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eleloi 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 225 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att justera dagens protokoll tillsammas med ordföranden 
klockan 14.00 den 18 december 2015 på socialförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 226 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa förredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

II 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 227 

Riksdagens ombudsmän, JO: Begäran om yttrande 
SCN-2015-0375 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att överlämna yttrande enligt förslag till Riksdagens ombudsmän, JO. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har anmodats att yttra sig till Riksdagens ombudsmän, JO över en anmälan. 

I ett e-brev till kommunen den 21 oktober 2015 har frågor ställts om en tillsyn på ett boende där det 
bodde ensamkommande barn. Eftersom det inte fanns någon upprättad och allmän handling 
lämnades efterfrågade uppgifter inte ut. 

Den uppföljning som hade gjorts vid tidpunkten för begäran hade endast varit på individnivå och de 
omständigheter som leder till att en sådan uppföljning görs omgärdas av sträng sekretess. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2015. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

4(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 228 

Månadsuppföljning ekonomi per november 2015 
SCN-2015-0080 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden muntligt om månadsredovisning per november 2015. 

Resultatet för november uppgår totalt till -23 701 miljoner kronor, att jämföra med resultat per 
oktober som var -12,5 miljoner kronor. 

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamheter redovisar ett resultat på -29 094 miljoner 
kronor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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enlue 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 229 

Redovisning av nämndens åtgärder med anledning av ekonomiskt underskott 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att skriva fram ett förslag till nämndens sammanträde i januari 2016. 

Sammanfattning 
Muntlig genomgång av kostnadsminskningar 2016 med anledning av nämndens underskott. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala   
	

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 230 

Verksamhetsplan och budget 2016 
SCN-2015-0366 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan och budget 2016 enligt föreliggande förslag, 

att överlämna verksamhetsplan 2015-2018 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Leif Boström (Kl)) och 
Patrik Pössi (M) reserverar sig i enlighet med bilaga 1. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan och budget 2016 beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges 
övergripande styrdokument Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. Verksamhetsplanen 
visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs via inriktningsmål, uppdrag, 
statsbidrag och riktade satsningar. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska 
resurser som den tilldelats i Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. Nämnden följer upp sin 
verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, 
delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar 

a) Tillägg under Inriktningsmål 3, under Nämndens åtgärder "Nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att utveckla samverkan med utbildningsnämnden" och under Konsekvenser av 
åtgärderna "Fler barn ska fullfölja sin skolgång". 

b) Tillägg under Inriktningsmål 12, sista stycket, med meningen "Nämnden kommer att 
prioritera personalens arbetsvillkor." 

c) Tillägg under Nämndens åtgärder "Att uppdra till förvaltningen att vidareutveckla samarbete 
och dialog med personal och fackliga representanter för att säkerställa en bra och stimulerande 
arbetsmiljö. 

d) Tillägg under Konsekvenser av åtgärderna "Bättre kvalitet i verksamheten och bättre 
arbetsmiljö bidrar till att personalomsättningen minskar." 

e) Tillägg under Statsbidrag och riktade satsningar, Riktade satsningar i Mål och budget, längst 
ner i första riktade satsningen med "Pengarna ska bland annat användas för att stärka 
administrationen". 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2upekelloi 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

Tarja Onegård (MP) yrkar tillägg i bilaga 2 (Socialnämndens intemkontrollplan 2016), med en 
förklaring till kolumnen Riskvärde. 

Mohamad Hassan (L), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) yrkar 

f) Att i verksamhetsplanen ändra meningar om att vissa verksamheter ska drivas eller överföras 
till egenregi till att verksamheter ska upphandlas i konkurrens. 

g) Att Socialnämnden tar fram en konkurrensplan i syfte att löpande utveckla kvalitet, valfriheten 
och erbjuda de mest optimala verksamheterna utifrån medborgarnas behov. 

h) Att LOV (Lagen om valfrihet) införs i de av nämndens verksamheter där det är lämpligt. 

i) Att en friskvårdstimme per vecka införs för kommunanställda medarbetare inom 
socialnämndens verksamhetsområde. 

j) Att socialsekreterarna snarast avlastas genom administrativt stöd. 

k) Att socialsekreterare placeras på skolorna i de fall behov finns som ett led i att öka det 
förebyggande arbetet, trygghet och effektiviteten. 

1) 	Att utreda och snarast sjösätta en ersättningsmodell som bygger på prestation och effektivt 
använda skattemedel 

Ingrid Burman (V) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till Tarja Onegårds (MP) yrkande. 

Ingrid Burman (V) yrkar avslag på Mohamad Hassan (L) med fleras yrkanden f) —1). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt och Ylva Stadells (S) yrkande a) — e) om tillägg i 
verksamhetsplanen och finner bifall. 

Ordföranden ställer proposition på Tarja Onegårds (MP) yrkande och finner bifall. 

Ordföranden ställer Mohamad Hassan (L) med fleras yrkande f) —1) mot eget yrkande om avslag 
och finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

8(38) 

2upp,alue 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§231 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 
SCN-2015-0133 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen per november 2015. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 232 

Månadsuppföljning av indikatorer för verksamhet 
SCN-2015-0321 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för verksamhet i november 2015. 

Sammanfattning 
En uppföljning av personalsituationen med avseende på nyanställningar, vakanser och 
introduktions- och utvecklingsplaner redovisas i handlingen. Vidare redovisas uppgifter om ej 
fördelade utredningar och ej genomförda överväganden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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elealue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 233 

Avrapportering internkontroll 2015 
SCN-2015-0033 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avrapportering av intern kontroll samt 

att överlämna avrapporteringen av intern kontroll till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden antog 2015 års internkontrollplan vid sitt sammanträde 2015-01-28 (SCN-2015-
0033) och beslutade att nämnden i juni och december ska avrapportera resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. I internkontrollen har 19 riskområden definierats och för varje 
riskområde finns ett kontrollmoment. I denna avrapportering redovisas åtta riskområden. Resultatet 
visar att inom tre av riskområdena genomfördes kontrollerna med anmärkning, inom fyra av 
riskområdena genomfördes kontrollerna utan anmärkning och inom ett av riskområdena gick det 
inte bedöma. 

Den interna kontrollen för andra halvåret 2015 visar att det finns flera utvecklingsområden inom 
nämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

T\t 
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upealue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 234 

Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § SoL 
SCN-2015-0179 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 30 september 2015, 

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 enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Rapporten ska även omfatta de beslut som 
inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapporten 
ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller och skälen för dröjsmålet. 
Rapporteringen till IVO sker löpande under kvartalet. En kommun som inte inom skälig tid 
verkställer bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden 
kan, på begäran av IVO, av förvaltningsrätten åläggas att betala en särskild avgift efter beslut. 

För det tredje kvartalet 2015 har 70 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 20 november 2015. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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upplelue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 235 

Socialdepartementet: Remiss av Promemoria Förebyggande och behandling av 
spelmissbruk (Ds 2015:48) 
SCN-2015-0333 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Nämnden yttrar sig å Uppsala kommuns vägnar och ställer sig positiv till de förslag och 
överväganden som ska motverka spelmissbruk om pengar och minska de skadliga effekterna av 
överdrivet spelande om pengar. Spelproblem är ett folkhälsoproblem och förslaget innehåller flera 
åtgärder inom förebyggande arbete, stöd och behandling, forskning och uppföljning. Regeringen 
har tillsatt en utredning som ska se över regleringen av spelmarknaden. Många aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå föreslås få utökade uppgifter. 

Förslaget innehåller förändringar som påverkar kommunens arbete och särskilt socialtjänsten som 
får ett utvidgat ansvar att förebygga och ge stöd och behandling till personer med spelmissbruk. Det 
ställer krav på samarbete med landstinget som idag har skyldighet att ge stöd och behandling för 
personer med spelmissbruk. ANDT-området föreslås utökas att omfatta spel om pengar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§236 

Motion av Mohamad Hassan, Anders A Aronsson och Agneta Simonsson 
(alla L) om att stödja barn som har föräldrar i fängelse (KSN-2015-0779) 
SCN-2015-0265 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan med fler (alla L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 25 mars 2015, att det tas fram möjligheter för kommunen, i samarbete med Landstinget i 
Uppsala län, att kunna stödja den ideella verksamhet som bedrivs för att förebygga psykisk och 
social ohälsa vilket ofta drabbar barn som har en eller båda föräldrar i fängelse. 

Idag hjälper kommunen barn till föräldrar i fängelset genom verksamheten Trappan som erbjuder 
råd och stöd till barn, ungdom och föräldrar. I uppdraget ingår att stötta barn och ungdomar som 
exempelvis har upplevt våld i familjen, har föräldrar med alkohol- och drogproblem eller har 
föräldrar som är separerade. Föräldrar erbjudas även möjlighet att delta i en särskild föräldragrupp 
som syftar till att stärka dem i sitt föräldraskap. All verksamhet som Trappan erbjuder är öppen och 
kräver inga myndighetsbeslut. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar att nämnden ska bifalla motionen. 

Ingrid Burman (V) yrkar att motionen ska besvaras enligt föredragningen i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mohamad Hassans (L) yrkande mot eget yrkande och finner bifall till eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upelfie SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 237 

Bidrag för år 2016 till Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län och ABF 
Uppsala län 
SCN-2015-0350 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län och ABF Uppsala läns ansökan om bidrag 
om 100 000 kronor för år 2016, 

att bidraget ska finaniseras ur nämndens medel för ensamkommande barn. 

Sammanfattning 
Studieförbundet Vuxenskolan och ABF Uppsala län ansöker om bidrag om 100 000 kronor för år 
2016 som en delfinansiering av film- och integrationsprojektet "Sveriges bästa svensk". Filmen är 
tänkt att användas i många olika sammanhang, till exempel inom skolan, i SFI-undervisning, i 
studiecirklar, i föreningar bildade på etnisk grund, i internutbildning inom myndigheter och med 
brukare inom Arbetsförmedlingen, kommunen, Länsstyrelsen och med ledare och medlemmar inom 
ideella organisationer. Filmen ska vara en tankeväckare för fortsatta fördjupande samtal och ska 
kunna användas i ett förebyggande syfte vad gäller rasism och främlingsfientlighet i relation till det 
ökade antalet nyanlända flyktingar. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar att Vuxenskolan Uppsala län och ABF Uppsala läns ansökan ska bifallas 
och att bidraget ska finansieras ur nämndens medel för ensamkommande barn. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 238 

Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour 
SCN-2015-0370 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att tillhandahålla socialjour åt Enköpings, Håbo, Knivsta, Heby, Tierps, Älvkarleby och 
Östhammars kommuner för perioden 2016-01-01 —2017-12-31, 

att uppdra åt nämndens ordförande att godkänna avtal med ovanstående kommuner. 

Sammanfattning 
Socialjouren ansvarar för socialjoursverksamhet i Uppsala kommun. Genom avtal har Uppsala 
kommun under flera år tillhandahållit socialjour för länets kommuner; Enköping, Håbo, Knivsta, 
Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Nuvarande avtal går ut 2015-12-31. Samtliga kommuner 
har meddelat att de önskar fortsätta med avtalet i samma form som nu. Ersättningen från varje 
kommun är beräknad på socialjourens beräknade kostnader för 2015, utifrån utfall 31 oktober, delat 
med invånarantalet för varje kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upente SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 239 

Internavtal med Styrelsen för Vård och Omsorg avseende Perrongen-Bo 
SCN-2015-0076 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga internavtalet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Perrongen-Bo från 
2016-01-01 till 2017-12-31 

Sammanfattning 
Insatsen boende med stöd, där Perrongen — Bo ingår, beviljas den enskilde efter utredning och 
beslut av socialnämnden. För den enskilde innebär det boende i en av nämndens träningslägenheter 
och stöd av en kvalificerad kontaktperson 10 timmar i veckan. 

Perrongen — Bo har sex platser. Internavtalet avseende Perrongen - Bo innebär att Styrelsen Uppsala 
vård och omsorg arvoderar och handleder sex kvalificerade kontaktpersoner för att ge stöd till de 
ungdomar som beviljats insatsen. Verksamheten har bedrivits enligt befintligt avtal sedan början av 
2015, därför har ingen uppföljning av avtalet genomförts, vilket kommer att genomföras under 
2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upekalue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 240 

Internavtal med Styrelsen för Vård och Omsorg avseende Flick- och pojkboet 
SCN-2015-0077 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga det befintliga avtalet med vård och omsorg avseende Flick- och pojkboet från och 
med 2016-01-01 till 2017-12-31. 

Sammanfattning 
Flick- och pojkboet är ett boende med stöd som beviljas av socialnämnden. Flickboet är beläget i 
Gottsunda och pojkboet i Ekeby. Vardera boende består av en lägenhet med plats för fyra boende. 
Alla boende har egna rum och delar på kök, vardagsrum och toalett. 

Internavtalet 2015 avseende Flick- och pojkboet reglerar det stöd och den tillsyn Styrelsen Uppsala 
vård och omsorg ska tillhandahålla i respektive boende. Nämnden står för övriga omkostnader 
såsom hyra, el och inventarier. 

Verksamheten har bedrivits enligt befintligt avtal sedan början av 2015, därför har ingen 
uppföljning av avtalet genomförts än utan det kommer att genomföras under 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§241 

Internavtal 2016-01-01 — 2017-12-31 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg 
avseende Eksätra hem för vård eller boende (HVB) med resursskola 
SCN-2015-0362 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga internavtalet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Eksätra hem för 
vård eller boende (HVB) med resursskola från 2016-01-01 till 2017-12-31. 

Sammanfattning 
Placering på Eksätra HVB beviljas den enskilde efter utredning och beslut av nämnden. 
Eksätra HVB omfattar både boende och resursskola för barn mellan 7-16 år med svår beteende-
problematik. Barn och ungdomar kan placeras både enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. Eksätra har sju platser. En uppföljning av Eksätras 
verksamhet kommer att genomföras i början av 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 242 

Internavtal 2016-01-01 — 2017-12-31 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg 
avseende Rosenhill hem för vård eller boende (HVB) 
SCN-2015-0361 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga internavtalet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Rosenhill hem för 
vård eller boende (HVB) från 2016-01-01 till 2016-12-31, 

att uppdra till förvaltningen att se över avtalet avseende Rosenhill HVB, 

att uppdra till förvaltningen att före sommaren återkomma till nämnden med förslag till nytt avtal 
för 2017. 

Sammanfattning 
Placering på Rosenhill HVB beviljas den enskilde efter utredning och beslut av nämnden. 

Rosenhill är ett hem för vård eller boende, HVB för ungdomar 15-20 år med neuropsykiatrisk 
diagnos. Ungdomarna ska också ha en psykisk och/eller en social tilläggsproblematik som gör att de 
inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Boendet omfattar sex platser och en träningslägenhet. 

Förvaltningen genomförde en uppföljning av Rosenhills verksamhet under hösten som visade att de 
följer avtalet. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) och Ylva Stadell (S) yrkar att nämnden ska besluta om en avtalstid gällande 
2016-01-01 -2016-12-31. 

Ingrid Burman (V) yrkar vidare tillägg med två att-satser enligt: att uppdra till förvaltningen att se 
över avtalet avseende Rosenhill HVB och att uppdra till förvaltningen att före sommaren 
återkomma till nämnden med förslag till nytt avtal för 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt och Ylva Stadells (S) yrkande om avtal på ett år och finner 
bifall. 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om tillägg med två att-satser och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 243 

Internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Övernäs akut- 
och utredningshem 
SCN-2015-0119 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga internavtalet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Övernäs hem för 
vård eller boende (HVB) från 2016-01-01 till 2017-12-31 

Sammanfattning 
Placering på Övernäs beviljas den enskilde efter utredning och beslut av nämnden. 

Övernäs omfattar 10 akut- och utredningsplatser för ungdomar 13-20 år med psykosocial och/eller 
psykiatrisk problematik och deras familjer. På Övernäs finns en skolenhet som samarbetar med 
ungdomarnas hemskola. Övernäs genomför även utredningar i öppenvård vilket innebär att 
ungdomarna vistas på Övernäs under dagtid men vistas i hemmet under kvällar och helger. Normal 
utredningstid är 8 veckor. 

Verksamheten vid Övernäs HVB uppfyller kraven i avtalen, vilket framkom i den uppföljning 
förvaltningen genomförde under våren 2015 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 244 

Internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Brogården, hem 
för vård eller boende (HVB) 
SCN-2015-0118 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga internavtalet med styrelsen vård och omsorg avseende Brogården, hem för vård eller 
boende (HVB) från 2016-01-01 till 2017-12-31 

Sammanfattning 
Placering på Brogården HVB beviljas den enskilde efter utredning och beslut av nämnden. 

Brogården HVB omfattar 18 platser för föräldrar med barn 0-12 år. Minst 5 platser avser akuta 
placeringar. De flesta placeringar är utredningsplaceringar där uppdraget är att utreda och bedöma 
barns behov, föräldrars omsorgsförmåga och resurser samt relationer och samspel i familjen. 
Normal utredningstid är 8 veckor. 

Brogårdens verksamhet uppfyller kraven i avtalen, vilket framkom i den uppföljning förvaltningen 
genomförde under våren 2015 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 245 

Internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Nyckelgården, 
hem för vård eller boende (HVB) 
SCN-2015-0089 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga internavtalet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Nyckelgården hem för 
vård eller boende (HVB) från 2016-01-01 till 2017-12-31 

Sammanfattning 
Placering på Nyckelgården HVB beviljas den enskilde efter utredning och beslut av nämnden. 

Nyckelgården HVB omfattar 2 platser för familjer i heldygnsvård. Utöver detta ska öppenvårds-
insatser erbjudas. Familjerna ska erbjudas kvalificerad psykosocial behandling i syfte att förstärka 
anknytningen, samspelet och kommunikationen mellan barn och föräldrar. 

En uppföljning av Nyckelgårdens verksamhet genomfördes under 2014 som visade att 
Nyckelgården följer avtalet med nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 246 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående dokumentation av 
omedelbara skyddsbedömningar 
SCN-2015-0183 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att svara Inspektionen för vård och omsorg enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Ett klagomål har inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som innebar att ett ärende 
där socialtjänstens hantering av en orosanmälan har granskats. Tillsynen avsåg huruvida nämnden 
genomfört en omedelbar skyddsbedömning samt inlett en utredning utifrån orosanmälan. IVO 
konstaterar att nämnden inte brustit i fråga om utredning av anmälan, då utredningen var pågående 
då orosanmälan inkom. IVO har under tillsynen konstaterat att det är svårt att avgöra om nämnden 
genomfört en skyddsbedömning. De konstarerar dock att nämnden inte dokumenterat detta. Därför 
har IVO beslutat om att ställa följande krav på åtgärd: 

Nämnden ska säkerställa att en omedelbar skyddsbedömning utifrån inkommen anmälan om oro för 
barn dokumenteras. 

Att genomföra en omedelbar skyddsbedömning är en väldigt viktig uppgift för att säkra att barn 
som far mycket illa snabbt och säkert får adekvat hjälp och stöd. För att säkra att en omedelbar 
skyddsbedömning inte bara genomförs utan även dokumenteras har det tidigare funnits muntliga 
rutiner. Nu kommer dessa rutiner skriftligen upprättas, systematiskt uppdateras samt göras allmänt 
kända. Då inflödet av ärenden ökat har nämnden under hösten 2015 ändrat delegationsordningen, 
vilket möjliggör för flera att göra en omedelbar skyddsbedömning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 247 

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende 
Villa Djurgården 2016-01-01 — 2016-12-31 
SCN-2015-0360 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga internavtalet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården från 
2016-01-01 —2016-12-31. 

Sammanfattning 
Nämnden beslutade i maj 2012 att starta ett hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande 
barn och ungdomar som inte beviljats permanent uppehållstillstånd samt ungdomar som var att 
hänföra under Dublinförordningen och som på grund av sitt psykiska mående inte fungerade i 
vardagen. 

Villa Djurgården startade i oktober 2013 med en delvis förändrad målgrupp. Detta med anledning 
av att antalet ungdomar som var att hänföra till Dublinförordningen minskade och även antalet 
ungdomar med avslagsbeslut. Nuvarande målgrupp är ensamkommande ungdomar med eller utan 
permanent uppehållstillstånd i Sverige med behov av ett psykosocialt stöd och personal med 
psykiatrisk kompetens. Boendet drivs av Vård och omsorg och har under 2015 haft en 90 %-ig 
beläggning. 

Vid ordinarie avtalsuppföljning hösten 2014 konstaterades att verksamheten följde avtalet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 248 

Intensiv familjebehandling — IFB 
SCN-2015-0379 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna projektet Intensiv familjebehandling (IFB) 

Sammanfattning 
Sedan 2012 har projektet Katamaran genomförts i samverkan mellan kommunen och landstinget i 
Uppsala län. Målgruppen för projektet är barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk och social 
beteendeproblematik och deras familjer. Det övergripande målet är att alla barn och unga ska ges ett 
sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara i rätt skolmiljö. 
Bakgrunden till projektet var att socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård hade kontakt med ett 
antal barn och ungdomar i åldern 11-20 år med sådan problematik. Projektet Katamaran kommer att 
avslutas i december 2015. 

Metoden i projektet är, i korthet, ett familjebaserat arbete som består av intensiv behandling 
genomförd av behandlare från barn- och ungdomspsykiatrin och olika former av stödinsatser från 
socialtjänst och skola. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 249 

Revidering av delegations- och arbetsordning 
SCN-2015-0028 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att revidera delegations- och arbetsordning för socialnämnden enligt förvaltningens förslag och de 
redovisade förändringarna. 

Sammanfattning 
Under 2015 har socialförvaltningen haft i uppdrag att se över nämndens delegations- och 
arbetsordning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2015. 

Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 
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§ 250 

Val av ledamot till politisk referensgrupp för Halvvägshus 
SCN-2015-0097 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Tarja Onegård (MP) att ingå i den politiska referensgruppen för Halvvägshus för 
personer med missbruksproblematik. 

Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde den 25 november 2015 beslutade nämnden att inrätta ett så kallat 
halvvägshus för en projektperiod på tre år. Samtidigt beslutade nämnden att inrätta en politisk 
referensgrupp bestående av My Lilja (S), Liza Boöthius (V), Mohamad Hassan (L) och Michael 
Holforf (M). Miljöpartiets plats i referensgruppen lämnades vakant.. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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§251 

Val till individutskotten 
SCN-2015-0025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att Tarja Onegård (MP) avgår som ledamot i individutskott Norr den 31 december 2015, 

att Eva Pettersson (MP) avgår som ledamot och ordförande i individutskott Väster 
den 31 december 2015, 

att Ahmad Orfali (MP) avgår som ersättare i individutskott Öster den 31 december 2015, 

att utse Tarja Onegård (MP) som ledamot och ordförande i individutskott Väster från och 
med 1 januari 2016, 

att utse Eva Pettersson (MP) som ersättare i individutskott Öster från och med 1 januari 2016 
samt 

att utse Ahmad Orfali (MP) som ledamot i individutskott Norr från och med 1 januari 2016. 

Sammanfattning 
Tarja Onegård (MP) avgår som ledamot i individutskott Norr och ersätts av Ahmad Orfali (MP), 
Eva Pettersson (MP) avgår som ledamot och ordförande i individutskott Väster och ersätts av Tarja 
Onegård (MP) och Ahmad Orfali (MP) avgår som ersättare i individutskott Öster och ersätts av Eva 
Pettersson (MP). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 252 

Ordförandebeslut i individärenden vid brådska - turordning 
SCN-2015-0029 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att vid utskottsordförandenas frånvaro beslutar vice ordföranden och vid bådas 
frånvaro beslutar i följande ordning: 

Ordförandebeslut i individutskott Söder 
Birgitta L Johansson (S), ordförande JU Söder 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande JU Söder 
Eva Pettersson (MP), ordförande JU Väster till och med 31/12 2015 
Tarja Onegård (MP), ordförande JU Väster från och med 1/1 2016 
Leif Boström (KD), vice ordförande JU Väster 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande JU Norr 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande JU Norr 
Liza Boöthius (V), ordförande JU Öster 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande JU Öster 
Rezene Tesfazion (S), ordförande JU Ensamkommande 
Ann-Sofie Henriksson (L), vice ordförande JU Ensamkommande 
Ingrid Burman (V), socialnämndens ordförande 
Mohamad Hassan (L), socialnämndens 2:e vice ordförande 

Ordförandebeslut i individutskott Väster 
Eva Pettersson (MP), ordförande JU Väster till och med 31/12 2015 
Tarja Onegård (MP), ordförande JU Väster från och med 1/1 2016 
Leif Boström (KD), vice ordförande JU Väster 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande JU Norr 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande JU Norr 
Liza Boöthius (V), ordförande JU Öster 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande JU Öster 
Rezene Tesfazion (S), ordförande JU Ensamkommande 
Ann-Sofie Henriksson (L), vice ordförande JU Ensamkommande 
Birgitta L Johansson (S), ordförande JU Söder 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande JU Söder 
Ingrid Burman (V), socialnämndens ordförande 
Mohamad Hassan (L), socialnämndens 2:e vice ordförande 

Ordförandebeslut i individutskott Norr 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande JU Norr 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande JU Norr 

Utdragsbestyrkande 
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Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster 
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande 
Ann-Sofie Henriksson (L), vice ordförande IU Ensamkommande 
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Eva Pettersson (MP), ordförande IU Väster till och med 31/12 2015 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster från och med 1/1 2016 
Leif Boström (KD), vice ordförande IU Väster 
Ingrid Burman (V), socialnämndens ordförande 
Mohamad Hassan (L), socialnämndens 2:e vice ordförande 

Ordförandebeslut i individutskott Öster 
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster 
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande 
Ann-Sofie Henriksson (L), vice ordförande IU Ensamkommande 
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Eva Pettersson (MP), ordförande IU Väster till och med 31/12 2015 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster från och med 1/1 2016 
Leif Boström (KD), vice ordförande IU Väster 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Norr 
Ingrid Burman (V), socialnämndens ordförande 
Mohamad Hassan (L), socialnämndens 2:e vice ordförande 

Ordförandebeslut i individutskott Ensamkommande 
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande 
Ann-Sofie Henriksson (L), vice ordförande IU Ensamkommande 
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Eva Pettersson (MP), ordförande IU Väster till och med 31/12 2015 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster från och med 1/1 2016 
Leif Boström (KD), vice ordförande IU Väster 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Norr 
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster 
Ingrid Burman (V), socialnämndens ordförande 
Mohamad Hassan (L), socialnämndens 2:e vice ordförande 

Sammanfattning 
Nämnden fattade den 1 juni 2015 beslut om turordning för ordförande och vice ordförande vid 
ordförandebeslut i individärenden. Beslutet innehöll endast funktionen ordförande och vice 

Utdragsbestyrkande 
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ordförande. Vissa beslut som rör bland annat tvångsvård kräver personliga förordnanden, att 
beslutet om turordning för ordförandebeslut innehåller ordförandens och vice ordförandens namn. 

Beslut om turordning vid ordförandebeslut i individärenden vid brådska under perioden 
2015-12-16 - 2018-12-31. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 253 

Omförhandling avtal ensamkommande barn 
SCN-2015-0389 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att söka omförhandla nya och gällande individavtal för 
konsulentstödd familjehemsvård, 

att uppdra till förvaltningen att söka omförhanda avtal i samband med att de löper ut/ska förlängas. 

att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i februari för att redovisa 
resultatet av omförhandling av avtalen. 

Sammanfattning 
Nämnden har för närvarande åtta avtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg gällande 
ensamkommande barn samt fem avtal med externa leverantörer. Nämnden har 25 individavtal 
gällande konsulentstödd familj ehemsvård. Nya avtal tecknas varje vecka. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 254 

Upphandling av hem för vård eller boende 0-20 år 
SCN-2015-0367 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att genomföra ramupphandling av insatsen hem för vård eller boende för barn och ungdomar 
0-20 år med en social problematik, 

att hemställa till kommunstyrelsen om att säga upp nuvarande ramavtal avseende hem för vård 
eller boende 0-12 år och 13-20 år. 

Sammanfattning 
Nämnden köper årligen institutionsvård för barn och unga av externa leverantörer till en kostnad av 
cirka 60 mnkr. Av dessa 60 mnkr består cirka 20 mnkr av kostnader för placeringar via Statens 
institutionsstyrelse. Detta innebär att nämnden årligen köper institutionsvård för cirka 40 mnkr via 
ramavtal eller via direktupphandling. 

Nämnden har sedan hösten 2014 haft ramavtal med flertalet leverantörer via Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL:s kommungemensamma upphandling av hem för vård eller boende, HVB 
0-20 år. 

Avtalet med leverantörerna inom SKL:s kommungemensamma upphandling sägs upp till förmån 
för en egen upphandling av institutionsvård för barn och ungdomar 0-20 år. I arbetet med att ta fram 
ett förfrågningsunderlag till upphandlingen bör möjligheten till fasta dygnspriser kopplat till en viss 
kvalité och innehåll undersökas. Förvaltningen bör även få i uppdrag att undersöka möjligheten till 
att kräva tillbaka ersättning av leverantörerna då en placering inte uppnår målen i vårdplanen, till 
exempel om leverantören avbryter placeringen (avbrott) i förtid. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

,?, 
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',peke» SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 255 

Information om Barnahus 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Lars Dahlffi, samordnare inom individ- och familjeomsorg (IFO) barn, berättar om verksamheten 
Barnahus. Barnahus är en verksamhet där socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin 
och barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samverkar kring barn och unga under 18 år som misstänks 
ha blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 256 

Information om omorganisationen av placeringsarbetet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden om genomlysning av placeringsorganisationen. Höga kostnader 
för placeringar och missnöjde med nuvarande organisation medförde att nämnden gav förvaltningen 
i uppdrag att granska organisationen, processer, roller och ansvar och hitta förbättringsområden. 
Målet var att få en ändamålsenlig organisation för placeringsarbetet med start 1 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande • Justerandes sign 



Justerandes sign 
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Up elak SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 257 

Information om 9-punktsprogrammet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden om 9-punktsprogrammet som nämnden gett förvaltningen i 
uppdrag att genomföra. De 9-punkterna är Ökad grundbemanning, Förstärkt bemanning under 
sommaren, Traineeprogram, Utökat chefsstöd, Förstärkt specialist handläggning, 
Utvecklingsledare, Utbildning, Kultur och värdegrund samt Förstärkt administrativt stöd. 

§ 258 

Information om Handlingsplan för stärkt kvalité gällande myndighetsarbetet 
inom socialförvaltningen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden om Handlingsplan för stärkt kvalité gällande myndighetsarbetet 
inom förvaltningen. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upPkalue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 259 

Avrapporering av genomgång av myndighetsärenden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om arbetet med att gå igenom och bedöma myndighetsärenden som 
eventuellt ska tillhöra omsorgsnämnden. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

38(38) 

upelealue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 260 

Anmälningsärenden 
SCN-2015-0278 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 
Beslut 2015-11-23 att utse kommunjurist att föra talan i förvaltningsdomstol 
Beslut 2015-11-30 att anmäla till polismyndighet om hot mot tjänsteman samt misstanke om 
bedrägeri. 

samt skrivelser och protokollsutdrag enligt förteckning. 

§261 

Ordföranden framför nämndens varma tack till förvaltningen för ett gott samarbete under 2015 och 
önskar en God jul och Gott nytt år. 

Utdragsbestyrkande 
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ALMAN 
to, 

SCN 16 december 2015, ärende 5, Verksamhetsplan 2016 

Reservation: 

Verksamhetsplanen för Socialnämnden bygger på majoritetens Mål och budget för år 2016. 
Alliansens partier hade egna förslag till Mål och budget vilka hade resulterat i en annan 
verksamhetsplan och budget även för Socialnämnden. 

Det är tydligt att majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet har svårt att nå en budget i balans. Bokslutet 2015 pekar mot ett stort underskott 
(ungefär -29 mnkr kopplad till kommunbidraget) och inga aktiva beslut har fattats inför 2016 
för att nämnden 2016 ska nå en budget i balans. Det ekonomiska läget är allvarligt och ställer 
krav på skärpt kostnadskontroll. Det är av stor vikt att Socialnämnden säkerställer 
budgetdisciplin genom krav på preciserade åtgärdsprogram, månadsvis återrapportering samt 
genom att tillhandahålla råd och stöd efter behov. Ordning och reda i ekonomin samt ett 
tydligt och enat styre är en förutsättning för Socialnämndens fortsatta satsningar på välfärd. 
Om S, MP och V inte klarar av att bland annat kontrollera kostnadsutvecklingen kommer 
detta att få en negativ påverkan för kommunen i sin helhet och även påverka kommunens 
rating med konsekvensen att ränte- och kapitalkostnader riskerar att öka. 

Som en del av åtgärderna för ökad effektivisering i Socialnämndens verksamheter yrkade 
Alliansen att Socialnämnden skulle besluta att ta fram en konkurrensplan i syfte att löpande 
utveckla valfriheten och erbjuda de mest optimala verksamheterna utifrån medborgarnas 
behov. Alliansen föreslog också att skrivningar i verksamhetsplanen som anger att 
verksamheter ska drivas i egenregi skulle ändras till att de ska upphandlas i konkurrens. På 
samma sätt föreslog Alliansen att lagen om valfrihetssystem skall användas på lämpliga 
områden och tillsammans med konkurrensplanen användas som ett integrerat verktyg i 
socialnämndens verksamheter. Alliansen yrkade också att satsningar på personalen bör göras, 
med införande av en friskvårdstimme per veckan, samt att snarast avlasta socialsekreterarna 
genom administrativt stöd. Alliansen ville också, som ett led i att öka effektiviteten att 
socialsekreterare som första åtgärd placeras på skolor där behov finns för att så småningom 
låta socialsekreterarna vara en del av skolan och därmed förebygga framtida problem. 
Slutligen yrkade Alliansen på att en ersättningsmodell som bygger på prestation och effektivt 
använda skattemedel bör utredas och sjösättas. 

Mohamad Hassan (L) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
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