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("VM SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.20 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KB), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
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Alexandra Steinholtz (M) 
Michael Holtorf (M) 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Liza BcAthius (V) 
Ove Hjorth (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
Leif Boström (KB) 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) 
My Lilja (S) 
Maria Patel (S) 
Hans Olsson (M) 
Ahmad Orfali (MP) 
Gunnel Borgegård (L) 

Övriga 
deltagare: 

Kajsa Björnström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Ann-Christine DahMn, 
avdelningschef, Asa Carlsson, avdelningschef, Kerstin Karlsson, avdelningschef, Birgitta 
Ljungström, avdelningschef, Eva Köpman, avdelningschef, Peter S:t Cyr, ekonomichef, 
Magnus Bergmark, controller, Kjerstin Tejre, strateg, Johan Eikman, strateg, Helene 
Löwgren, samordnare, Emilia Huczko, samhällsvägledare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2018-01-24 Sista dag att överklaga: 2018-02-21 
Anslag sätts upp: 2018-01-31 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppla.se  och socialförv.  ahningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§ 1 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KB) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
klockan 11.00 den 31 januari 2018 på Stationsgatan 12. 

§2 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§3 

Information avseende EU-migranter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Annika Svensson, polis, Hilde Wiberg, SSP samordnare och Vlad Virgil, SSP-teamet - EU-teamet 
informerar om sin verksamhet. Målgruppen för EU-teamet är socialt utsatta barn och ungdomar från 
EU-länder. 

§4 

Månadsuppföljning ekonomi 2017 
SCN-2017-0157 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Preliminärt resultat för nämnden per december 2017 är -18, 9 miljoner, jämfört med prognos 
på -25,5 miljoner. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§5 

Kulturdepartementet: Bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för 
romsk inkludering 
SCN-2016-0229 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lämna återrapport avseende Uppsala som utvecklingskommun för romsk inkludering till 
Länsstyrelsen i Stockholms Län. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har av regeringen valts ut till en av fem utvecklingskommuner för romsk 
inkludering. Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 att kommunen skulle ansöka om att bli en 
utvecklingskommun för romsk inkludering och att socialnämnden skulle ansvara för arbetet utifall 
kommunen blev utvald. I regeringens beslut den 26 maj 2016 beviljades kommunen ett bidrag med 
500 000 kr/år under två år för att medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på 
kommunal nivå. 

Länsstyrelsen i Stockholms Län har ett samordnande och uppföljande uppdrag för det nationella 
arbetet med romsk inkludering. Länsstyrelsen vill att Uppsala som utvecklingskommun för romsk 
inkludering återrapporterar och svarar på en rad frågor som hur kommunen arbetar med att bygga upp 
en långsiktig struktur i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§6 

Upphandling av insatsen ungdomscoach 
SCN-2017-0507 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att inleda en upphandling av ungdomscoach. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Michael Holtorf (M), Anders A. Aronsson (L), Ulf 
Schmidt (C), Vivianne Eriksson (M) och Leif Boström (KD) inlämnar ett särskilt yttrande, se bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialnämnden tecknade i december 2014 ett ramavtal med fem leverantörer avseende ungdomscoach. 
Ramavtalet löper ut 31 januari 2018. 

Förvaltningens bedömning är att behovet av ungdomscoach inte enbart kan tillgodoses av den egna 
regin. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§7 

Upphandling av insatser för personer med spelberoende 
SCN-2018-0035 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att inleda ramupphandling av behandling av spelberoende i öppenvård. 

Sammanfattning 
Ansvaret för att erbjuda behandlingsinsatser vid ett missbruk och beroende av spel om pengar, är 
sedan 2018-01-01 delat mellan kommun och landsting/region. Socialnämnden ska arbeta aktivt med 
att förebygga och motverka spelmissbruk hos både barn och vuxna. Socialnämnden ska även sörja för 
att den enskilde får hjälp och vård för att komma ifrån missbruket. 

Under 2017 beviljade socialnämnden 42 personer bistånd med behandling för spel om pengar. 
Kostnaden för insatserna uppgick sammanlagt till 2,2 miljoner kronor. Med anledningen av 
lagförändringen kan efterfrågan på insatser från kommunen komma att öka med ökade kostnader för 
behandlingsinsatser som följd. Uppsala kommun saknar idag ett upphandlat avtal med utförare av 
tjänsten behandling vid spelberoende. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§8 

Avtal med Uppsala Stadsmission avseende Stadsmissionens EKB, HVB för 
ensamkommande barn och unga 
SCN-2015-0376 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att teckna avtal med Uppsala Stadsmission avseende Stadsmissionens EKB till den 31 maj 2018 
enligt förslag. 

Sammanfattning 
Uppsala Stadsmission har sedan den 1 1 januari 2016 haft ett avtal gällande hem för vård eller boende 
(HVB) för ensamkommande barn. Stadsmissionens EKB är ett välfungerande boende med 
upparbetade rutiner för hur verksamheten ska skötas. Verksamheten bedrivs med ungdomarnas 
integration och bästa i fokus. 

Utan en långsiktig plan för verksamheten och med ett sjunkande behov av HVB-verksamheter har 
båda parter gemensamt kommit överens om att avsluta verksamheten. 

För att ge utrymme för att göra en omsorgsfull planering för såväl de boende barnen och ungdomarna 
som för personalen som arbetar där drivs verksamheten fram till och med den 31 maj 2018. Det 
nuvarande avtalet går ut den 24 januari. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§9 

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 
SCN-2016-0389 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse befattningar/funktioner med beslutsattest enligt förslag samt 

att delegera till direktören för socialförvaltningen att utse sakgranskare. 

Sammanfattning 
Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje nämnd 
utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. 
Kommunstyrelsen har antagit anvisningar för tillämpning av detta reglemente. 

Nämnderna bör knyta sina attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer eftersom 
man därigenom undviker att behöva fatta nya beslut vid personalskiften. Nämnden får enligt 
attestreglementet delegera beslutanderätten att utse behörighetsattestanter, mottagningsattestanter och 
granskningsattestanter till förvaltningschef eller resultatenhetschef. Beslutsattestanter och ersättare för 
dessa ska däremot alltid utses av respektive nämnd. 

En uppdatering av nuvarande beslutsattest behöver göras på grund av förändringar i förvaltnings-
organisationen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§ 10 

Information avseende ensamkommande barn och unga 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Projekt Fadderhem i Uppsala som drivs av Uppsala Stadsmission kommer att kunna erbjuda 
ensamkommande ungdomar som är över 18 år boende i Uppsala. 

Förvaltningen kommer att tillsammans med Region Uppsala att skicka en ansökan om medel till 
Europeiska socialfonden för Projektet På egna ben. Projektet är ett nytt sätt att arbeta med 
ensamkommande barn och ungdomar där man bland annat kan erbjuda ungdomar praktik, mentor på 
en arbetsplats, skriva cv med mera. 

Projekt Effektivare Mottagande är ett projekt tillsammans med kulturförvaltningen och 
arbetsmarknadsförvaltningen. All personal som arbetar med ensamkommande barn och unga ska 
utbildas och få möjlighet att utbilda blivande kollegor. 

Den tidigare eskalerande utvecklingen i missbruk bland ensamkommande barn och unga ser ut att ha 
stannat av och vänt. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§ 11 

Anmälningsärenden 
SCN-2018-0023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Öster mottagning BoU, beslut från november 2017 
Öster barn, beslut från november 2017 
Öster ungdom, beslut från oktober och november 
Öster placering 1, beslut från november 2017 
Öster placering 2, beslut från november 2017 
Öster resurs, beslut från oktober 2017 

Uppdragstagare resurs, beslut från januari, februari, april t.o.m. september 2017 
Uppdragstagare rekrytering, beslut från januari, februari, april t.o.m. september 2017 
Mottagningsenheten Vuxen, beslut från november 2017 
Beroendeenhet 1, beslut från november 2017 
Beroendeenhet 2, beslut från november 2017 
Nexus, beslut från november 2017 

Ensamkommande 1 — november 2017 
Ensamkommande 2 — november 2017 

Söder Ungdom, beslut från november 2017 
Söder Placering 1, beslut från november 2017 
Söder Placering 2, beslut från november 2017 

Väster mottagning, november 2017 
Väster barn, november 2017 
Väster ungdom, november 2017 
Väster placering 1 barn, oktober — november 2017 
Väster placering 2, november 2017 
Väster resurs, januari — oktober 2017 

Norr Mottagning BoU, beslut från oktober 2017 
Norr Placering 1, beslut från mars, juli, augusti och oktober 2017 
Norr Resurs, beslut från januari, februari, mars, juni, augusti, september och oktober 2017 

Ensamkommande 1, december 2017 
Väster mottagning, december 2017 

Väster barn, december 2017 
Väster ungdom, december 2017 
Väster placering 2, december 2017 

Norr mottagning BoU, december 2017 
Norr barn, november 2017 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§12 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med redovisning av situationen i centrum. 

Sammanfattning 
Alexandra Steinholtz (M) aktualiserar fråga om den stökiga miljön vid Resecentrum har flyttat in i 
centrum. Det har kommit indikationer på att det är stökigt och oroligt i kvarteren runt Flustret bland 
annat. Vill gärna få en dragning till nästa nämnd. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Ärende 6 Upphandling av insatsen ungdomscoach 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Vi noterar i föreliggande förslag att nuvarande avtal löper ut 31/1 2018. Därför borde en 
upphandling ha initierats i nämnden under hösten, så att ett nytt avtal varit på plats nu. 

Vare sig det är ett misstag, eller ett medvetet beslut utifrån en önskan att kommunalisera 
hela ungdomscoachverksamheten, är det anmärkningsvärt. 

Den politiska majoriteten måste ta ett bättre ansvar när det gäller upphandlingar och 
försäkra sig om att vi inte står avtalslösa utan att det föreligger en god ordning och reda i 
förvaltningens processer. 

När det gäller innehållet i upphandlingen föreslog vi på mötet att tiden bör vara åtminstone 
4 år, och att man bör sträva efter att ge mindre, lokala aktörer möjlighet att vinna 
anbudsgivningen. 

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