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Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

§209 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändringar: 
-Tillägg Inbjudan till Beredningskonferens Äldrevänlig kommun den 
21 januari 2020. 

-Leif Boström (KD) ställer fråga om upphandlingen av spelberoende. 

-Lisen Burmeister (SD) inlämnar initiativärende om skyddade boenden för 
personer med större husdjur och/eller fler sällskapsdjur. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§212 

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 
SCN-2019-0148 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Periodens resultat är ett underskott på 26,9 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 
20,6 mnkr jämfört med budget. 

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 
21,5 mnkr jämfört med budget. Verksamheten har fortsatt ökat antal vårddygn inom 
insatserna Hem för vård eller boende (HVB) och stödboende. Det beror både på en högre 
grad av komplicerande ärenden, men även ökat behov för målgruppen yngre 
missbrukare. 

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 7,6 mnkr jämfört med budget. 
Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser. 
Verksamhet ensamkommande har en positiv awikelse jämfört med budget på 9,9 mnkr. 
Verksamheten har erhållit intäkter ifrån föregående år, vilket förbättrar resultatet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 december 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§213 

Verksamhetsplan, budget och internkontrollplan 2020 
SCN-2019-0598 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan, budget och internkontrollplan 2020 enligt föreliggande förslag, 
samt 

att överlämna antagen verksamhetsplan, budget och internkontrollplan till 
kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Per-Olof Forsblom (V) anmäler särskilt yttrande enligt: "Vänsterpartiet avstår att rösta i 
ärende 5, Verksamhetsplan, budget och internkontrollplan med hänvisning till 
Vänsterpartiets budget i Fullmäktige som inneburit ett större ekonomiskt utrymme till 
nämnden och därmed mer resurser till verksamheten. 

Vänsterpartiet vill betona vikten av att Socialnämndens verksamhet på sikt styrs om mot mer 
resurser till förebyggande verksamhet för att förhindra att nämndens verksamhet i allt för hög 
grad tvingas lägga merparten av sina resurser på myndighetsutövning. För att kunna bryta 
den negativa utvecklingen i samhället med våld, hot och missbruk och kriminella gäng så 
måste socialtjänsten tillsammans med andra myndigheter som polis och civilsamhället 
förskjuta sina resurser mot en mer aktiv förebyggande verksamhet. Socialtjänsten 
verksamheter måste också bli mer tillgängliga och människor måste i mycket högre grad än 
idag får möjligheter till stöd och rådgivning utan myndighetsbeslut. En verksamhet som är 
förtroendeskapande och förmår att aktivt stötta människor i deras strävan att positivt 
förändra sitt liv och livsföring i stort." 

Deltar inte i beslutet 
Alexandra Steinholtz (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), Gunnar Granberg (C) och 
Leif Boström (KD) deltar inte i beslutet med hänvisning till egna budgetyrkanden i 
kommunfullmäktige. 

Per-Olof Forsblom (V) och Lena Borg (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget 
budgetyrkande i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga det övergripande styrdokumentet 
Mål och budget 2020-2022 som beslutades av kommunfullmäktige den 5-6 november 2019. 
Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i 
Mål och budget 2020-2022. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

€<-"€--- 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (20) 

Socialnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

Internkontrollplanen är ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för 
nämnden att nå verksamhetsmålen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 214 

Analys och utvärdering av system och rutiner för intern kontroll 
2019 
SCN-2019-0282 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna analys och utvärdering av system och rutiner för internkontroll 2019 och 
överlämna till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Enligt reglemente för intern kontroll ska styrelser och nämnder årligen till 
kommunstyrelsen rapportera en analys och utvärdering av system och rutiner för intern 
kontroll. Inrapporteringen ska stödja utvecklingen av den interna kontrollen inom 
nämndernas verksamhetsområde, men också på kommunövergripande nivå, genom att 
ge kommunen underlag för samordning och tärande. Analys och utvärdering av system 
och rutiner för internkontroll 2019 har genomförts och sammanställts. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2019 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2019-12-18 

§215 

Skydd/boende våldsutsatta vuxna 
SCN-2019-0563 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att införa ett nytt arbetssätt för nämndens skyddade 
boende enligt föredragning, 

att uppdra till förvaltningen att omlokalisera det skyddade boendet till en mer 
ändamålsenlig lokal, samt 

att uppdra till förvaltningen att inleda en ramupphandling av skyddat boende. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn över behovet av skyddat boende för 
våldsutsatta kvinnor och barn. 

Med ett minskat antal platser på boendet och ett snabbare och effektivare arbetssätt i 
kombination med utslusslägenheter bedömer förvaltningen att man på ett bättre sätt än 
tidigare ska kunna tillvarata målgruppens behov. Ett effektivare arbetssätt kommer också 
att kunna gynna förvaltningen ekonomiskt. 

Externa placeringar är ett komplement till interna placeringar och sker utifrån individens 
behov av skydd och stöd. Nämnden uppdrar därför till förvaltningen att inleda en 
ramupphandling för att uppfylla kraven i lagen om offentlig upphandling (LOU) och för 
att säkerställa behovet av platser i boenden som drivs med god kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§216 

Uppföljning ramavtal Hem för vård eller boende, HVB för barn och 
unga 2019 - Vittrasel Utbildningsforum AB 
SCN-2019-0579 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen av Vittrasel Utbildningsforum AB, HVB i 
Ramsele. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har sedan november 2016 ramavtal avseende vård på Hem för vård eller 
boende, HVB för barn och ungdom. Uppföljning av privata utförare görs i enlighet med 
socialnämndens plan för uppföljning och kontroll av privata utförare. 

!denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen följt upp avtalets efterlevnad med 
Vittrasel Utbildningsforum AB. Förvaltningens bedömning är att Vittrasel 
Utbildningsforum AB lever upp till avtalets krav ide delar som granskats i denna 
avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§217 

Uppföljning ramavtal Hem för vård eller boende, HVB för barn och 
unga 2019 - Utslussen Vård AB 
SCN-2019-0578 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen av Utslussen Vård AB, HVB i Boden. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har sedan november 2016 ramavtal avseende vård på Hem för vård eller 
boende, HVB för barn och ungdom. Uppföljning av privata utförare görs i enlighet med 
socialnämndens plan för uppföljning och kontroll av privata utförare. 

ldenna avtalsuppföljning har socialförvaltningen följt upp avtalets efterlevnad med 
Utslussen Vård AB. Förvaltningens bedömning är att Utslussen Vård AB lever upp till 
avtalets krav i de delar som granskats i denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen tjänsteskrivelsen den 11 november 2019. 

Utd ragsbestyrka nd e 
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Justerandes sign 
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§218 

Uppföljning ramavtal Hem för vård eller boende, HVB för barn och 
unga 2019- Korpbergets behandlingscenter AB, Korpnästet 
SCN-2019-0619 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen av Korpbergets behandlingscenter AB, 
Korpnästet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ramavtal avseende vård på Hem för vård eller boende, HVB för barn 
och ungdom. Uppföljning av privata utförare görs i enlighet med socialnämndens plan för 
uppföljning och kontroll av privata utförare. 

1 denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen följt upp avtalets efterlevnad med 
Korpbergets behandlingscenter AB, Korpnästet. Förvaltningens bedömning är att 
leverantören till största del lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i denna 
avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§219 

Uppföljning ramavtal Hem för vård eller boende, HVB för barn och 
unga 2019 - Solgläntans behandlingshem AB 
SCN-2019-0620 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen av Solgläntans behandlingshem AB. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ramavtal avseende vård på Hem för vård eller boende, HVB för barn 
och ungdom. Uppföljning av privata utförare görs i enlighet med socialnämndens plan för 
uppföljning och kontroll av privata utförare. 

1 denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen följt upp avtalets efterlevnad med 
Solgläntans behandlingshem AB. Förvaltningens bedömning är att Solgläntan lever upp 
till avtalets krav i de delar som granskats i denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§220 

Insatser för personer med psykisk sjukdom och missbruk 
SCN-2019-0595 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att utreda behovet av samordnade vårdinsatser för 
personer med allvarligt psykisk ohälsa och missbruk. 

Sammanfattning 
Samsjuklighet med missbruk och psykisk sjukdom är vanligt bland personer som har en 
missbruksproblematik. För effektiv vård bör de båda tillstånden behandlas samtidigt och 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör samverka om insatserna. Psykosvårdens 
beroendeteam i Uppsala är ett exempel där kommun och region har samverkat för en 
utsatt målgrupp med stora behov av stödinsatser. 

Under våren har en arbetsgrupp med representanter från Region Uppsala och Uppsala 
kommun påbörjat en översyn av det gemensamma arbetet med målgruppen. 
Arbetsgruppen avslutade arbetet i september med ett förslag om att fortsätta med en 
fördjupad översyn av målgruppens behov av insatser och vilka insatser som idag görs. 

Frågeställningarna gäller om insatserna är överlappande, kompletterande eller om 
personer blir utan insatser. Förvaltningen föreslår ett fortsatt uppdrag att utreda 
målgruppens behov av insatser och samverkansformer mellan hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten. 

Förvaltningen föreslår även att nuvarande samarbetsform med psykosvårdens 
beroendeteam upphör och att nya samverkansformer för insatser till målgruppen 
utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign . 
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§221 

Ansökan om verksamhetsbidrag till stöd för offer för 
människohandel 
SCN-2019-0468 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja föreningen Hjälp till behövande verksamhetsbidrag med 975 000 kronor till 
ett utvecklingsarbete med stöd till offer för människohandel, 

att uppdra till förvaltningen att följa upp verksamheten och behovet av insatser. 

Sammanfattning 
Föreningen Hjälp till behövande ansöker om bidrag till att utveckla en verksamhet till 
stöd för personer som är offer för människohandel. Föreningen ser det som en utveckling 
av arbetet med härbärget för socialt utsatta EU-medborgare och med en tydlig inriktning 
mot personer i utsatthet. 

Föreningen har under åren med härbärget uppmärksammat behovet av stöd till personer 
som tvingas att tigga eller som utnyttjas till prostitution. Hjälp till behövande föreslår en 
uppsökande verksamhet med en träffpunkt för att möta personer som är utsatta för 
människohandel. Verksamheten ska ha ett nära samarbete med polisen och 
socialförvaltningen. 

Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att säkerställa att kompetens finns inom 
förvaltningen med att möta en målgrupp som är utsatt för människohandel. Inom 
socialförvaltningen arbetar Nexus inom Avdelning vuxen för att hjälpa personer utsatta 
för sexuell exploatering. Mottagningsenheten inom Avdelning barn och ungdom har en 
upparbetad kompetens med att möta barn och ungdomar utsatta för människohandel. 
Förvaltningen föreslår en fortsatt utveckling inom verksamhetsområdet och ett fördjupat 
samarbete med civilsamhället och polisen i Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019. 

Utd ragsbestyrkand e Justerandes sign 
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§222 

Nämndinitiativ från Lisen Burmeister (SD) om skyddade boenden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att överlämna ärendet till arbetsutskottet för beredning. 

Sammanfattning 
Lisen Burmeister (SD) inlämnar nämndinitiativ om skyddade boenden för personer med 
större husdjur och/eller fler sällskapsdjur. Lisen Burmeister (SD) yrkar 

att nämnden ska uppdra till förvaltningen att utreda hur Uppsala kommun kan 
tillhandahålla skyddade boenden och utslussningsboende för fler kategorier av djurägare 
än de med enstaka sällskapsdjur samt 

att skyddade boenden och utslussningsboende upphandlas för fler kategorier av 
djurägare. 

Yrkanden 
Eva Christiernin (S) yrkar med stöd av övriga nämnden att nämndinitiativet överlämnas 
till nämndens arbetsutskott för beredning. 

§223 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ger en överblick över 
arbetsmiljöarbetet och visar om det finns brister som behöver åtgärdas och säkerställer 
att arbetsgivaren lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign,,, 
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§ 224 

Redovisning av resultat av brukarenkät 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar resultatet av den brukarenkät som genomförts inom 
avdelningarna Vuxen samt Barn och ungdom. 

Förvaltningen presenterar även den Nationella brukarundersökningen för individ- och 
familjeomsorg 2019 där 132 kommuner deltog. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 225 

Förstärkning av partnerskapet med Tjejers Rätt I Samhället, TRIS 

Förvaltningen presenterar den förstärkning av partnerskapet med TRIS som planeras 
tillsammans med kulturnämnden och utbildningsnämnden. 

§226 

Flytt av nämndens sammanträde i maj 2020 

Nämndens sammanträde den 19 maj 2020 flyttas till torsdagen den 28 maj 2020 klockan 
14.00. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign_ 
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§227 

Av ledamöter aktualiserad fråga 

Leif Boström (KD) aktualiserar frågor angående upphandlingen av arbete mot 
spelberoende som genomfördes i januari i år. Frågorna lyder: 

Hur har upphandlingen fungerat utifrån avtalet? 
Hur många har fått hjälp under 2019 jämfört med 2018? 
Har det framförts någon begäran om omförhandling av avtalet på någon punkt? 

Förvaltningen återkommer med svar till nämndens sammanträde i januari 2020. 

§228 

Information om trygghetsskapande åtgärder 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar de trygghetsskapande åtgärder som genomförs i kommunen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§229 

Delegations- och anmälningsbeslut 
SCN-2019-0030 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegations- och anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
!ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Barnen het 1, beslut från oktober 2019 
Ungdomsenhet 1, beslut från oktober 2019 
Placeringsen het 1, beslut från oktober 2019 
Barnenhet 4, beslut från oktober 2019 
Ungdomsenhet 4, beslut från oktober 2019 
Mottagningsenhet vuxen, beslut från juli och oktober 2019 
Beroendeenhet 1, beslut från juli och oktober 2019 
Beroendeen het 2, beslut från juli och oktober 2019 
Nexus, beslut från oktober 2019 
Familjerätten, beslut från oktober 2019 
Placeringsenhet 2, beslut från november 2019 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

f"-YA)  


	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

