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Maria Patel (S) § 151, fr o m § 154  
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Gunnel Borgegård (L) 
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Leif Boström (KD) 
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Övriga Kajsa Bjömström, direktör 
deltagare: 

Utses att Anders A. Aronsson (L) 
justera: 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2018-11-28 Sista dag att överklaga: 2018-12-26 
Anslag sätts upp: 2018-12-05 
Protokollet finns „  
tillgängligt på: www.uppsala.se  oc siotalförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: /  - 

Lotta von Wowern, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 145 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 146 

Information om rapporten om hedersrelaterat våld 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
På uppdrag av Uppsala kommun - socialförvaltningen och Länsstyrelsen i Uppsala har TRIS — Tjejers 
Rätt I Samhället tillsammans med Stockholms universitet och institutionen för socialt arbete 
genomfört en kartläggning om det hedersrelaterade våld och förtryck som unga i Uppsala är utsatta 
för. Enkäten riktades till samtliga elever i årskurs nio i tretton kommunala skolor i Uppsala tätort, 
1 063 elever svarade, vilket var cirka 90% av de tillfrågade. 

Mariet Ghadimi från TRIS presenterar resultatet av undersökningen. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 8-1 1 -28 

§ 147 

Beslutsunderlag avseende tolkningsfrågor i avtalet för konsulentstödd 
familj ehemsvård 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Information och diskussion om tolkningsfrågor i avtal med leverantörer av konsulentstödd 
familj ehemsvård. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-28 

§ 148 

Ekonomisk månadsuppföljning 2018 
SCN-2018-0024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för oktober är 20,7 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 17,5 mnkr jämfört med 
budget. Ett omfattande omställningsarbete och högre nivåer på återsökta ersättningar ifrån både 
Migrationsverket och Skatteverket generar en positiv avvikelse för verksamhet Ensamkommande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-28 

§ 149 

Sammanställning av orosanmälningar till socialtjänsten i Uppsala kommun 
2007 - 2017 
SCN-2018-0470 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att översända rapporten till kommunstyrelsen för kännedom, 

att lägga informationen till handlingarna. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), 
Anders A. Aronsson (L) och Ulf Schmidt (C) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 1 

Sammanfattning 
Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat i Sverige under flera år. Socialnämnden i Uppsala 
kommun har därför initierat en utredning av hur utvecklingen i kommunen har varit. 

Sammanställningen visar att ökningen varit kraftig sedan 2007 där utredningen tar sin början och fram 
till 2017. Det rör sig om en uppgång med 175 procent för barn och ungdomar 0-20 år. Särskilt kraftig 
har ökningen varit när det gäller barn 0-12 år. Det rör sig om en ökning av antalet anmälningar med 
312 procent. 

Förvaltningen återkommer med kompletterande analyser och förslag om uppföljande åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 150 

Avtal om socialjour mellan länets kommuner och socialnämnden 
SCN-2018-0496 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ingå avtal om att tillhandahålla socialjour åt Enköpings, Håbo, Heby, Knivsta, Tierps, Älvkarleby 
och Östhammars kommuner för perioden 2019-01-01 —2021-12-31. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), 
Anders A. Aronsson (L) och Ulf Schmidt (C) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 2. 

Sammanfattning 
Socialjouren i Uppsala samverkar med länets kommuner i länsjouren. Socialjouren bistår kommunerna 
med handläggning av akuta ärenden utanför kontorstid. För tjänsten betalar kommunerna en ersättning 
som är beräknad som en andel av socialjourens budget och befolkningsmängd i kommunen. 

Nuvarande avtal avslutas 2018-12-31. Nämnden beslutar om en fortsättning med ett treårigt avtal som 
löper med ett år i taget och med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-28 

§ 151 

Avtal med Region Uppsala om psykosvårdens beroendeteam 
SCN-2018-0493 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av om avtal med Region Uppsala kan skrivas 
på ett år. 

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

Sammanfattning 
Uppsala kommun och Region Uppsala har delat på finansieringen av psykosvårdens beroendeteam 
sedan 2006. I beroendeteamets insatser ingår sociala stödinsatser och medicinsk vård. 
Arbetsgivaransvaret för verksamheten ligger hos Akademiska sjukhuset. 

Psykosvårdens beroendeteam vänder sig till en målgrupp med psykossjukdom eller bipolär sjukdom 
och en beroendeproblematik med substansberoende. 

Förvaltningen har påbörjat förhandlingar med Region Uppsala om att ingå avtalet på ett år istället för 
två år. 

Yrkanden 
Inga-Lill Sjöblom (S) yrkar med stöd av övriga nämnden att ärendet ska återremitteras för utredning 
av om avtalet med Region Uppsala kan skrivas på ett år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 152 

Uppföljning av insatsen Bostad först 
SCN-2018-0490 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av insatsen Bostad först som sedan 2016 är en 
arbetsmetod i Uppsala. Arbetet berör flera verksamheter inom socialförvaltningen där boendestödjarna 
är den viktigaste stödinsatsen. Målsättningen med Bostad först är att långvarigt hemlösa personer ska 
få tillgång till en egen bostad och ges möjlighet att kunna leva ett självständigt liv. Deltagarna tilldelas 
en lägenhet med eget hyreskontrakt och får stöd via ett stödteam som arbetar nära personen med ett 
individuellt anpassat stöd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 153 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2018, Föreningen Hjälp 
till Behövande (HTB) 
SCN-2018-0488 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för 2019 bevilja föreningen Hjälp till behövande 1 650 000 kr för härbärget. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), 
Anders A. Aronsson (L) och Ulf Schmidt (C) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 3. 

Sammanfattning 
Föreningen Hjälp till behövande ansöker om verksamhetsbidrag med 1 650 000 kr till att driva 
härbärget för socialt utsatta EU-medborgare. Föreningen Hjälp till behövande driver ett härbärge för 
målgruppen sedan 2014 med bidrag från Uppsala kommun. Sedan 2017 är härbärget öppet under hela 
året. Härbärget flyttade i september 2018 till nya lokaler på Kronparksgården. 

Föreningen Hjälp till behövande ser ett behov av att kunna erbjuda övernattningsplatser till personer 
utsatta för människohandel och föreslår en något ändrad inriktning av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-28 

§ 154 

Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2019-2021 med 
utblick mot 2030 
SCN-2018-0487 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål såsom nämndens behov av 
bostäder och lokaler, 

att överlämna planen till kommunstyrelsen för tillstyrkande och beställning av angivna lokalåtgärder, 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen, 

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen genomföra lokalåtgärder 
enligt planen, samt 

att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i samband med 
genomförandet av åtgärder enligt planen. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M) och 
Ulf Schmidt (C) reserverar sig till fönnån för eget yrkande om återremiss. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), 
Anders A. Aronsson (L) och Ulf Schmidt (C) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 4. 

Sammanfattning 
Bostads- och lokalförsörjningsplanen för sociala ändamål tas för första gången fram i ett 
förvaltningsöverskridande arbete med socialförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningskontoret. Arbetet sker löpande och planen kommer att revideras årligen. 

Bostads- och lokalförsörjningsplanen för sociala ändamål utgår från verksamhetens behov av bostäder. 
Behovet beräknas i grunden statistiskt utifrån nuvarande behov och kommunens befolkningsprognos — 
därefter sker analys och justering utifrån kända förändringar. 

Planen föreslår åtgärder av två slag: 
Direkta lokalåtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt 
verksamhetsförändringar kopplade till detta. Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete 
krävs för framtagande av direkta åtgärder. 

De direkta åtgärderna i planen innebär framför allt att skapa ett inflöde av cirka 200 lägenheter under 
planperioden till nuvarande målgrupper. För ensamkommande unga som fyllt 20 men inte längre 
uppbär CSN finns ytterligare ett behov av cirka 200 lägenheter under planperioden. En åtgärd är att  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

föreslå kommunstyrelsen att besluta om att under 2019 fastställa en procentsats på 14 % av 
nyuthyrningen för Uppsalahems tilldelning till kommunal bostadsresurs. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar med stöd av Alexandra Steinholtz, Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael 
Holtorf (M) och Ulf Schmidt (C) att ärendet ska återremitteras för komplettering av tydligare 
skrivningar om hur socialförvaltningen långsiktigt tänker runt boendefrågor och hur strategin ser ut för 
förvaltningens verksamheter och institutioner. 

Inga-Lill Sjöblom (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) yrkande mot Inga-Lill Sjöbloms (S) yrkande och finner 
bifall till Inga-Lill Sjöbloms (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 155 

Uppföljning av individutskottens indelning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar uppföljning av hur förändringen av indelning av individutskotten som 
nämnden beslutade om i maj 2018, har utfallit. 

§ 156 

Anmälningsärenden 
SCN-2018-0023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Barnenhet 4 beslut från augusti, september och oktober 2018 
Nexus ungdom beslut från maj, juni och september 2018 
Norr familjerätt, beslut från juni till september 2018 
Ungdomsenhet 3, beslut från mars, april, maj, juli, augusti och september 2018 
Mottagningsenheten barn och ungdom, beslut från september 2018 
Planeringsenhet 1, beslut från september 2018 
Barnenhet 1, beslut från juli och augusti 2018 
Ensamkommande 1, beslut från september 2018 
Ensarnkommande 2, beslut från september 2018 
Ensatnkommande ej anvisade, beslut från september 2018 
Placeringsenhet 2, beslut från september 2018 
Placeringsenhet 2, beslut från oktober 2018 
Barnenhet 2, beslut från oktober 2018 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ärende 6 Orosanmälan till socialtjänsten i Uppsala kommun 2007-2017 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Det är positivt att denna översyn av antalet orosanmälningar under de senaste 10 åren 
gjorts. Det nämns också om hur många som lett till utredningar. 

En översyn av det här slaget är dock bara ett allra första steg i en översyn av om 
verksamheten inom förvaltningen (och de instanser som gör orosanmälningar) är effektiv 
och god. Generellt är det avgörande att få en bättre kunskapsstyrning inom socialtjänsten, 
och utvärdera om de insatser som görs faktiskt har någon effekt eller inte. 

Antalet orosanmälningar kan ingå som en av faktorerna i en utarbetad modell för 
utvärdering av gjorda insatser. Frågor som måste ställas är om orosanmälningar görs i den 
utsträckning som önskas utifrån faktiskt utfall av effektiva insatser (för lite eller för mycket 
eller fel typ av orosanmälningar). Om rätt anmälningar leder till utredning. Vilka åtgärder 
utredningarna leder till, och slutligen vilken effekt dessa åtgärder har, på kort och lång sikt. 

Allt detta skulle kräva ett antal doktorsavhandlingar, eller motsvarande typ av 
forskningsinsatser, och därför är det angeläget att utveckla samverkan med exempelvis 
Uppsala Universitet, den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård, samt med andra regionala och nationella aktörer såsom 
SKL, SBU, etcetera. Till att börja med behöver vi fortsätta utveckla den egna förvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete. 

Jonas Segersann (KID) 

Alexandra Steinholtz (M) 

Anders A Aronsson (L) 

Ulf Schmidt (C) 



Ärende 7 Avtal om socialjour mellan länets kommuner och socialnämnden 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Vi välkomnar att avtalet med länets kommuner om gemensam socialjour förlängs. Vi skulle 
gärna se att samverkan även på andra områden inom socialtjänsten i länet utvecklades och 
fördjupades. Det finns i Uppsala stor kompetens och många resurser som saknas i de mindre 
kommunerna. Därför skulle det gemensamma resultatet kunna förbättras genom större 
samverkan. Ett område är det som flera kommuner i Stockholms län har runt 
familjehemsplaceringar, och drift av institutioner i egen regi i form av det gemensamma 
bolaget Vårljus AB. 

Jonas Segersam (I(D) 

Alexandra Steinholtz (M) 

Anders A Aronsson (L) 

Ulf Schmidt (C) 
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Ärende 10 Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2018, Föreningen 
Hjälp till Behövande (HTB) 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Som tidigare sagts runt härbärge för EU-medborgare, både när beslutet inledningsvis 
fattades i kommunstyrelsen, och senare i socialnämnden, så anser Alliansen att insatsen inte 
behövs under sommarmånaderna. Vi välkomnar föreningens idéer att då i stället göra 
insatser för andra utsatta målgrupper. Det har blivit tydligt att gruppen EU-medborgare inte 
har de behov som inledningsvis fanns, och i takt med att kommunen utökat det uppsökande 
arbetet och kontakterna med exempelvis Rumänien så har behoven minskat av ett separat 

härbärge. 

Jonas Segersam (1(D) 

Alexandra Steinholtz (M) 

Anders A Aronsson (L) 

Ulf Schmidt (C) 
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Ärende 11 Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2019-2021 
med utblick mot 2030 

Särskilt yttrande / Reservation 
Alliansen / M C KD 

Vi önskade att tydligare skrivningar skulle föras in om hur vii socialförvaltningen långsiktigt 
tänker runt boendefrågor och hur strategin ser ut för våra verksamheter och institutioner. 

Planen bygger enligt utsago enbart på "statistik samt kommunens befolkningsprognos", och 
bortser från utflöde av exempelvis sociala lägenheter. Det är orimligt att bara beskriva ett 
inflöde, utan att beskriva hur vi arbetar med att hjälpa människor ur ett kortsiktigt hjälp med 
boende. Grundläggande är det inte kommunens uppgift att hitta bostäder åt delar av 
befolkningen med särskilda behov, utan den enskildes uppgift att söka bostad på en 
bostadsmarknad. Eftersom marknaden i Uppsala är pressad kan det i många fall innebära att 
man inte kan bo kvar just i vår kommun. Särskilda insatser görs enbart i de fall som 
lagstiftningen kräver stöd till särskilt utsatta grupper, och då efter särskilt biståndsbeslut. 

Det finns fortfarande stora behov av att "städa upp" i floran av de drygt 600 hyreskontrakt 
som socialförvaltningen ansvarar för, exempelvis sägs det i handlingen gälla de 43 
stödboendeplatserna för vuxna med missbruksproblematik. Det sägs dock inget om hur 
detta arbete ska gå till. 

Vi saknar också konkreta förslag på hur arbetet med "Bostad för alla", det vill säga billigare 
nyproduktionskostnader, ska gå till, mer än att det nämns i handlingen. Det är ju också 
viktigt att vi inte bara fokuserar på nyproduktionen i Uppsalahem som en väg att fylla 
inflödet av behov av lägenheter, utan att vi på olika sätt arbetar för att få ner kostnaden för 
de lägenheter som förvaltningen hyr in. 

Vi är dock positiva till att en handling tagits fram och ett förvaltningsöverskridande arbete 
inletts. Vi ser fram emot en bättre styrning när det gäller de bostadssociala kontrakten, och 
socialnämndens ansvar för boende och lokaler i särskilda fall. 

Förutom ovanstående särskilda yttrande från Alliansen, så reserverar sig också Moderaterna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna mot att vårt yrkande om återremiss, med bakgrund av 
ovanstående, inte bifölls 

Jonas Segersam (KD) 

Alexandra Steinholtz (M) 

Anders A Aronsson (L) 

Ulf Schmidt (C) 
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