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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.15 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) 
tom § 69 
My Lilja (S) 
Maria Patel (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
Hans Olsson (M) 
Ahmad Orfali (MP) 
Joakim Strignert (C) 
Leif Boström (KB) 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Petri Lähteenmäki (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) fr. o m § 66 
Michael Holtorf (M) 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Bathius (V) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Lisen Burmeister (SD) 
Ove Hjorth (S) t o m § 69 
Birgitta L Johansson (S) fr. o m § 70 
Vivianne Eriksson (M) t o m § 65 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Kaisa Björnström, direktör, Johan Eikman, enhetschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, 
Kerstin Karlsson, avdelningschef, Eva Köpman, avdelningschef, Birgitta Ljungström, 
avdelningschef, Magnus Bergmark, controller, Elisabeth Karlsson, enhetschef 

Jonas Segersam (KB) Paragrafer: 63 - 76 

Lotta von Wowem, sekreterare 

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

Lotta von Wowem, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 63 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 28 maj 2018, klockan 10.30 på Stationsgatan 12. 

§ 64 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 
- Fråga om samverkansprotokollet 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 65 

Uppsala Stadsmission - Information om projekt Fadderhem i Uppsala 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade under 2017 att betala ut ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra för 
kommuner att låta ensamkommande barn och unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på ett 
slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas. 

Uppsala kommun beviljade Uppsala Stadsmission föreningsbidrag för projektet Fadderhem i Uppsala, 
som är en tillfällig insats för ensamkommande unga som blir 18 år och fortfarande befinner sig i 
asylprocessen. 

Uppsala Stadsmission presenterar sin verksamhet Fadderhem i Uppsala. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 66 

Information om Lokal överenskommelse med föreningslivet, LÖK 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Presentation av processen mot en reviderad Lokal överenskommelse som kommunfullmäktige ska 
besluta om den 28 maj 2018. Den nuvarande överenskommelsen är från 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 67 

Delårsbokslut verksamhetsuppföljning per april 2018 
SCN-2018-0197 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsuppföljning per april 2018, samt 

att överlämna verksamhetsuppföljning per april 2018 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden ska två gånger per år ta fram delårsrapporter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
för att säkerställa att kommunen lever upp till lagen (1997:617) om kommunal redovisning och för att 
se till att det finns tillräckligt bra underlag för fortsatt planering. 

Rapportering ska ske både av nämndens ekonomiska uppföljning och nämndens arbete med målen och 
uppdragen i Mål och budget. 

Under perioden januari till april har nämnden i stor utsträckning gjort det den planerat för att bidra till 
måluppfyllelse. I sju av nio mål bedöms nämndens planerade åtgärder att verkställas enligt plan och i 
de andra två målen bedöms åtgärderna i hög grad bli uppfyllda. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



uplinlue SOCIALNÄMNDEN 

6(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 68 

Ekonomisk månadsuppföljning 2018 
SCN-2018-0024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för mars är 8,8 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 15,8 mnkr jämfört med budget. 
Utbetalning av återsökta ersättningar ifrån Migrationsverket avseende både 2016 och 2017 är högre än 
vad som reserverades i årsbokslutet för 2017. Insatskostnader inom avdelning Vuxen är lägre än 
budget. Även Barn och Ungdomsverksamheten har lägre kostnader än budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 69 

Samverkan kring familj ecentrerat arbete 
SCN-2018-0196 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna revideringen av tidigare avtal. I revideringen ingår ett förtydligande av både 
organsation och ansvar. 

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

Sammanfattning 
Aktuella parter för samverkan kring familjecentraler/familjecentrerat arbetssätt, familjecentraler, är 
vårdsstyrelsen, Region Uppsala samt socialnämnden och utbildningsnämnden, Uppsala kommun. 

En familjecentral bör minst innefatta mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola 
med inriktning mot förebyggande arbete. 

Vid en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring barnfamiljen såsom 
barnmorska, distriktssköterska, förskollärare och familjebehandlare från socialtjänsten. 

Målet är att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa och förebygga ohälsa hos föräldrar 
och barn. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivesle den 23 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 70 

Utse ledamöter till nämndens sommarutskott 2018 
SCN-2015-0025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att under veckorna 27 och 28, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott 
sommar utse Kjell Haglund (V), Ulf Schmidt (C), Eva Pettersson (MP), 

att under veckorna 29 och 30, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott 
sommar utse Jonas Segersam (KD), Birgitta L Johansson (S), Ove Hjort (S), 

att under veckorna 31 och 32, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott 
sommar utse Ylva Stadell (S), Alexandra Steinholtz (M), Maria Patel (S), 

att under vecka 33, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott sommar utse 
Inga-Lill Sjöblom (S), Leif Boström (KD), Liza Boöthius (V), samt 

att de ledamöter och ersättare i socialnämnden som inte ingår i individutskott sommar utgör 
utskottets ersättare. 

Sammanfattning 
Individutskotten består av få ledamöter och under, framförallt, semesterperioden är sårbarheten stor. 
Det är nödvändigt att alltid garantera beslutsmässighet. Nämnden beslutade 30 november 2017 att 
socialnämndens sommarutskott ordinarie sammanträde skulle förläggas till 5, 19 juli, 2, 16 augusti. 
Utskottet ska bestå av tre ordinarie ledamöter. De ledamöter och ersättare i nämnden som inte ingår i 
individutskott sommar blir ersättare och kontaktas när behov uppstår. Det innebär att en ledamot kan 
ingå i sommarutskottet en vecka och därefter kallas in som ersättare om behov uppstår. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 

Justerandes st Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 71 

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2018 
SCN-2018-0237 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
som 31 mars 2018 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 (IVO), kommunens revisorer 
och kommunfullmäktige. Förvaltningen redovisar em rapport över ej verkställda biståndsbeslut inom 
socialförvaltningen, vilken typ av insats besluten avser och skälen till att besluten inte verkställt i tid 
samt en rapport till kommunrevisionen. 

För det första kvartalet 2018 har 30 ärenden rapporterats till IVO som ej verkställda och 17 beslut som 
tidigare rapporterats som ej verkställda har rapporterats som avslutade eller verkställda. Besluten avser 
kontaktperson, kontaktfamilj, öppenvård eller bostadssocialt kontrakt. Största 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 2 maj 2018. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 72 

Utse dataskyddsombud 
SCN-2018-0241 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att till dess upphandling av dataskyddsombud avslutats, utse stadsjuristen till dataskyddsombud, 
samt 

att godkänna att till dataskyddsombud utse den som kommunstyrelsen kommer att teckna avtal med 
efter avslutad upphandling. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som är en förkortning för General Data Protection Regulation, 
ersätter personuppgiftslagen, PUL den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon 
övergångsperiod. 

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 
Kommunstyrelsen kommer att genomföra en upphandling av gemensamt dataskyddsombud för 
samtliga nämnder. Intill dess upphandlingen är avslutad, kommer funktionen som dataskyddsombud 
att bäras av stadsjuristen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2018. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 73 

Anmälningsärenden 
SCN-2018-0023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Söder mottagning, beslut från mars 2018 
Söder Barn, beslut från mars 2018 
Söder Ungdom, beslut från mars 2018 
Söder Placering 1, beslut från mars 2018 
Söder Placering 2, beslut från mars 2018 
Ensamkommande 2, beslut från mars 2018 
Norr Barn 2, beslut från februari 2017 
Norr Barn, beslut från maj 2017 
Norr Barn beslut från september 2017 
Norr Barn, beslut från oktober 2017 
Norr Barn, beslut från februari 2018 
Norr Placering 1 Barn, beslut från mars 2018 
Norr Placering 1 Ungdom, beslut från mars 2018 
Norr Placering 2 Barn, beslut från mars 2018 
Norr Placering 2, beslut från mars 2018 
Norr Mottagning BoU, beslut från mars 2018 
Ensamkommande 1, beslut från februari, mars och april 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

er) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 74 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, V, NT 2 timmar den 14 maj 2018. 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp för M, L, C, KD med 4 timmar den 23 maj 2018. 

§ 75 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att den som önskar delta i konferensen Drogfokus 2018 erhåller arvode och förlorad arbetsinkomst. 

Sammanfattning 
Den 17-18 oktober 2018 anordnas konferensen drogFOKUS 2018 på Uppsala Konsert & Kongress, 
UKK i Uppsala. Det är en konferens om frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si xe 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 76 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 

Liza Bathius (V) ställer fråga om samverkansprotokollet från samverkan med personal-
organisationerna den 15 maj 2018. Liza Bathius (V) undrar om medarbetarenkäten som genomförts 
bland medarbetarna i socialförvaltningen under våren kommer att redovisas för nämnden. 

Kontoret svarar att redovisning kommer att ske. 

Liza Boahius (V) frågar varför specialisthandläggare inte ska ha en arbetsbeskrivning. 

Kontoret svarar att Uppsala kommun inte arbetar med arbetsbeskrivningar men att det ändå ska vara 
tydlig vad som ska ingå i rollen. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



k5s— 

Ärende 7 Samverkan kring familjecentrerat arbete 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Vi välkomnar rapporten om familjecentralerna och ett nytt avtal mellan kommun och 
region. Familjecentraler är en angelägen verksamhet som har stor betydelse när det 
gäller att nå unga föräldrar och familjer som i vissa fall behöver särskilt stöd. 
Uppsalas familjecentrerade arbete är framgångsrikt och i kombination med 
familjeenheterna är det viktigt att arbeta förebyggande och sätta in åtgärder i ett så 
tidigt skede som möjligt för att slippa problem i skolan, med droger och kriminalitet 
längre upp i åldrarna. 

Vi i Alliansen skulle vilja se en plan för en utveckling av familjecentralerna i Uppsala. 
Om detta nämns inget i ärendet. Det bifogas bara en översikt över de sex områden 
där verksamhet bedrivs idag, men mycket har hänt med Uppsala sedan denna 
indelning gjordes. Därför behöver vi utveckla familjecentralsverksamheten så att den 
på ett bättre sätt servar alla kommunens invånare i de olika stadsdelarna i Uppsala 
och i de andra tätoterna och landsbygden (som tillsammans har 50.000 invånare). 

Jonas Segersam (KO) 

Alexandra Steinholtz (M) 

Anders A Aronson (L) 

Ulf Schmidt (C) 
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