring: 

18. Delegationsbeslut, utgår. 
20. Rapporter, utgår. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

UV 
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Uppsala SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§12 

Information 

Introduktion lagstiftning 
Kommunjuristerna Hanna Asp och Torkel Winbladh informerar nämnden om aktuell lagstiftning 
inom nämndens ansvarsområde. 

Fördjupad information om socialnämndens roll och organisation 
Direktör Jan Holmlund informerar nämnden om dess roll och organisation som uppdragsnämnd, 
myndighetsnämnd, arbetsgivarnämnd och utförarnämnd. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§13 

Intern kontroll 2015 
SCN-2015-0033 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna internkontroUplan för 2015, samt 

att överlämna planen til l kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll ska internkontrollen omfatta 
verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av efterlevnad av regler, policyer 
och beslut samt finansiell kontroll. Nämnden ska i juni och december avrapportera resultatet av den 
interna kontrollen ti l l kommunstyrelsen. 
Planen tar hänsyn til l den kommungemensamma internkontroUplan avseende 
redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i ekonomisystemet som kommunstyrelsen har 
beslutat om. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 26 januari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§14 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande nämndens 
handläggning avseende förhandsbedömningar och utredningar enligt 
11 kap 1 § SoL, 
SCN-2015-0034 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt yttrande med anledning av klagomål från 
enskild avseende nämndens handläggning av barnavårdsärenden. I klagomålet framkommer bland 
annat att personalomsättningen på arbetsplatsen är hög och både enhetschef och gruppledare är 
sjukskrivna. Det finns ingen som bevakar gruppledarens handlingar när denne är frånvarande. 
Många medarbetare är oerfarna och utredningar får vänta och där vissa överskridit utredningstiden 
om fyra månader. Det finns utredningar som varit öppna över ett år och där beslut att förlänga 
utredningstiden inte fattats. Det finns dessutom aktualiseringar som inte blivit behandlade bland 
annat en från januari 2012. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 2015-01-22. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§15 

Referensgrupp för Uppsala kommuns handlingsprogram mot barnfattigdom 
SCN-2015-0035 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Ylva Stadeli (S), Ahmad Orfali (MP), Edip Akay (V), Alexandra Westman (M) och 
Leif Boström (KD) som politisk referensgrupp i framtagandet av Uppsala kommuns 
handlingsprogram mot barnfattigdom. 

Sammanfattning 
I Uppsala kommuns styrdokument IVE - Inriktning, verksamhet och ekonomi 2015-2018 fick 
socialnämnden i uppdrag att ta fram ett kommunövergripande handlingsprogram mot 
barnfattigdom. Uppdraget ska genomföras under 2015. Socialförvaltningen föreslår att nämnden 
utser en politisk referensgrupp bestående av fem ledamöter som tillsammans med förvaltningen 
arbetar med framtagandet av Uppsala kommuns handlingsprogram mot barnfattigdom. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 22 januari 2015. 

Justerandes sign 

( ( A ) 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§16 

Referensgrupp för Uppsala kommuns program för arbetet mot våld i nära 

SCN-2015-0036 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Ylva Stadeli (S), Eva Pettersson (MP), Liza Boethius (V), Mohamad Hassan (FP) och 
Stefan Hamnstedt (C) som politisk referensgrupp i framtagandet av förslag ti l l program för arbetet 
mot våld i nära relationer. 

Sammanfattning 
I Uppsala kommuns styrdokument IVE - Inriktning, verksamhet och ekonomi 2015-2018 fick 
socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till program för arbetet mot våld i nära relationer 
(kvinnofrid). Socialförvaltningen föreslår att nämnden utser en politisk referensgrupp bestående av 
fem ledamöter som tillsammans med förvaltningen arbetar med framtagandet av ett förslag till 
program för arbetet mot våld i nära relationer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 22 januari 2015. 

relation 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§17 

Utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta 
kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare 
SCN-2015-0047 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ansöka om utvecklingsmedel för 2015 i syfte att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta 
kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har sedan 2012 uppdraget att fördela utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla 
socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare. 

Socialförvaltningen föreslår att Uppsala kommun för 2015 ansöker om medel ti l l fyra projekt. 
Projekten vänder sig ti l l barn och ungdomar som drabbas av hedersrelaterat våld, våldsutsatta 
kvinnor med missbmksproblem, våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer samt ett projekt som är 
allmänt förebyggande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 19 januari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



10(19) 

Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§18 

Avbryta upphandling av hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande 
barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd 
SCN-2015-0032 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avbryta upphandling av HVB för ensamkommande barn och ungdomar med permanent 
uppehållstillstånd. 

Reservationer 
Alexandra Westman (M), Liv Hahne (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ann-Sofie Henriksson (FP), 
Ulf Schmidt (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Anders Hammarstedt (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Socialnämndens avtal med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande 
barn och ungdomar utökas 2015 från nuvarande 23 platser t i l l 71 platser. Det nya avtalet med 
Migrationsverket innebär också nämndens platser på HVB för ensamkommande barn och ungdomar 
med permanent uppehållstillstånd behöver utökas. Med anledning av det beslutade Socialnämnden 
för barn och unga 2014-10-22 att genomföra en upphandling av 45 platser på HVB för 
ensamkommande barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd. 

I Uppsala kommuns styrdokument IVE - Inriktning, verksamhet och ekonomi 2015-2018 framgår 
att kommunens egen regi ska stärkas när det gäller att utveckla anpassade former för vistelse på 
HVB. Mot bakgrund av detta föreslår socialförvaltningen att upphandlingen avbryts. Styrelsen för 
vård & omsorg kommer via internavtal att tillhandahålla platser på HVB för asylsökande 
ensamkommande barn och ungdomar motsvarande det ökade mottagandet. 

Yrkanden 
Alexandra Westman (M) yrkar, med instämmande av Liv Hahne (M) och Lars-Gunnar Karlsson 
(M), att uppdra ti l l förvaltningen att genomföra upphandling av HVB för ensamkommande barn och 
ungdomar med permanent uppehållstillstånd. 

Ylva Stadell (S) yrkar, med instämmande av Hona Szatmari Waldau (V) och Liza Boethius (V), 
bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall t i l l Ylva Stadelis (S) yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Ylva Stadeils (S) yrkande röstar ja och den som 
röstar för Alexandra Westmans (M) yrkande röstar nej. 

Ylva Stadell (S), Rezene Tesfazion (S), Ove Hjorth (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Ahmad Orfali (MP), 
Eva Pettersson (MP), Liza Boethius (V) och Hona Szatmari Waldau (V) röstar ja. 
Alexandra Westman (M), Liv Hahne (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ann-Sofie Henriksson (FP), 
Ulf Schmidt (C), Jonas Segersam (KD) och Anders Hammarstedt (SD) röstar nej. 

Nämnden bifaller Ylva Stadelis (S) yrkande med åtta ja-röster mot sju nej-röster. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 9 januari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§19 

Kontaktpolitiker för den ideella föreningen Barnombudsmannen i Uppsala, 
BOiU 

SCN-2015-0037 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Edip Akay (V) och Jonas Segersam (KD) som kontaktpolitiker för den ideella föreningen 
Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU. 

Sammanfattning 
Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening som funnits sedan 1988. Föreningen är verksam 
i Uppsala kommun och Uppsala län. Verksamheten finansieras via föreningsbidrag från Uppsala 
kommun och Landstinget i Uppsala län. Barnombudsmannen i Uppsala arbetar med att förverkliga 
FNs barnkonvention genom att bland annat informera och stödja barn, ungdomar, vårdnadshavare 
och beslutsfattare i arbetet med barnens rättigheter. Föreningen producerar även tidningen Word. 

Förvaltningen föreslår att nämnden utser kontaktpolitiker för den ideella föreningen 
Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 22 januari 2015. 

Justerandes sign 

I H l 
Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§20 

Förslag till ledamot och ersättare till Uppsala läns Barnavårdsförbunds styrelse 
SCN-2015-0038 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att t i l l Uppsala läns Barnavårdsförbunds styrelse föreslå Birgitta L Johansson (S) som ordinarie 
ledamot och Michael Holtorf (M) som ersättare. 

Sammanfattning 
Uppsala läns Barnavårdsförbund har till ändamål att 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. Förbundet har tidigare drivit barnkoloni men den verksamheten lades ner 
2010. Idag beviljar förbundet ekonomiskt bidrag ti l l behövande barn och ungdomar som är bosatta i 
medlemskommunerna. Bidragen ska medverka ti l l bland annat en uppväxt under trygga och goda 
förhållanden och särskilt stödja barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Bidragen ska enbart ges 
til l sådant som inte kan tillgodoses genom kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 22 januari 2015. 

Justerandes sign 

fy 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§21 

Kontaktpolitiker för Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 
SCN-2015-0039 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Hona Szatmari Waldau (V) som kontaktpolitiker för Partnerskapet för barnets rättigheter i 
praktiken. 

Sammanfattning 
Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken startade 2004 och Uppsala är en av elva deltagande 
kommuner. Partnerskapet arbetar tillsammans med att stötta och lära av varandra för att få FN:s 
konvention om barnets rättigheter att fungera i praktiken och i det vardagliga kommunala arbetet. 
En av metoderna för att följa upp arbetet i kommunerna är kollegial granskning, en metod för 
ömsesidigt lärande, inspiration och utveckling. Kollegiala granskningar har genomförts i alla 
deltagande kommunerna 2007, 2009 och 2013. Från varje kommun deltar en förtroendevald och en 
tjänsteman i partnerkapet. Tjänstemännen träffas fyra ti l l sex gånger per år och vid två av dessa 
möten deltar även de förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 12 januari 2015. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§22 

Revidering av Delegations- och arbetsordning för socialnämnden 
SCN-2015-0028 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att revidera Delegations- och arbetsordning enligt förvaltningens förslag, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att inför nyval av utskott 1 juni 2015 utvärdera individutskottens 
arbete avseende delegation och riktlinjer från nämnd till tjänsteman. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2015-01-02, § 7 att efter revidering, utifrån vid sammanträdet uppkomna 
diskussioner, anta socialnämndens delegations- och arbetsordning. Behov finns dock av ytterligare 
revidering enligt följande: 

• Under rubrik "Delegerad beslutanderätt" tillägga att avdelningschefer kan ersätta varandra. 
• Punkt 1.4 "Undertecknande av individuella avtal om vård och omsorg efter individutskottets 

beslut om insatsen" med delegat avdelningschef revideras ti l l delegat enhetschef. 
• Punkt 2.6 "Yttrande til l IVO" tillägga enligt patientsäkerhetslagen (7 kap 15-16 §§ PsL) 

med delegat MAS/MAR. 
• Tillägg av punkt 2.29 "Anmälan till Läkemedelsverket" med delegat MAS/MAR. 
• Tillägg av punkt 2.30 "Anmälan och yttrande til l IVO i ärenden gällande Lex Maria" 
• (3 kap 5 § PsL) med delegat MAS/MAR. 
• Tillägg av punkt 6.55 "Beslut om att inför förvaltnings- eller kammarrätt återkalla ansökan 

om tvångsvård om förhållandena är sådana att det inte längre anses nödvändigt att vidhålla 
ansökan" med delegat specialisthandläggare. 

• Tillägg av punkt 6.56 "Beslut om ansökan om förvaltningsrätt om vård enligt L V M " med 
delegat individutskott. 

• Borttagning av punkt 7.14 "Bistånd i form av boende på härbärge i mer än tre dagar". 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 22 januari 2015. 

Justerandes sign 

'l/t> 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§23 

Val av ledamot till Folkhälsorådet 
SCN-2015-0056 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (FP) att representera socialnämnden i Folkhälsorådet. 

Sammanfattning 
Folkhälsorådet är ett samrådsorgan om folkhälsofrågor för ingående representerade organisationer. 
Folkhälsorådets syfte är att genom bred samverkan verka för att hälsosamma förändringar hos 
medborgarna uppnås. Folkhälsorådet har särskilt t i l l uppgift att kontinuerligt bevaka och stimulera 
utvecklingen av folkhälsoarbetet inom de verksamhetsområden som är företrädda i rådet, verka för 
ett ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen, landstinget och ideella föreningar samt 
mellan kommunala nämnder och stimulera ti l l ett ökat samarbete. Folkhälsorådet ska särskilt 
prioritera att verka för jämlika förutsättningar för en god hälsa och därmed verka för att minska 
skillnaderna i ohälsa. Socialnämnden har att utse ledamot från nämndens opposition til l 
Folkhälsorådet under perioden 2015-01-01 - 2015-05-31. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 22 januari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§24 

Val av ledamot till Kommunala handikapprådet 
SCN-2015-0057 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse Liza Boethius (V) att representera socialnämnden i Kommunala handikapprådet. 

Sammanfattning 
Kommunala handikapprådet i Uppsala kommun finns för diskussioner i övergripande policyfrågor 
och för informationsspridning samt opinionsbildning inom handikappområdet. Allt grundat på vad 
som skrivs i kommunallagen, lag om stöd och service til l vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen m m. Gällande samverkansavtal mellan Uppsala kommun och HSO 
reglerar lokala samverkansformer mellan nämnderna, kommunstyrelsen, produktionsnämnderna 
och handikapprörelsen. Socialnämnden har att utse ledamot från Vänsterpartiet att representera 
nämnden i Kommunala handikapprådet under perioden 2015-01-01 - 2015-05-31. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 22 januari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§25 

Aktuella arbetsgivarfrågor 

Direktör Jan Holmlund informerar nämnden om planerade översyner avseende utredande 
socialsekreterare arbetssituation. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§26 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, protokoll och protokollsutdrag til l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls skrivelser, protokoll och protokollsutdrag enligt förteckning. 

§27 

Inbjudningar 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälda inbjudningar ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls inkomna inbjudningar enligt förteckning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

/ f y JA/ 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

§28 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 

De fyra partierna (M), (FP), (C) och (KD) aktualiserar ett uppdrag till förvaltningen att senast vid 
sammanträdet i maj presentera en handlingsplan på hur den stora personalomsättningen inom 
nämndens ansvarsområde ska motverkas. Förvaltningen ska också presentera nyckeltal och 
jämförelser mellan Uppsala och likvärdiga kommuner samt ange vad som är lämpligt mått för 
ärendemängd och personalomsättning för socialsekreterare och andra yrkesgrupper som ligger 
under nämndens ansvarsområde. 

Direktör Jan Holmlund svarar att detta kommer att presenteras i förvaltningens förslag ti l l 
Verksamhetsplan som kommer att behandlas vid nämndens sammanträde i februari. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

I fy) btW 
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Ärende 9 
Att uppdra till förvaltningen att genomföra upphandling av HVB för ensamkommande barn- och 

ungdomar med permanent uppehållstillstånd. 

Vid ett avslag, lämnas följande reservation: 
Under alliansens tid fäste den dåvarande socialnämnden för barn och unga en ambitionshöjning för 

mottagning av asylsökande ensamkommande barn och unga från 23 till 71 platser. Det föranledde att 

antalet HVB-platser för målgruppen med permanent uppehållstillstånd behövde ökas. Därför gav 

nämnden redan 22 oktober 2014 dåvarande kontoret för barn, unga och arbetsmarknad i uppdrag 

att genomföra en upphandling av 45 platser för att möta behovet. Det pågår förvisso samtal med den 

egna produktionen om att tillhandahålla dessa extra platser. Vi anser att kvalitet ska vara i fokus och 

inte driftformen när nämnden ska anlita olika utförare. En upphandling är det bästa sättet för 

nämnden att kvalitetssäkra att nämndens ambition inom området. Då kan den egna regin i 

konkurrens visa vilken kvalitet som man avser erbjuda i de nya HVB-hemmen. En upphandling 

underlättar också för den egna regin att utvecklas då konkurrensen och LOU kräver att tydliga svar av 

utförarna. Inom många områden har den egna regin utvecklats tack vare konkurrensen. Vi vill därför 

fortsätta att konkurrensutsätta verksamheterna då vet vi att den aktör som vinner anbudet är bäst 

lämpad utifrån de kriterierna vi har satt upp. Vi är oroliga över den utveckling som den nya 

majoriteten har börjat tillämpa; monopolisera verksamheterna så som skedde med äldreomsorgen 

häromdagen och idag med HVB-platserna. Det är en utveckling som så småningom kommer att leda 

till kvalitetsbrister och kostnadsökningar och ett sämre näringslivsklimat. 

För alliansen 

Ann-Sofie Henriksson (FP) 

Alexandra Westman (M) 

Ulf Schmidt (C) 

Jonas Segersam (KD) 


