
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stations.atan 12 den 6 december 20.17 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Vivianne Eriksson (M), justerare 
14' 

upP19,12, SOCIALNÄMNDEN 

1 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.50 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Michael Holtorf (M) 
Eva Pettersson (MP) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Liza Bo&hius (V) 
Ove Hjorth (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
Leif Boström (KD) 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) 
My Lilja (S) 
Maria Patel (S) 
Hans Olsson (M) t o m § 173 
Ahmad Orfali (MP) 
Gunnel Borgegård (L) 
Joakim Strignert (C) t o m 
§ 182 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Kaisa Björnström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelnings-
chef, Ann-Christine Dahlen, avdelningschef, Birgitta Ljungström, avdelningschef, Kerstin 
Karlsson, avdelningschef, Magnus Bergmark, controller, Elisabeth Karlsson, samordnare, 
Kjerstin Tejre, strateg, Per Johansson, upphandlare, Eva Lignell, enhetschef, Marie 
Bergkvist, projektledare, My Eriksson, Akademiker förbundet SSR, Jennie Eriksson, 
Vision 

Vivianne Eriksson (M) Paragrafer: 161 - 183 

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

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2017-11-30 Sista dag att överklaga: 2017-12-28 
Anslag sätts upp: 2017-12-07 Anslaget tas ner: 2017-12-29 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsalae och social örvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

§ 161 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Vivianne Eriksson (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 6 december 2017 klockan 13.00 på Stationsgatan 12. 

§ 162 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Medborgardialoger 
-Skrivelse angående ensamkommande barn och Stadsmissionen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UPEOlue SOCIALNÄMNDEN 

3 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

§ 163 

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2017 
SCN-2017-0157 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för årets tio första månader är -21,9 mnkr. Det är 37,4 mnkr lägre än budget för 
perioden. Insatskostnaderna är 25,0 mnkr tkr högre jämför med budget, främst för avdelningarna 
Ensamkommande, Barn och Ungdom. 

Resultatet för perioden är 1,9 mnkr lägre än prognosen som sammanställdes i augusti, personal-
kostnaderna är 4,0 mnkr lägre och insatskostnaderna är 6,2 mnkr högre. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2017. 

Justerande Utdragsbestyrkande 

it 



Justerandes sign 

uplIrmlut SOCIALNÄMNDEN 

4 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-30 

§ 164 

Modell för pris inom omsorgsområdet inom Uppsala kommun 
SCN-2017-0404 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna modell för omsorgspris, 

att tillsammans med omsorgsnämnden och äldrenämnden följa upp modellen för omsorgspris inom 
Uppsala kommun under hösten 2019, och 

att anmäla ärendet till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Anders A. Aronsson (L) inlämningar särskilt 
yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2016-12-12, § 241 uppdragit till socialnämnden att tillsammans med 
omsorgsnämnden och äldrenämnden utarbeta förslag till modell för ett pris inom omsorgsområdet. 

Varje nämnd föreslås dela ut ett pris om 10 000 kr varje år till en medarbetare eller grupp som uppfyllt 
en eller flera av de fyra kriterier (jämställdhet, delaktighet, livskvalitet och innovationer) som tagits 
fram. Beslut om priset tas av respektive jury under våren och de tre priserna delas ut samtidigt i 
samband med kommunfullmäktiges junisammanträde. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

UpRnalue SOCIALNÄMNDEN 

5 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

§ 165 

Sammanträdestider för individutskotten 2018 
SCN-2017-0467 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att socialnämndens individutskott söder sammanträder torsdagar klockan 08.30: 
1 februari, 1, 28 (onsdag) mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 21 augusti, 6 september, 
4 oktober, 1 november, 29 november, 

att socialnämndens individutskott norr sammanträder torsdagar klockan 08.30: 
1 1 januari, 8 februari, 8 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 28 juni, 31(fredag) augusti, 
27 september, 25 oktober, 22 november, onsdag 19 december, 

att socialnämndens individutskott väster sammanträder torsdagar klockan 08.30: 
18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 8 (tisdag) maj, 7 juni, 28 (tisdag) augusti, 
21 (fredag) september, 18 oktober, 15 november, 13 december, 

att socialnämndens individutskott öster sammanträder torsdagar klockan 09.00: 
25 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 23 augusti, 13 september, 
11 oktober, 8 november, 6 december, 

att socialnämndens individutskott för ensamkommande sammanträder torsdagar 13.15: 
18 januari, 1, 15 februari, 1, 15, 28 (onsdag) mars, 12, 26 april, tisdag 8, 24 maj, 
7, 21 juni, 21 (tisdag) augusti, 6 september, 4 oktober, 1 november, 13 december samt 

att socialnämndens sommarutskott sammanträder torsdagar 08:30: 
5, 19 juli, 2, 16 augusti. 

Sammanfattning 
Sammanträdestider under 2018 för de fem individutskotten och nämndens sommarutskott. 
Sommarutskottens sammansättning beslutas om under våren 2018. Individutskottens sammanträden 
äger rum på Hamnesplanaden 3, i IU/SIP rummet, Uppsala, om inget annat anges i kallelse. Vid behov 
sätts extra sammanträden in. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 

0 



Justerandes sign 

upliala SOCIALNÄMNDEN 

6 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-30 

§ 166 

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 
SCN-2017-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
som 30 september 2017 inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet pågått 
mer än tre månader i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet jämlik 16 kap 6 f-h §§ 
SoL, 

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 

att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska varje kvartal rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (WO), kommunens revisorer 
och kommunfullmäktige. 

För det andra kvartalet 2017 har 40 ärenden rapporterats till WO som ej verkställda och 11 beslut som 
tidigare rapporterats som ej verkställda har rapporterats som avslutade eller verkställda. Besluten avser 
kontaktperson, kontaktfamilj eller bostadssocialt kontrakt. 

Anledningen till att besluten om kontaktperson och kontaktfamilj inte verkställts är brist på 
uppdragstagare. Anledningen till besluten om bostadssocialt kontrakt inte verkställts är brist på 
lägenheter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes si 

upP,f3,10, SOCIALNÄMNDEN 

7 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-30 

§ 167 

Personliga förordnanden i individärenden 
SCN-2016-0083 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att besluta om förordnanden enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga att vid behov begära biträde hos polismyndigheten. 

Ann-Christine Dahln, avdelningschef 
Åsa Carlsson, avdelningschef 
Eva Köpman, avdelningschef 
Birgitta Ljungström, avdelningschef 
Katja Friberg, biträdande avdelningschef 
Maria Mårdh, enhetschef 
Magdalena Fredriksson, enhetschef 
Per Karlström, enhetschef 
Susanne Widerlöv, enhetschef 
Ulla Jansson, enhetschef 
Eva Lignell, enhetschef 
Christian Jerrestål, enhetschef 
Johanna Trost, enhetschef 
Helena Öster, enhetschef 
Catharina Molin, enhetschef 
Eva Andersson, enhetschef 
Lena Jeremiasen, enhetschef 
Marita Eriksson, enhetschef 
Eva Göthberg-Sterner, enhetschef 
Sandra Thorngren, enhetschef 
Ylva Schröder, enhetschef 
Gunilla Lindström, socialsekreterare (socialjouren) 
Susanne Wetterlöw, socialsekreterare (socialjouren) 
Sara Nygren, socialsekreterare (socialjouren) 
Andreas Nilsson-Välimaa, socialsekreterare (socialjouren) 
Ingemar Elfgren, socialsekreterare (socialjouren) 
Kristina Backlund, socialsekreterare (socialjouren) 
Elin Hamnquist, socialsekreterare (socialjouren) 
Ingela Tholander Little, socialsekreterare (socialjouren) 
Bergljot Tvedten, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Agneta Wahlstedt, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Maria Greijer Schantz, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Elisabet Smedjegård, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Annika Andersson, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Hans Vogel, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Rickard Öberg, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

Utdragsbestyrkande 
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8 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

My Eriksson, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Mikaela Baum, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Andrea Rundqvist, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Anneli Fors, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Marie Meigisi, kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

Sammanfattning 
Enligt 43 § 2 p LVU ska polismyndigheten lämna biträde för att på begäran av socialnämnden eller 
någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av denna lag. 

Listan på förordnade delegater har utökats med Helena Öster. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



uplinlia SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-30 

§ 168 

Delegations- och arbetsordning för socialnämnden 
SCN-2015-0028 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att revidera socialnämndens delegations- och arbetsordning och ange direktör som delegat 
för fastställande av förfrågningsunderlag. 

Sammanfattning 
Förslaget är att punkten fastställa förfrågningsunderlag ändras från arbetsutskott till direktör. Ett nytt 
arbetssätt för upphandlingar har tagits fram och godkänts av nämnden. 

9.2 Ekonomi 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1. Fastställa 
förfrågningsunderlag 
vid upphandling 

LOU Direktör 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2017. 

( 

Utdragsbestyrkande 



10 (22) 

Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-30 

§ 169 

Utvecklat arbetssätt rörande nämndens upphandlingar 
SCN-2017-0513 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till förändrat arbetssätt vid nämndens upphandlingar. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår en utveckling av arbetssättet för socialnämndens upphandlingar. Syftet med 
förändringen är att förbättra processen och att arbeta mer systematiskt med de upphandlingar nämnden 
beslutar att genomföra. Syftet är också att politiska beslut och ambitioner som berör upphandlingarna 
ska bli tydligare och få större genomslag. 

Arbetssättet innebär att nämnden beslutar om de övergripande strategierna för, och målet med, 
upphandlingen och att detaljerna i förfrågningsunderlaget utarbetas av förvaltningen med 
utgångspunkt från beslutad strategi. 

Det förändrade arbetssättet innebär att förvaltningen får nämndens intensioner tidigare i 
upphandlingen och kan utifrån det arbeta fram ett förfrågningsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltingens tjänsteskrivelse den 2 november 2017. 

Justerandes s gn Utdragsbestyrkande 
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upPätifi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

§ 170 

Upphandling av stödboende 16-20 år 
SCN-2017-0507 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att inleda en upphandling av stödboende för ungdomar 
16 — 20 år. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ett ramavtal rörande boende med tillsyn med fyra leverantörer (SBN 2014-0027). 
Under avtalstiden av avrop skett till samtliga leverantörer. Den 30 september 2017 pågick sju uppdrag. 
Ramavtalet löper ut 30 september 2018. 

Bedömningen är att behovet av stödboende för ungdomar inte enbart kan tillgodoses av den egna 
förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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upliMete SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-30 

§ 171 

Avtalsuppföljning HVB barn och unga — Vägarna vidare AB 
SCN-2017-0490 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen, 

att begära en åtgärdsplan från Vägarna Vidare AB som presenteras för nämnden i januari 2018. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal avseende Hem för vård eller boende (HVB) barn och ungdom 
(SCN-2016-0201) med 35 leverantörer. I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat 
avtalet med Vägarna Vidare Vård AB. 

Vägarna Vidare Vård AB kan idag inte ta emot placeringar för behandling och utredningar enligt 
anbudet. Inte heller har de den specialistkompetens eller den behandling de uppgivit. För den 
målgrupp de idag anger att de kan ta emot är bedömningen att leverantören behöver inkomma med en 
åtgärdsplan där de tydligt beskriver hur den behandling de anger i anbudet för målgruppen ungdomar 
med beteende problematik garanteras idag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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LIPP,19,113, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

§ 172 

Avtalsuppföljning HVB barn och unga — Russinbacken 
SCN-2017-0489 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal avseende Hem för vård eller boende (HVB) barn och ungdom 
(SCN-2016-0201) med 35 leverantörer. I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat 
avtalet med Russinbacken AB. 

Bedömning är att Russinbacken AB lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i denna 
avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes s 
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upP,19,13, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-30 

§ 173 

Avtalsuppföljning HVB barn och unga — Redovisning av enkät svar 
SCN-2017-0491 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal avseende Hem för vård eller boende (HVB) barn och ungdom 

(SCN-2016-0201) med 35 leverantörer. I denna avtalsuppföljning redovisas svar på den enkät 
förvaltningen skickade till samtliga leverantörer i september 2017. 

Uppföljningen visar att samtliga leverantörer lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i 
denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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Rät», SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

§ 174 

Ansökan om verksamhetsbidrag, härbärget för socialt utsatta EU- 
medborgare 
SCN-2017-0458 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja föreningen Hjälp till behövande 1 650 000 kronor för driften av härbärget för socialt 
utsatta EU-medborgare under perioden 2018-01-01 — 2018-12-31, 

att godkänna förslag till överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Anders A. Aronsson (L) och Ulf Schmidt (C) 
inlämningar särskilt yttrande, bilaga 2. 

Sammanfattning 
Föreningen Hjälp till behövande har under året drivit härbärget för socialt utsatta EU-medborgare. 
Enligt kommunstyrelsens beslut så har härbärget för första året hållit öppet även under 
sommarhalvåret. Motiveringen till beslutet vara att kunna hänvisa till akuta övernattningsplatser vid 
avhysningar från illegala bosättningar. Beläggningen under sommarmånaderna har varit låg. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2018. 

Justerand Utdragsbestyrkande 
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Uppsala   .. SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-30 

§ 175 

Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende 
socialjour 2018-2019 
SCN-2017-0512 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Socialjouren i Uppsala tillhandahåller genom avtal socialjour för länets kommuner, Enköping, Heby, 
Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Avtalet mellan kommunerna avslutas 2017-12-31. 

Då socialchefema i länets kommuner vill göra ändringar i avtalet återremitteras ärendet till 
förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2017. 

Justerandes i Utdragsbestyrkande 

o 



Justerandes si 
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101119,13, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

§ 176 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Uppsala tjejjour 
SCN-2017-0393 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Föreningen Uppsala Tjej- och transjour verksamhetsbidrag med 300 tkr, år 2018, samt 

att bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid. 

Sammanfattning 
Uppsala Tjej- och transjour tilldelas ett verksamhetsbidrag om 300 tkr. Syftet är ge föreningen ett stöd 
som ger möjlighet till trygghet, kontinuitet och effektivitet i organiseringen av verksamheten. 
Uppsala Tjej- och transjour startade 2005 och deras målgrupp är tjejer (cis eller trans) och unga 
transpersoner mellan 12- 25 år, i behov av råd och stöd i frågor som påverkar deras vardags- och 
livssituation. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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UpFleilue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

§ 177 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Mottagningen mot våld i nära 
relationer i Uppsala 
SCN-2017-0374 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer, ett treårigt verksamhetsbidrag för 
perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2020 samt, 

att fastställa verksamhetsbidraget till 1 200 000 mnkr för år 2018 och att det för år 2019 och 2020 
sker en uppräkning under förutsättning att utrymme finns i nämndens budget samt, 

att bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid samt budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Mottagningen mot våld i nära relationer har varit verksam sedan 1996, då i form av en arbetsgrupp för 
en mottagning för män i Uppsala. Syftet med arbetsgruppen var att etablera en plattfattii för män som 
hade problem och då särskilt i relation till kvinnor. År 2001 bildades Mansmottagningen mot våld i 
Uppsala, MVU, en ideell förening som kom att utgöra den organisatoriska grunden för verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala.. SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-30 

§ 178 

Information om Projekt Kursändring 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun ansökte 2016 tillsammans med Akademikerförbundet SSR och Vision hos 
Socialdepartementet om medel för ett utvecklingsprojekt med fokus på att behålla och rekrytera 
socionomer inom socialtjänsten. Kommunen har, tillsammans med den nationella samordnaren, tagit 
fram en handlingsplan för kommunens förbättringsarbete för sociala barn- och ungdomsvården. 

Projektet finansieras till hälften av socialdepartementet och resterande hälften av socialnämnden. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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UPF2319, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

§ 179 

Anmälningsärenden 
SCN-2017-0011 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden, protokoll och skrivelser till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Väster mottagning BoU, beslut från september 2017 
Väster barn, beslut från september 2017 
Väster placering 1, beslut från september 2017 
Väster placering 2, beslut från september 2017 
Öster mottagning BoU, beslut från september 2017 
Öster ungdom, beslut från juni, augusti och september 2017 
Öster placering 1, beslut från september 2017 
Öster placering 2, beslut från september 2017 
Mottagningsenheten Vuxen, beslut från september 2017 
Beroendeenhet 1, beslut från september 2017 
Beroendeenhet 2, beslut från september 2017 
Nexus, beslut från september 2017 
Familjerätten, beslut från juni, juli, augusti och september 2017 
Söder Mottagning BoU, beslut från september 2017 
Söder Barn, beslut från september 2017 
Söder Ungdom, beslut från september 2017 
Söder Placering 1, beslut från september 2017 
Söder Placering 2, beslut från september 2017 
Öster Familjerätt, beslut från juni, juli, augusti september 2017 
Väster Familjerätt, beslut från juni, juli, augusti, september 2017 
Norr Familjerätt, beslut från juni, juli, augusti, september 2017 
Söder Familjerätt, beslut från juni, juli, augusti, september 2017 
Ensamkommande 2, beslut från oktober 2017 
Väster mottagning BoU, beslut från oktober 2017 
Väster barn, beslut från oktober 2017 
Väster ungdom, beslut från september och oktober 2017 
Väster placering 1, beslut från juni, juli och augusti 2017 
Väster placering 2, beslut från oktober 2017 
Norr Mottagning BoU, beslut från maj 2017 
Norr Ungdom, beslut från maj till och med oktober 2017 
Norr Placering 1, beslut från september 2017 
Norr Placering 2, beslut från april, maj och oktober 2017 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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une» SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-30 

§ 180 

Verksamhetsplan 2018 
SCN-2017-0522 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Genomgång av nämndens Verksamhetsplan 2018. Nämnden fattar beslut om verksamhetsplanen i 
december 2017. 

§ 181 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att Jonas Segersam (KD) deltar i Uppsala kommuns seminarium om Sociala inversteringar 
den 15 december, 

att Liza Boöthius (V) och Anders A. Aronsson (L) deltar i Humana/Tiangruppens föreställning 
Sanna mina ord den 30 januari. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått inbjudningar från Uppsala kommun, avdelningen för socialhållbarhet till 
seminarium den 15 december klockan 08.30 — 10.00 på Stationsgatan 12 samt inbjudan från 
Humana/Tiangruppen till föreställningen Sanna mina ord den 30 januari klockan 14.00 på Uppsala 
stadsteater. 

Justerand Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-30 

§ 182 

Medborgardialoger 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att bereda frågan och återkomma till nämnden. 

Sammanfattning 
Ylva Stadell (S) och Rezene Tesfazion (S) önskar att nämnden ska uppdra till förvaltningen att 
anordna medborgardialoger. Prioriterade områden ska vara personal föreningar och företag och de ska 
vända sig till medborgarna i Uppsala. 

§ 183 

Skrivelse angående ensamkommande och Stadsmissionen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit som handlar om ensamkommande barn och Stadsmissionens uppdrag att 
hitta fadderfamiljer. Stadsmissionen har svårt att hitta fadderfamiljer och snart måste en annan lösning 
till. 

Förvaltningen informerar om de nya reglera för ensakommande barn där vissa ungdomar som kom till 
Sverige innan den 24 november 2015 ska få ny möjlighet att få uppehållstillstånd. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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Ärende 5 Modell för Omsorgspris inom Uppsala kommun 

Särskilt yttrande 

Alliansen tycker det är bra att uppmärksamma och uppmuntra goda exempel inom 
verksamheter, som också kan tjäna som en förebild för andra delar av den service som 
äldrenämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden bekostar. 

Vi tycker emellertid det är en onödig begränsning att utdela pris bara till egenregin. Till 
skillnad från Utbildningsnämnden, där nämnden inte har någon beslutanderätt angående 
friskolorna, så är det inom den sociala sektorn nämnderna som ger spelregler och uppdrag 
till samtliga aktörer, såväl egenregin som fristående utförare. Vi tycker därför det är självklart 
att även fristående utförare som utgör goda exempel på bra och innovativa verksamheter ska 
kunna ta del av detta pris. 

Vi saknar också ett tydligare fokus på brukarna — barnen och ungdomarna, de äldre och alla 
andra som får del av den service som bekostas av våra nämnder. Man kan ha hur fina inre 
processer och arbetssätt som helst men om man inte åstadkommer ett resultat som ger en 
hög kund- / brukarnöjdhet och önskad service för målgruppen så spelar det inte så stor roll 
att man uppfyller kriterierna för pris. Därför borde det finnas med kriterier som mäter även 
denna parameter. 

Eftersom beslutet är gemensamt mellan flera nämnder kan vi inte yrka på någon förändring, 
men vi kommer att följa upp våra synpunkter i samband med uppföljningen 2019. 

Jonas Segersam (KD) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
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Ärende 15 Ansökan om verksamhetsbidrag, härbärget för socialt utsatta EU-
medborgare. 

Särskilt yttrande 

När nuvarande modell för härbärge, med åretruntöppet, beslutades i Kommunstyrelsen 
reserverade sig Alliansen med motivet att vi tycker det är tillräckligt att erbjuda akut boende 
vintertid för denna målgrupp. Om det finns behov av att anvisa plats sommartid borde det gå 
att lösa genom andra befintliga härbärgen i kommunen. Med tanke på att beläggningen 
under sommartid är så låg, trots att anslaget är lika stort, är det viktigt att denna och annat 
relevant underlag lämnas från socialnämnden till kommunstyrelsen i samband med 
årsredovisningen. 

Jonas Segersam (KO) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
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