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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 18.50 

Ingrid Burman (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande from 
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Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande 
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Utses att 
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plats och tid: 
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Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1 den 12 december 016 

    

    

    

Ingrid Bårgan (S), orande 	 Mohamad Hassan (L), justerare 

Lotta von Wowem, sekreterare 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Socialnämnden 
2016-12-07 
	

Sista dag att överklaga: 	2017-01-03 
2016-12-13 
	

Anslaget tas ner: 	2017-01-04 

ANSLAG/BEVIS 
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Datum: 
Anslag sätts upp: 
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tillgängligt på: 

Underskrift: 

www.uppsala.  h so 	rvaltnin en Stationsgatan 12, Uppsala 

Lotta von Wowem, sekreterare 



(STOR SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 211 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
12 december 2016 klockan 13.00 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1. 

§ 212 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Utse representanter till dialogen med Tjejers Rätt i Samhället, TRIS 
- Avsägelse i nämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

UPENif SOCIALNÄMNDEN 

3 (24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 213 

Månadsuppföljning ekonomi 2016 
SCN-2016-0094 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Muntlig redovisning av ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per 
november 2016. 

Socialnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med november 2016 jämfört 
med resultat för samma perioden 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

4 (24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 214 

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2017-2018 
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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upPlefi SOCIALNÄMNDEN 

5 (24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 215 

Uppföljning av tillsynsärende Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
SCN-2016-0391 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen, 

att uppföljningen delges kommunrevisionen, 

att uppdra åt förvaltningen att göra ytterligare en uppföljning av åtgärderna utifrån IVO-
tillsynsärendet om sex månader och redovisa resultatet till nämnden. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade den 11 mars 2016 om krav på åtgärder från 
Uppsala kommun avseende handläggning av inkomna orosanmälningar gällande barn, samt 
barnavårdsärenden. Åtgärderna rörde rättssäkerhet, dokumentation, information, delaktighet, 
serviceskyldighet och skyndsam handläggning. Efter socialnämndens redogörelse för vidtagna och 
planerade åtgärder beslutade IVO att avsluta ärendet den 13 maj 2016. 

Förvaltningen har följt upp åtgärderna utifrån IVO-tillsynsärendet. Resultatet visar att samtliga 
åtgärder har genomförts eller pågår enligt plan, med undantag för utredningstiderna där ett 
förbättringsarbete har påbörjats men fortsatt utveckling krävs. Utredningstiderna är också i hög grad 
beroende av personalsituationen och arbetsbelastningen. Flera åtgärder har vidtagits, pågår och 
planeras för en bättre personalsituation. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



6 (24) 

SOCIALNÄMNDEN upPleifi 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 216 

Verksamhetsplan 2017 
SCN-2016-0347 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsplan, budget och intemkontrollplan 2017, 

att uppdra till förvaltningen att se över tilläggsyrkandenas förmulering i Verksamhetsplan 2017. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Alexandra Westman (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Vivianne Eriksson (M), 
Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) reserverar i särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
I nämndens verksamhetsplan för 2017 har de nio inriktningsmålen i Mål och Budget 2017-2019 brutits 
ned till 15 nämndmål utifrån nämndens specifika uppdrag, utmaningar och behov. Ett flertal åtgärder 
föreslås för att nå målen, varav en del åtgärder har påbörjats under 2016 och fortsätter 2017. Nämnden 
berörs även av totalt 35 riktade eller generella uppdrag från kommunfullmäktige. Merparten av 
uppdragen kräver samordning och samplanering med flera nämnder. 

Yrkanden 
Ingrid Bunnan (V) yrkar tillägg i Verksamhetsplanen under inriktningsmål 4, nämndmål Det 
förebyggande arbetet ska stärkas: "Tillägg indikator: Antalet invånare 0-20 år placerade i institution 
eller familjehem, antal/1000" . 

Ingrid Burman (V) yrkar vidare under inriktningsmål 6, nämndmål fler barn i social utsatthet och fler 
ensamkommande barn klarar sin utbildning. "Tillägg indikator: Antalet placerade barn (inklusive 
ensamkommande barn) som tar sin gymnasieexamen." 

Mohamad Hassan (L), Alexandra Westman (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) yrkar att de 
delar i verksamhetsplanen som vill ta bort valfrihet och konkurrensutsättning ska utgå och ersättas 
med uppdrag om ökad mångfald, valfrihet, jämställdhet och konkurrensutsättning. 

Ingrid Bunnan (V) yrkar avslag på Mohamad Hassans (L) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande under inriktningsmål 4 och finner bifall. 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande under inriktningsmål 6 och finner bifall. 

Ordföranden ställer Mohamad Hassans (L) med flera yrkande mot eget avslagsyrkande och finner 
bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2016. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

7 (24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 217 

Överenskommelse om partnerskap med Tjejers Rätt i Samhället, TRIS 
SCN-2015-0218 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om partnerskap med TRIS för perioden 
2017-01-01 till och med 2019-12-31, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att arbetsmarknadsnämnden, 
utbildningsnämnden och kulturnämnden godkänner och fastställer överenskommelsen 
enligt förslag, 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap med 663 tkr för år 2017, 

att utse nämndens kontaktpolitiker med IRIS att representera nämnden i partnerskapets 
samverkansgrupp. 

Sammanfattning 
Förslaget till överenskommelse utgår från av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer för partnerskap, 
2016-09-14 och från Överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun, LÖK, 
om samverkan mellan Uppsala kommun och organisationer inom civila samhället. 

Socialnämnden finansierar verksamheten med 663 tkr, arbetsmarknadsnämnden med 408 tkr 
utbildningsnämnden 357 tkr och kulturnämnden med 306 tkr. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) och Ylva Stadell (S) yrkar, med stöd av övriga tjänstgörande ledamöter, bifall 
till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 218 

Utse representanter till kontakten med Tjejers Rätt i Samhället, TRIS 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Tarja Onegård (MP) att representera nämnden i dialogen med Tjejers Rätt i 
Samhället, TRIS, 

att utse Jonas Segersam (KD) att vid tillträdandet i nämnden representera nämnden 
i dialogen med Tjejers Rätt i Samhället, IRIS 

Sammanfattning 
Nämnden har att utse kontaktpolitiker till att representera nämnden i dialogen med TRIS. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

r", 



upPleifi SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 219 

Sammanträdestider 2017 
SCN-2016-0318 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att socialnämndens individutskott söder sammanträder torsdagar klockan 09.00: 
19 januari, 16 februari, 16 mars, 11 april (tisdag), 11 maj och 8 juni, 

att socialnämndens individutskott norr sammanträder torsdagar klockan 09.00: 
26 januari, 23 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj och 15 juni, 

att socialnämndens individutskott väster sammanträder torsdagar klockan 09.00: 
2 februari, 2 mars, 30 mars, 27 april, 23 maj (tisdag) och 22 juni, 

att socialnämndens individutskott öster sammanträder torsdagar klockan 09.00: 
12 januari, 9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj och 1 juni, samt 

att socialnämndens individutskott för ensamkommande sammanträder onsdagar id 09:00 
18 januari, 1,15 februari, 1, 15, 29 mars, 12,26 april, 10,22 (måndag) maj, 7,21 juni. 

Sammanfattning 
Förslag på sammanträdestider under våren 2017 för de fem individutskotten. Individutskottens 
sammanträden äger rum på Hamnesplanaden 3, Uppsala, om inget annat anges i kallelsen. Vid behov 
sätts extra sammanträden in. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upF19.113 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 220 

Personliga förordnanden i individärenden 
SCN-2016-0083 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förordna socialsekreterare Oskar Thulin att vid behov begära biträde hos polismyndigheten 
enligt 43 § 2 p lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samt 

att förordnanden enligt 43 § 2 p lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) att vid behov begära biträde hos polismyndigheten ska upphöra för avdelningschef 
Johan Hillman. 

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. 

Av 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) framgår att en vanlig delegation från nämnden till en 
tjänstemannafunktion inte är möjlig. För att en tjänsteman ska få begära biträde av polismyndigheten 
enligt 43 § 2 p LVU krävs ett personligt förordnande från socialnämnden 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2016. 

   

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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upPRI.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 221 

Månadsuppföljning för verksamhet 
SCN-2016-0053 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppföljning av personalsituationen inom förvaltningen avseende sjukskrivningar och nyanställningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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uplinte SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 222 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighet 
SCN-2016-0054 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för myndighetsutövning per november 2016, 

att månadsuppföljningen av indikatorer för myndighet i fortsättningen ska redovisas varje kvartal 
med början i mars 2017, 

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i februari 2017 återkomma med förslag 
på vilka indikatorer som ska redovisas i fortsättningen. 

Sammanfattning 
Nämnden har fastställ ett antal indikatorer som socialförvaltningen ska följa för olika områden. 
Redovisas de indikatorer som följs månadsvis. 

Ingrid Burman (V) yrkar tillägg med två att-satser enligt: att månadsuppföljningen av indikatorer för 
myndighet i fortsättningen ska redovisas varje kvartal med början i mars 2017 samt 

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i februari 2017 återkomma med förslag 
på vilka indikatorer som ska redovisas i fortsättningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2016. 

Utdragsbestyrkande 



upPatifi 
13 (24) 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 223 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut 2016 
SCN-2016-0158 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 30 september 2016, 

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 tredje kvartalet 2016 har 38 ärenden rapporterats till IVO. 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 17 oktober 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upFälie SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 224 

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden 2016 
SCN-2015-0366 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avrapportering av intern kontroll samt 

att överlämna avrapporteringen av intern kontroll till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I internkontrollen har sex riskområden definierats och för varje riskområde finns ett eller flera 
kontrollmoment, totalt 14 kontrollmoment. Resultatet visar att sju kontroller genomförts utan 
anmärkning, tre kontroller genomfördes med mindre anmärkning och två kontroller genomfördes med 
anmärkning. För en kontroll gick det inte säkert att avgöra om det borde vara anmärkning eller inte. 
En kontroll gick inte att genomföra av tekniska skäl. 

Den interna kontrollen för 2016 visar att det finns flera förbättringsområden inom nämndens 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

15 (24) 

upl?».1,2 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 225 

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av 
härbärget för socialt utsatta EU-medborgare 
SCN-2016-0317 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja föreningen Hjälp till behövande 1 600 000 kronor för driften av härbärge riktat till socialt 
utsatta EU-medborgare för perioden 2017-01-01 —2017-12-31, 

att godkänna förslag till överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande om driften av 
härbärget, 

att uppdra till förvaltningen att senast februari 2017 återkomma till nämnden med redovisning av hur 
barnen till EU-migranter har det i dag i Uppsala, 

att förvaltningen och nämndens presidium bjuder in berörda organisationer för att tillsammans 
utveckla gemensamma riktlinjer för verksamheterna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 uppdra till socialnämnden att ansvara för driften av ett 
natthärbärge för socialt utsatta EU-medborgare. Härbärget ska drivas året runt och inriktningen ska 
vara ett akutboende för att förhindra nöd. Härbärget ska ge möjlighet till en uppsökande verksamhet 
med information och stöd för att återvända till hemlandet. 

Socialnämnden beslutade den 22 juni 2016 att anta en handlingsplan för arbetet med socialt utsatta 
EU-medborgare. I handlingsplanen anges att verksamheten ska planeras i samverkan med ideella 
organisationer i Uppsala. 

Föreningen Hjälp till behövande driver sedan 17 oktober härbärget för socialt utsatta EU-medborgare 
enligt en överenskommelse med socialnämnden. 

Yrkanden 
Alexandra Westman (M), Mohamad Hassan (L) Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) yrkar att 
nämnden ska uppdra till förvaltningen att senast februari 2017 återkomma till nämnden med 
redovisning av hur barnen till EU-migranter har det i dag i Uppsala 

Ingrid Burman (V) yrkar att förvaltningen och nämndens presidium bjuder in berörda organisationer 
för att tillsammans utveckla gemensamma riktlinjer för verksamheterna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Alexandra Westman (M) med fleras yrkande och finner bifall. 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2016. 



Justerandes sign 

16(24) 

upliMele SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 226 

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget 
SCN-2016-0371 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till prisjustering av befintlig överenskommelse, en höjning till 540 000 kr. 

Sammanfattning 
Nämnden för vuxna med funktionshinder tecknade ett avtal med Frälsningsannen om verksamheten 
Brobygget 12 februari 2011. Avtalet är fortfarande giltigt och löper på med ett år i taget. 

Målgruppen för projektet när det startade 1998 var personer som varit boende på Sagahemmet och 
som behövde stöd för att klara ett eget boende. Efterhand utökades målgruppen till hemlösa med 
psykisk sjukdom och missbruksproblematik. 

Verksamheten arbetar med att hjälpa personer att undvika hemlöshet genom ett förebyggande och 
stödjande arbete. Hemlösa försöker man hjälpa med att finna ett boende. En viktig målsättning är att 
förebygga psykisk ohälsa och återfall i missbruk hos de människor som man har kontakt med. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2016. 

Utdragsbestyrkande 



17 (24) 

upliMeifi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 227 

Överenskommelse med Frälsningsarmén om natthärbärget 
SCN-2016-0381 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till prisjustering av nuvarande överenskommelse, en höjning 
till 1 185 431 kr. 

Sammanfattning 
Frälsningsanuen i Uppsala driver sedan 1994 ett natthärbärge i Sagahemmets lokaler på Storgatan 2b. 
Härbärget startade efter samtal med Uppsala kommun om behovet av ett natthärbärge för hemlösa och 
sedan starten har verksamheten drivits i samverkan mellan kommunen och Frälsningsarmen. 

Natthärbärget har öppet mellan 19.30 — 07.30 varje dag i veckan. Nuvarande avtal tecknades mellan 
samfundet Frälsningsarmen och Nämnden för hälsa och omsorg den 25 januari 2012. Avtalet löper på 
ett år i taget och med en uppsägningstid på nio månader före följande årsskifte. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 november 2016. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

_ 
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upratifi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 228 

Överenskommelse med Uppsala Stadsmission om dagcentret Crossroads 
SCN-2016-0380 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Stadsmisson 1 350 000 kronor för driften av dagcentret Crossroads under 
perioden 2017-01-01 —2017-12-31, 

att godkänna förslag till överenskommelse med Uppsala Stadsmission. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ansvara för driften av ett dagcenter för 
socialt utsatta EU-medborgare. Uppsala Stadsmission startade verksamheten Crossroads i samverkan 
med Uppsala kommun 2014. Verksamhet har sedan oktober 2014 varit igång under hela året och 
drivits med delfinansiering från Uppsala kommun. 

Verksamheten riktar sig till socialt utsatta EU-medborgare och till tredjelandsmedborgare. Crossroads 
erbjuder tillgång till dusch och tvätt och hjälp med andra praktiska saker. Varje dag serveras även 
frukost. Verksamheten har möjlighet att ge individuellt stöd och samhällsinformation. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 november 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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upliMele SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 229 

Socialförvaltningen 2017 
SCN-2016-0388 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2017 kommer socialförvaltningen inkludera utförarverksamhet i egen regi. 

De två nuvarande avdelningarna Barn och ungdom (mottagnings- och utredningsenheter) respektive 
Placering (placeringsenheter, resursenhet och rekryteringsenhet) upphör vid årsskiftet. 

De berörda enheterna delas upp på tre avdelningar utifrån ålder respektive målgrupp: Barn (0-12 år), 
Ungdom (13-20 år), samt Ensamkommande barn och ungdomar (0-20 år). För de nya avdelningarna 
Barn, Ungdom, samt Vuxen tillkommer råd- och stödinsatser, samt öppenvårdsinsatser som tidigare 
låg under Vård och omsorg. 

För den nya avdelningen Ensamkommande barn och ungdomar tillkommer institutioner som arbetar 
med målgruppen. En ny avdelning för utrednings- och behandlingshem (för barn, ungdomar och 
vuxna) i egen regi inrättas. Förvaltningens strategiska avdelning övergår till att heta systemledning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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upP19,13 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 230 

Avtal med Uppsala stadsmission avseende Stadsmissionens boende för 
ensamkommande barn, EKB 
SCN-2015-0376 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att teckna avtal med Uppsala stadsmission avseende Stadsmissionens boende för ensamkommande 
barn, EKB, 

att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att teckna avtal om stödboende med Uppsala 
stadsmission, 

att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att ingå partnerskap med Uppsala stadsmission. 

Sammanfattning 
Uppsala stadsmission har sedan den 1 1 januari 2016 på haft ett avtal om 15 HVB-platser (hem för 
vård eller boende) 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, till exempel bedrevs under våren skolförberedande aktiviter under tiden 
skolgång saknades. 

Yrkanden 
Ylva Stadell (S) yrkar, med stöd av övriga nämnden bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 231 

Val av ersättare till arbetsutskottet 
SCN-2015-0024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Ulf Schmidt (C) till ersättare i nämndens arbetsutskott efter Leif Boström (KD). 

Sammanfattning 
Leif Boström (KB) avsäger sig uppdraget i socialnämndens arbetsutskott Ulf Schmidt (C) efterträder 
honom i arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UPREluf SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 232 

Information ensamkommande barn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden om Migrationsverkets beslutsförfarande i ärenden avseende 
åldersbedömningar under asylprocessen och hur Uppsala kommun handlägger ärendena. 

§ 233 

Information från den nationella konferensen Drogfokus 2016 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Den 19-20 oktober 2016 anordnades den nationella konferensen Drogfokus 2016 om alkohol, 
narkotiska, doping och tobak i Uppsala. Värd var Uppsala kommun och Uppsala Universitet. 

Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 

'''. 
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upligaie SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 234 

Information från medborgardialog Mikaelsgården avseende hemlösa 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Representanter från förvaltningen och nämnden berättar om möte med Mikaelsgården som bjöd in till 
dialogmöte om och med hemlösa. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upilfrallut SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 235 

Anmälningsärenden 
SCN-2016-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

- Ordförandebeslut 2016-11-15 om deltagande i halvdagsseminarium om hållbar socialtjänst den 
24 november, 

- Ordförandebeslut 2016-11-21 att bevilja Studiefrämjandet i Uppsala län samt KFUM Uppsala 
gemensamt 200 000 kronor till dokumenterfilmprojekt, 

Delegationsbeslut individ: 
- augusti Norr barn, 
- september Vuxen special, 
- september Öster mottagning Barn och unga 
- september Öster placering 1, barn och placering 2 
- september beroendeenhet 1 
- september beroendeenhet 2 
- september mottagningsenheten vuxen 
- söder placering 1 och ungdom 
- oktober ensamkommande 2 och 3 

§236 

Rapporter 

Mohamad Hassan (L) informerar nämnden att han kommer att avsluta sitt uppdrag i 
socialnämnden från och med årsskiftet. 

Utdragsbestyrkande 



Wir 

AIME 
liberalerna 

  

SCN 7 december 2016, ärende 6, verksamhetsplan 2017 

Verksamhetsplanen som presenteras på dagens socialnämnd är en plan som 
har arbetats fram utifrån de rödgrönas vilja. Det är givetvis en självklarhet att 
den politiska majoritetens vilja ska få genomslagskraft, det är grunden i vår 
demokrati. Men vi i alliansen anser att planen brister när det gäller kvalitet, 
valfrihet och mångfald. Vi är ytterst oroade över den ensidiga fokuseringen 
från de rödgröna på att verksamheterna per automatik blir bättre bara för att 
de bedrivs i egen regi. Vi tycker att alla verksamheter, oavsett driftsform, blir 
bättre om det finns en konkurrens i kombination med tydliga kvalitetskrav och 
kontinuerliga uppföljningar. 

Under Alliansens tid vid makten utvecklades den egna regin på ett positivt och 
progressivt sätt. Kvaliteten i verksamheten blev bättre och bättre, brukarna 
var och är fortfarande nöjda och ekonomin inom nämndens ansvarsområde 
var i balans och visade överskott. Allt detta skedde samtidigt som 
konkurrensutsättning och valfrihet infördes och utvecklades. Det blev ett starkt 
incitament för den kommunala verksamheten att vässa sig och utvecklas. 
Konkurrens är inte avsett enbart för att släppa in privata aktörer, det är 
avgörande för att verksamheter söker kontinuerliga förbättringar och för att se 
till att resurser används effektivt. Under alliansens sista år var den egna regins 
verksamhet (dåvarande Vård och Bildning) den enda egenregi-verksamhet i 
hela Sverige som påvisade ett ekonomiskt överskott. Det var unikt. 

Alliansen i socialnämnden befarar att verksamheter som tas hem till egen regi 
alternativt får politiska signaler om att de förblir i egen regi kommer att 
drabbas av ineffektivitet och stora merkostnader för skattebetalare. Vi riskerar 
också stagnation, sämre service, dyrare service, sämre arbetsförhållanden och 
på sikt lägre löner inom området eftersom en konkurrensutsatt verksamhet 
även konkurrerar om arbetskraft och kompetens, mindre motiverad 
arbetskraft, ökad byråkrati med mera. De rödgröna har inte kunnat lägga fram 
något underlag som stödjer deras tes om att verksamheter blir bättre med 
enbart EN aktör, egen regi. 



Våra farhågor gäller inte enbart den egna regin, utan vi tror att alla 
verksamheter mär bättre av en mångfald av olika aktörer. Hur kan vi annars 
veta om en verksamhet är bra och effektiv om det inte finns konkurrens? Hur 
skulle Uppsala universitet kunna veta att de är bland de 100 bästa 
universiteten i världen om det inte fanns konkurrens mellan universiteten? 
Varför har vi ett SM, EM eller VM i en massa sporter? Utan jämförelser, utan 
erfarenhetsutbyte, utan innovation, utan nya idéer och utan nya krafter kan 
inget utvecklas, inte ens den kommunala egna regin. Vi vill faktiskt slå ett slag 
för den egna regins överlevnad genom att låta den vara en del av den 
verksamhet som bedrivs runtom i Uppsala av många aktörer. De rödgröna i 
nämnden har också ett ansvar att företräda nämnden gentemot olika aktörer 
som levererar väldfärdtjänster. Senaste tidens kommunalisering av 
verksamheter och den tydliga inriktningen i dagens verksamhetsplan att bara 
den kommunala egna regin ska leverera tjänster åt kommunen leder till att 
Uppsala kommun förlorar i anseende hos företagen. Det leder i längden till ett 
rykte om att kommunen inte går att lita på. Hur mycket kommunstyrelsens 
ordförande, Marlene Burwick än pratar om gott näringslivklimat i Uppsala så 
kan hennes visioner aldrig bli verklighet om hennes koalition i nämnder och 
styrelser agerar annorlunda, mot näringslivet och mot de entreprenörer och 
vill verka i Uppsala. 

Vi vill slå ett slag för valfrihet, fri företagsamhet och verksamheter i kommunal 
regi i Uppsala. 

Mot denna bakgrund yrkar vi i alliansen: 

att de delar i verksamhetsplanen som vill ta bort valfrihet och 
konkurrensutsättning ska utgå och ersättas med uppdrag om ökad mångfald, 
valfrihet, jämställdhet och konkurrensutsättning. 

Mohamad Hassan (L) 
Alexandra Westman (M) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
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