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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-25
Plats och tid:

Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 18.20

Beslutande:

Kjell Haglund (V), ordförande
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande
Rezene Tesfazion (S)
Inga-Lill Sjöblom (S) t o m § 60
Petri Lähteenmäki (S)
Alexandra Steinholtz (M)
Michael Holtorf (M)
Tarja Onegård (MP)
Eva Pettersson (MP)
Anders A Aronsson (L)
Ulf Schmidt (C)
Liza Boöthius (V)
Vivianne Eriksson (M) t o m § 61
Leif Boström (KD)
Hans Olsson (M) fr o m § 62
Ove Hjorth (S) t o m § 61

Övriga
deltagare:

Kaisa Björnström, direktör, Johan Eikman, enhetschef, Peter S:t Cyr, ekonomichef,
Magnus Bergmark, controller, Birgitta Ljungström, avdelningschef, Åsa Carlsson,
avdelningschef, Eva Köpman, avdelningschef, Katja Friberg, bitr. avdelningschef, Kerstin
Karlsson, avdelningschef, Elisabeth Karlsson, enhetschef, Sofia Venemalm, strateg, Frida
Bjämlind, Ensolution, Anders Fridborg och Carina Börjesdotter, kommunledningskontoret

Utses att
justera:

Jonas Segersam (KD)

Justeringens
plats och tid:

Sta

Ersättare:

Paragrafer:

Ove Hjorth (S) t o m § 60
Birgitta L Johansson (S)
My Lilja (S) fr o m § 51
Maria Patel (S)
Hans Olsson (M) t o m § 61
Ahmad Orfali (ym)
Gunnel Borgegård (L)
Joakim Strignert (C)
Edip Akay (V)
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-25

§ 45

Val av justerare och justeringstid
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Jonas Segersam (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden
den 8 maj 2018 klockan 12.00 på Stationsgatan 12.

§ 46

Fastställa föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-25

§ 47

IOP Röda korset Uppsala redovisning och ersättning 2018
SCN-2018-0195
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga Uppsala Rödakorskrets redovisning av ideburet offentligt partnerskap (TOP) avseende år
2017 till handlingarna samt,
att fastställa stödet till Uppsala Rödakorskrets inom ramen för ideburet offentligt partnerskap
till 625 tkr år 2018.
Sammanfattning
Nämnden har enligt beslut, 2016-11-09, tillsammans med arbetsmarknads-, och kulturnämnderna
ingått en överenskommelse om partnerskap med Uppsala Rödakorskrets. Överenskommelsen avser
perioden 2017-01-01 till och med 2019-12-31.
För uppdraget finns en gemensam arbetsgrupp mellan socialförvaltningen,
arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen och Uppsala Röda korskrets där utveckling och
uppföljning av överenskommelsen om partnerskap sker kontinuerligt.
Socialnämnden finansierar överenskommelsen om partnerskap med 612 tkr år 2017,
arbetsmarknadsnämnden med 612 tkr och kulturnämnden med 204 tkr.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (21)

upP,20.9

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-25

§ 48

IOP TRIS redovisning och ersättning 2018
SCN-2018-0186
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga Tjejers rätt i samhället (TRIS) redovisning av ideburet offentligt partnerskap (TOP)
avseende år 2017 till handlingarna samt,
att fastställa stödet till Tjejers rätt i samhället (IRIS) inom ramen för ideburet offentligt partnerskap
till 677 tkr år 2018.
Sammanfattning
Nämnden har enligt beslut, 2016-12-07, tillsammans med arbetsmarknads-, utbildnings-, och
kulturnämnderna ingått en överenskommelse om partnerskap med TRIS. Överenskommelsen avser
perioden 2017-01-01 till och med 2019-12-31.
För uppdraget finns en gemensam arbetsgrupp mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen och IRIS där utveckling och uppföljning
av överenskommelsen om partnerskap sker kontinuerligt.
Socialnämnden finansierar överenskommelsen om partnerskap med 663 tkr år 2017, arbetsmarknadsnämnden med 408 tkr, kulturnämnden med 306 tkr och utbildningsnämnden med 357 tkr.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018.

Justerandes st

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2018-04-25

§ 49

Bidrag till verksamheten för barn vars förälder/familjemedlem är i
häkte/fängelse/frivård (BUFFF) 2018
SCN-2018-0160
Beslut
Socialnämnden beslutar
att för år 2018 bevilja BUFFF bidrag om 50 000 kronor.
Sammanfattning
Föreningen BUFFF- (Barn och ungdom med förälder/familj i fängelset) ansöker om bidrag med
220 000 kronor för år 2018.
Bufff är en nationell bamrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen har
funnits sedan 2001 men hette tidigare Bryggan. Många barn har en familjemedlem i fängelse, häkte
eller frivård. Bufff är en organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn. När
en familjemedlem blir gripen av polisen kan hela familjen behöva stöd. Många som är engagerade
och/eller arbetar i föreningens verksamhet har själva haft en familjemedlem i fängelse.
Förvaltningen bedömer att BUFFF bedriver en verksamhet som är ett komplement till- och resurs för
nämndens uppsökande sociala arbete riktat mot barn och unga. BUFFF når i sitt arbete målgrupper
nämnden annars har svårt att nå, nämligen barn och unga med en förälder och/eller familjemedlem i
häkte, fängelse eller frivård.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2018-04-25

§ 50

Kostnad per brukare (KPB)
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Företaget Ensolution har på uppdrag av socialförvaltningen gjort en genomlysning av verksamheter
inom individ- och familjeomsorgen i Uppsala. Genomlysningen/uppföljning beskriver verksamheten
ur ett brukar/medborgarperspektiv, Kostnad Per Brukare (KPB).

§ 51

Handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet i Uppsala kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Presentation av förslag till Handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet i Uppsala kommun.
Handlingsplanen kommer att beslutas av kommunfullmäktige i juni 2018.

Justerandes sign ,

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2018-04-25

§ 52

Delårsbokslut per mars 2018
SCN-2018-0197
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut med helårs prognos 2018 samt
att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos 2018 till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Nämndens resultat för mars är 8,6 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 14,8 mnkr jämfört med budget.
Utbetalning av återsökta ersättningar ifrån Migrationsverket avseende 2017 är högre än vad som
reserverades i årsbokslutet. Insatskostnader inom avdelning Vuxen är betydligt lägre än budget. Även
Barn och Ungdom verksamheten har lägre kostnader än budget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 april 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2018-04-25

§ 53

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Föreslås återgås från projektform till en permanent verksamhet från 1
januari 2019
SCN-2018-0147
Beslut
Socialnämnden beslutar
att Närvårdsteamet NPF övergår från projektform till en peimanent verksamhet från och
med 1 januari 2019 och de tre berörda nämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och
omsorgsnämnden delar på ansvaret för den kommunala delen av verksamheten,
att respektive nämnd bidrar utifrån fördelningsnyckeln socialnämnden 25 %, arbetsmarknadsnämnden 25 % och omsorgsnämnden 50 % av en total kostnad på 2100 tkr/år från och med 2019
och framöver,
att om statliga stimulansmedel för psykisk hälsa satsning tillförs Uppsala kommun även under 2019
ges medel till respektive nämnd för att täcka halva kostnaden,
att omsorgsförvaltningen får ansvar för personal, ekonomi och drift avseende den del av
verksamheten Uppsala kommun ansvarar för, samt
att omsorgsförvaltningen ansvarar för en årlig återrapportering av Närvårdsteamet (NPF) och dess
verksamhet till respektive nämnd.
Sammanfattning
Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett gemensamt projekt med
uppdrag från Uppsala kommun och Region Uppsala. Målgruppen är personer som har eller själva tror
sig ha neuropsykiatriska problem från 18 år och uppåt. Målet med projektet är att ge personer verktyg
att hantera sin situation genom psykoedukativa insatser samt skapa möjlighet till samordnade vårdoch stödinsatser i ett tidigt och förebyggande skede utan krav på diagnos. Detta för att överbrygga
svårigheter som kan uppstå till följd av funktionsnedsättningen.
Uppsala kommun (nämnden för hälsa och omsorg) och Landstinget i Uppsala län (Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen) beslutade i maj 2013 att starta upp detta samverkansprojekt och har sedan
gemensamt förlängt projektet fram till december 2018. Region Uppsala tog beslut i maj 2017 att
permanenta verksamheten under förutsättning att Uppsala kommun gjorde detsamma. Tanken var att
även Uppsala kommun skulle gå på samma linje, men i och med Uppsala kommuns nya organisation
som trädde ikraft i januari 2017 kunde inte ett sådant beslut tas, då ansvariga tjänstemän måste få en
chans att sätta sig in i verksamheten. Därför togs beslut att förlänga med ytterligare ett projektår under
2018 för att under senare delen av 2017 och första kvartalet av 2018 ta beslut om verksamhetens
framtid. Projektet har under hela tiden finansierat den kommunala delen med statliga stimulansmedel
psykisk hälsa.
Justerandes si
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Yrkanden
Jonas Segersam (KD) yrkar tillägg i sista att-satsen med "en årlig" före återrapportering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jonas Segersams (KD) yrkande och finner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 maj 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2018-04-25

§ 54

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 2018
SCN-2018-0089
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga
den till handlingarna, samt
att uppdra till förvaltningen att senast i september inkomma med förslag på prioriterade områden för
verksamhetsplan 2019 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal
Närvårdssamverkan.
Sammanfattning
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget omfattar samverkan mellan
huvudmännen men också internt inom kommunen och i Region Uppsala.
Politiska styrgruppen samt ledningsgrupperna ansvarar för planering och genomförande.
Ledningsgruppernas deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant
verksamhetsområde.
Den 30 januari 2018 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2018 med
syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks i
antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och Region
Uppsalas vårdavtal. Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden,
omsorgsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, samt vårdstyrelsen och
sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala.

Yrkanden
Jonas Segersam (KD) yrkar tillägg i andra att-satsen med "senast i september".
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jonas Segersams (KD) yrkande och finner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2018.

Justerandes st

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Ändrad indelning av individutskotten
SCN-2016-0300
Beslut
Socialnämnden beslutar
att individutskott söder byter namn till individutskott nummer 1 med ansvarsområde barnenhet 1,
ungdomsenhetloch placeringsenhet 1,
att individutskott väster byter namn till individutskott nummer 2 med ansvarsområde bamenhet 2,
ungdomsenhet 2 och placeringsenhet 2,
att individutskott norr byter namn till individutskott nummer 3 med ansvarsområde barnenhet 3,
ungdomsenhet 3, resursenheten och mottagningsenheten barn och ungdom, samt
att individutskott öster byter namn till individutskott nummer 4 med ansvarsområde barnenhet 1,
ungdomsenhet 1 och vuxenavdelningens enheter samt,
att individutskottens indelning ska följas upp och utvärderas i november 2018.
Särskilt yttrande
Liza Boöthius (V) anmäler särskilt yttrande. Bilaga 1.
Reservationer
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Vivianne Eriksson (M), Michael Holtorf (M), Ulf
Schmidt (C) och Leif Boström (KD) anmäler reservation. Bilaga 2.
Sammanfattning
Nämnden beslutade i september 2016 att uppdra till förvaltningen om en översyn av indelningen av
individutskotten. Under 2017 redovisade förvaltningen ett antal förslag på utskottsindelning i
nämndens utskottsberedning. Utskottsberedningen beslutade att förändring av utskottsindelningen
skulle ske när förvaltningen genomlyst och eventuellt genomfört organisationsförändringar.
Förvaltningen kommer från och med 1 maj förändra fördelningen av ärenden till de olika
myndighetsenheterna inom avdelningarna barn och ungdom. I och med att förvaltningen
huvudsakligen tar bort den geografiska indelningen behöver utskotten byta namn och till viss del även
förändra ansvarsfördelningen.
De fyra enheter som tidigare arbetat mot fyra av nämndens individutskott (placeringsenheterna,
resursenheten och mottagningsenheten) föreslås fördelas till olika utskott.
Utskottens sammansättning blir:

Utskott nummer I
Ylva Stadell (S), ordförande
Justerandes sign

cp

Utdragsbestyrkande
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Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande
Birgitta L Johansson (S), ledamot
Ersättare: Kjell Haglund (V) och Joakim Strignert (C)

Utskott nummer 2
Tarja Onegård (MP), ordförande
Leif Boström (I(D), vice ordförande
Maria Patel (S), ledamot
Ersättare: Vivianne Eriksson (M) och Petri Lähteenmäki (S)
Utskott nummer 3
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande
Ahmad Orfali (MP), ledamot
Ersättare: My Lilja (S) och Hans Olsson (M)
Utskott nummer 4
Liza Boöthius (V), ordförande
Ulf Schmidt (C), vice ordförande
Ove Hjort (S), ledamot
Ersättare: Eva Pettersson (MP), Michael Holtorf (M)

Utskottet för ensamkommande barn och unga
Rezene Tesfazion (S), ordförande
Anders A Aronsson (L), vice ordförande
Liza Boöthius (V), ledamot
Ersättare: Ahmad Orfali (MP) och Jonas Segersam (KD)
Yrkanden
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Vivianne Eriksson (M), Michael Holtorf (M), Ulf
Schmidt (C) och Leif Boström (I(D) yrkar med stöd av Liza Boöthius (V) att ärendet ska
återremitteras då beredningen av ärendet inte förankrats politiskt och att en utredning av den
geografiska indelningen bör genomföras.
Ylva Stadell (S) yrkar med stöd av Inga-Lill Sjöblom (S) och Tarja Onegård (MP) bifall till liggande
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) m fl. yrkande om återremiss mot Ylva Stadells (S) yrkande
om bifall till liggande förslag och finner bifall till Ylva Stadells (S) yrkande.
Votering begärs och genomförs.
Den som röstar Ja röstar för att ärendet ska avgöras idag enligt liggande förslag. Den som röstar Nej
röstar för att ärendet ska återremitteras.
Ylva Stadell (S), Rezene Tesfazion (S), Petri Lähtenmäki (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Eva Pettersson
(MP), Tarja Onegård (ATP), Anders A. Aronsson (L) och Kjell Haglund (V) röstar ja.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Vivianne Eriksson (M), Michael Holtorf (M), Ulf
Schmidt (C), Leif Boström (KD) och Liza Boöthius (V) röstar nej.
Med 8 röster för ja och 7 röster för nej beslutar nämnden i enlighet med Ylva Stadells (S) yrkande att
ärendet avgörs idag enligt liggande förslag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Ordförandebeslut i individärenden vid brådska - turordning
SCN-2015-0029
Beslut
Socialnämnden beslutar
att besluta om förordnanden från och med 1 maj 2018 enligt följande turordning för individärenden
som fattas vid brådska (ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, 6, 11 och 27 §§
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 13 § lagen om vård av missbrukare i
vissa fall:
Individutskott (JU) nummer 1
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande Individutskott nummer 1
Tarja Onegård (MP), ordförande Individutskott nummer 2
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande Individutskott nummer 3
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande Individutskott nummer 3
Liza Boöthius (V), ordförande Individutskott nummer 4
Ulf Schmidt (C), vice ordförande Individutskott nummer 4
Rezene Tesfazion (S), ordförande IV Ensamkommande
Anders A Aronsson (L), vice ordförande JU Ensamkommande
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden
Jonas Segersam (KB), 2:e vice ordförande socialnämnden
Individutskott (JU) nummer 2
Tarja Onegård (MP), ordförande Individutskott nummer 2
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande Individutskott nummer 3
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande Individutskott nummer 3
Liza Boöthius (V), ordförande Individutskott nummer 4
Ulf Schmidt (C), vice ordförande Individutskott nummer 4
Rezene Tesfazion (S), ordförande 111 Ensamkommande
Anders A Aronsson (L), vice ordförande JU Ensamkommande
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande Individutskott nummer 1
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden
Jonas Segersam (KB), 2:e vice ordförande socialnämnden
Individutskott (JU) nummer 3
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande Individutskott nummer 3
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande Individutskott nummer 3
Liza Boöthius (V), ordförande Individutskott nummer 4
Ulf Schmidt (C), vice ordförande Individutskott nummer 4
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande
Anders A Aronsson (L), vice ordförande 113 Ensamkommande
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande Individutskott nummer 1
Tarja Onegård (MP), ordförande Individutskott nummer 2
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden

Individutskott (III) nummer 4
Liza Boöthius (V), ordförande Individutskott nummer 4
Ulf Schmidt (C), vice ordförande Individutskott nummer 4
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande
Anders A Aronsson (L), vice ordförande IU Ensamkommande
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande Individutskott nummer 1
Tarja Onegård (M2), ordförande Individutskott nummer 2
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande Individutskott nummer 3
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande Individutskott nummer 3
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden
Individutskott (IU) Ensamkommande
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande
Anders A Aronsson (L), vice ordförande 111 Ensamkommande
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande Individutskott nummer 1
Tarja Onegård (M2), ordförande Individutskott nummer 2
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande Individutskott nummer 3
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande Individutskott nummer 3
Liza Boöthius (V), ordförande Individutskott nummer 4
Ulf Schmidt (C), vice ordförande Individutskott nummer 4
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden
Deltar ej i beslutet
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Vivianne Eriksson (M), Michael Holtorf (M), Ulf
Schmidt (C) och Leif Boström (KD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Ärendet rör vem som får fatta beslut i brådskande individärenden och är en uppdatering med
anledning av individutskotten byter namn.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2018.
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§ 57

Delegations- och arbetsordning för socialnämnden
SCN-2015-0028
Beslut
Socialnämnden beslutar
att revidera socialnämndens delegations- och arbetsordning i enlighet med förvaltningens förslag.
Deltar ej i beslutet
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Vivianne Eriksson (M), Michael Holtorf (M), Ulf
Schmidt (C) och Leif Boström (KD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
I den allmänna delen i delegationsordningen föreslås förändringar med anledning av namnändring och
indelningsförändringar av individutskotten.
Under rubriken 9.7 ersättningsfrågor föreslås hänvisningarna till Sveriges Kommuner och Landstings,
SKL, rekommendationer bytas ut till hänvisning till nämndens egna riktlinjer som fastställdes vid
nämndens februarisammanträde. Vad gäller delegationen för förlorad arbetsinkomst föreslås en
anpassning till riktlinjens skrivning.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2018.
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§ 58

Riktlinjer för bostadssociala insatser
SCN-2018-0205
Beslut
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare utredning.
Sammanfattning
Riktlinjerna avser bostadssociala insatser. I riktlinjerna tydliggörs vilka olika bostadssociala insatser
nämnden har och vilka behov de olika insatserna är avsedda att täcka. Riktlinjerna ska vara ett stöd för
handläggare och beslutsfattare i deras kontakter med enskilda, under utredning och beslutsfattande.
Yrkanden
Ylva Stadell (S) yrkar med stöd av Alexandra Steinholtz (M) och Kjell Haglund (V), att ärendet ska
återremitteras för bland annat vidare utredning av prioriteringsordning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ylva Stadells (S) yrkande och finner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2018.
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§ 59

Bidrag till Uppsala Stadsmission för asylsökande över 18 år
SCN-2017-0339
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja Uppsala stadsmission bidrag om 5,008 miljoner kronor för projekt Fadderhem i Uppsala
under perioden 1 juli 2018 —31 december 2018.
Reservation
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Vivianne Eriksson (M), Michael Holtorf (M),
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) anmäler reservation till förmån får
eget yrkande.
Alexandra Steinholtz (M), Vivianne Eriksson (M), och Michael Holtorf (M) anmäler reservation.
Bilaga 3

Sammanfattning
I oktober 2017 beviljade socialnämnden 5, 075 mnkr i föreningsbidrag till Uppsala stadsmission för
projekt Fadderhem i Uppsala, som är en tillfållig insats för ensamkommande unga som blir 18 år och
fortfarande befinner sig i asylprocessen. Bidraget avsåg perioden 1 november 2017 till 30 juni 2018.
Projektet finansierades via regeringens och Vänsterpartiets tillfälliga kommunbidrag för att möjliggöra
för kommunen att låta ensamkommande unga i asylprocess, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt
beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.
I vårändringsbudgeten för 2018 förstärker regeringen det tillfälliga kommunstödet för att stödja de
kommuner som vill låta ensamkommande unga som rotat sig i kommunen bo kvar. Det är en ny
satsning på 200 miljoner kronor, som kommer fördelas automatiskt mellan kommuner där
ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen.
Vårändringsbudgeten för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet.
Uppsala stadsmission har inkommit med en ny ansökan om föreningsbidrag för att fortsätta driva
projekt Fadderhem under perioden 1 juli 2018 —31 december 2018. Stadsmissionen vill fortsätta
projektet i samma form men också förstärka projektet med fältarbetet/uppsökande mot målgruppen.
Syftet med fältarbetet är framförallt att informera ungdomar som vistas i Uppsala om projektet men
fältarbetarna kommer även stödja ungdomarna i deras integration i samhället. Fältarbetarna kommer
vid behov förstärkas med volontärer.

Yrkanden
Alexandra Steinholtz (M) yrkar med stöd av Michael Holtorf (M) och Vivianne Eriksson (M) avslag
på förslag till beslut.
Jonas Segersam (KD) yrkar med stöd av Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström
(KB) bifall till liggande förslag men med tillägg att förvaltningen får i uppdrag att tillse att ungdomar
Justerandes sign
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som inte går i skola /gymnasieskola eller har fått ett lagakraftvunnet avslag på asylansökan inte
omfattas av stadsmissionens projekt.
Ylva Stadell (S) yrkar bifall till liggande förslag samt avslag på Alexandra Steinholtz (M)
avslagsyrkande samt Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Alexandra Steinholtz (M) m fl. yrkande mot liggande förslag och finner bifall till
liggande förslag.
Ordföranden ställer Ylva Stadells (S) yrkande om bifall till liggande förslag mot Jonas Segersams
(KD) m fl. tilläggsyrkande och finner bifall till Jonas Segersams (KD) yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar Ja röstar för Ylva Stadells (S) yrkande om bifall till liggande förslag och den som
röstar nej röstar för Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande.
Ylva Stadell (S), Rezene Tesfazion (S), Petri Lähteenmäki (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Eva Pettersson
(MP), Tarja Onegård (MP), Liza Bothius (V) och Kjell Haglund (V) röstar ja.
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M),
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) röstar nej.
Med 8 röster för ja och 7 röster för nej beslutar nämnden enligt Ylva Stadells (S) yrkande om bifall till
liggande förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 april 2018.
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§ 60

Anmälningsärenden
SCN-2018-0023
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna.
Sammanfattning
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut:
Enheten för ensamkommande 2, beslut från februari 2018
Söder Barn, beslut från februari 2018
Söder Ungdom, beslut från februari 2018
Söder Placering 1, beslut från februari 2018
Söder Placering 2, beslut från februari 2018
DCD6, beslut från januari — december 2017
Väster mottagning BoU, beslut från februari 2018
Väster barn, beslut från februari 2018
Väster ungdom, beslut från januari och februari 2018
Väster placering 1, beslut från januari och februari 2018
Väster placering 2, beslut från januari 2018
Öster mottagning BoU, beslut från mars 2018
Öster barn, beslut från mars 2018
Öster placering 1, beslut från mars 2018
Öster placering 2, beslut från mars 2018
Nexus, beslut från februari 2018
Väster mottagning, beslut från mars 218
Väster barn, beslut från mars 2018
Väster placering 1, beslut från mars 2018
Norr placering 2, beslut från februari 2018
Norr ungdom, beslut från januari 2018
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§ 61

Inbjudningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att arvode utgår för den som önskar delta i konferensen.
Sammanfattning
Inbjudan har inkommit från Uppsala kommuns Resursenhet till familj ehemsdag den 27 maj klockan
11.00-14.00 i Bälinge.

§ 62

Av ledamöterna aktualiserade frågor
Anders A. Aronsson (L) påpekar vikten av att nämnden får fortlöpande redovisningar av hur den
aktuella arbetssituationen för socialsekreterarna är. Detta med anledning av de tidningsartiklar som
tagit upp den pressade arbetssituationen.
Ordföranden svarar att nämnden framöver kommer att få informationen presenterad kontinuerligt.
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Särskilt yttrande, ärende 12, Ändrad indelning av
individutskotten, socialnämnden 25 april 2018
Liza Bokhius (V)
Förslaget till beslut bygger på den utredning och den planering avseende att förändra
enhetsindelningen inom avdelningen Barn och Ungdom.
Som underlag fanns 2 utredningar, en om förändring av indelning av individutskotten
och en utredning som bilaga om förändring av enhetsindelningen där man tar bort den
hittills gällande geografiska indelningen.
Frågan om geografisk eller annan indelningen är en politisk fråga och skulle således
förelagts nämnden för beslut. Efter ett sådant beslut är det upp till förvaltningen att
organisera sig.
Skälen till förändringen är främst hänsyn till arbetsmiljön, en mycket viktig fråga. Idag
har de olika geografiska områdena både olika befolkningsunderlag och olika mängder
ärenden att hantera.
Undertecknad menar att ärendet skulle återremitteras för vidare utredning om inte de
problem man avser lösa med omorganiseringen skulle kunna gå att lösa med bibehållen
geografisk indelning.
I bilagan har man inte tillräckligt kunnat visa på att de problem som upplevs med
dagens indelning inte skulle kunna gå att lösa med en geografisk indelning. Om man ser
värdet av en geografisk indelning (se nedan)så skulle man kunna förändra den
geografiska indelningen något så man uppnår målet om en jämnare
befolkningsunderlag, ärendemängder per enhet och arbetsbelastning. Av den utredning
som förelagts nämnden som bilaga så framgår att man "gjort en analys av att endera
behålla nuvarande enhetsindelning utifrån en geografisk fördelning eller frångå denna
indelning till en annan form av ärendefördelning. Analysen visade att nackdelarna
övervägde fördelarna med att behålla den geografiska indelningen". Den enda nackdelen
man tar fram i bilagan är Uppsalas snabba bostadsutveckling och att detta med stor
sannolikhet skulle kräva förändringar i framtiden. Detta är inte ett hållbart skäl till att
frångå en geografisk indelning.
Andra skäl att frångå den geografiska indelningen som framhållits är vikten av enhetliga
bedömningar för att kunna mäta arbetstyngd hos medarbetare mellan enheterna och för
att alla barn skall få samma bemötande oavsett var de bor i kommunen. Varför detta inte
skulle kunna gå att göra med en geografisk indelning framgår inte.
Vidare har framförts i diskussionerna att den geografiska indelningen inte är relevant
längre då vi har det fria skolvalet och att människor flyttar mer nuförtiden. Något bevis
för att detta berör många av de som behöver Barn- och Ungas stöd har ej framlagts.

1L

Vikten av en geografisk indelning
Socialarbetare är generalister, dvs de bedömer helheten i en människas situation för att
visa på vägen ur ett dilemma. Detta till skillnad mot specialister som finns bl a i skola,
förskola, fritids, primärvård, familjeenheter, familjecentraler, BUP, psykiatri och
sjukvård. I det sociala arbetet är socialarbetaren som "spindeln i nätet" i
förändringsarbetet, som lägger ihop alla de erfarenheter som finns av barnet, ungdomen
och familjen och föreslår en väg ut ur svårigheterna som finns.
I det sociala arbetet är de professionella kontakter man bygger upp med de olika
specialisterna av stor vikt, det underlättar arbetet betydligt och, jag skulle vilja gå så
långt som till att säga, gör att arbetet blir bättre utfört. Inom ett geografiskt område får
man ett mer begränsat antal sådana professionella kontakter med skola etc.
Den geografiska indelningen ger också kunskap om området och detta är inte oviktigt.
Uppsala 25 april 2018

Liza Bothius (V)

.2öl(8 -(Y1 -,2555Ärende 12 Ändrad indelning i individutskotten

Reservation
Moderaterna Centerpartiet Kristdemokraterna
En förändring av individutskotten har diskuterats under lång tid, ja flera år.
Vi har varit för att göra förändringar i organisationen så att arbetsfördelningen mellan
utskotten blir bättre, förvaltningens interna organisation mer ändamålsenlig, och att
handläggningen blir mer transparent, likställd och sker enligt en bättre struktur och
med ett bättre flöde i syfte att stärka rättssäkerhet och kvalitet.
När det gäller förändring av utskotten ansåg vi dock att vi fick motiven för förändring
för sent, och vi yrkade därför återremiss på förslaget.
Vi anser inte att man oreflekterat ska frångå principen om en geografisk fördelning
mellan utskotten, särskilt med tanke på att organisationen för Gottsunda / Södra
Uppsala kommer att vara kvar. Därför hade vi velat se en bättre förankring och
beredning av förslaget.

Jonas Segersam (KD)
Alexandra Steinholtz (M)
Ulf Schmidt (C)

2.öts-

5-1
Reservation Moderaterna Ensamkommande ungdomar
I december beslutade Socialnämnden att ge Stadsmissionen i uppdrag att hitta fadderhem, dvs
ideella krafter som kunde ta hand om målgruppen, samt ett bidrag om drygt 5 miljoner kr. Dagens
ärende behandlade huruvida Stadsmissionen skulle få förnyat uppdrag samt ytterligare bidrag om
5 miljoner kronor. Den moderata gruppen i Socialnämnden motsätter sig förslaget.
Det är problematiskt när Uppsala kommun tar ansvar som egentligen ligger hos Migrationsverket.
Bland annat saknar Uppsala kommun insyn i asylprocessen för målgruppen som man ordnar
boende för. Stadsmissionen har ordnat 92 fadderhem, vilket är positivt. Stadsmissionen har
däremot också ordnat kollektiva boendeplatser. Det rör sig om totalt 80 platser och i de kollektiva
lösningarna bor upp till tio personer på vandrarhem och andra lokaler i Uppsala. De kollektiva
lösningarna har präglats av olika typer av incidenter. Den moderata gruppen menar att de
kollektiva lösningarna aldrig låg inom ramen för Stadsmissionens uppdrag och inte kan godtas.
Utgångspunkten för stödet till målgruppen måste vara att personen inte har ett lagakraftvunnet
utvisningsbeslut. Stadsmissionen har inte koll på hur många personer som har ett sådant beslut
och en rutin för att kontrollera det bör utarbetas. Stadsmissionen har själva uppmärksammat att
gruppen som har lagakraftvunna utvisningsbeslut ökar. Socialnämnden kan heller inte granska hur
många personer som faktiskt går i gymnasieskolan.
Vi moderater måste säkerställa att kommunen inte på detta sätt ordnar boende till personer som
inte har laglig rätt att vistas i Uppsala. Vi menar att ett nej på ansökan om uppehållstillstånd också
måste innebära ett nej.

Alexandra Steinholtz (M)

