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Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

Socialförvaltningen, våning 4, Stationsgatan 12, klockan 15:00 — 19:15 

Ledamöter: Ingrid Burman (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Westman (M) 
Michael Holtorf (M) 
Eva Pettersson (MP) 
Tarja Onegård (MP) 
Liza Boöthius (V) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Ove Hjort (S) 
Patrik Pössi (M) 
Hans Olsson (M)  

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) 
My Lilja (S) fr o m § 6 
Jonas Karlsson (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) 
Joakim Strignert (C) tom § 16 

Övriga 
deltagare: 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Ann-Christine Dah161, 
avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, Sofia Venemalm, strateg, Bengt Ehlin, strateg, 
Johan Edlund, strateg 

Utses att 
justera: Mohamad Hassan (L) Paragrafer: 1 - 19 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Socialförvaltningen, Stationsgatan 	sen 29 januari 201 

..... 
Ingrid Burrp 	V), ordföra 	 ohamad Hassan (L), justerare 

 

 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Socialnämnden 
2016-01-27 

2016-02-01 
Sista dag för överklagande: 	2016-02-22 
Datum för anslags nedtagande: 2016-02-23 

Lotta von Wowem, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(44203 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§ 1 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 29 januari 2016, klockan 12.00 på socialförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§2 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Val av ledamot till arbetsutskott och individutskott 
- Information om samtal med Produktionsförvaltningen Vård och omsorg 
- Information Mottagningen mot våld i nära relationer 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



3(17) 

2 Uppsala   u 	 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§3 

Åtgärder för budget i balans 2016 
SCN-2016-0024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagna åtgärder, tillika kostnadsminskningar, om 32,5 mnkr inom barn- och 
ungdoms-, placerings, vuxen- och avtalsområdet, 

att uppdra till förvaltningen att genomföra åtgärderna, samt 

att förvaltningen till nämnden månatligen redovisar effekterna (kostnadsminskningarna) av 
företagna åtgärder. 

Sammanfattning 
Socialnämndens (före detta socialnämnden för barn och unga, nämnden för hälsa och omsorg, 
utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden samt styrelsen för vård och omsorg) komplicerade och 
allvarsamma ekonomiska situation har klarlagts månad för månad under 2015. Redan vid 
aprilprognosen stod det klart att nämnden hade svårt att nå budget i balans. 

För att nämnden skall nå resultatkravet från kommunfullmäktige om ett nollresultat måste nämnden 
vidta en rad återgärder i syfte att minska kostnadsutvecklingen. Förslagen till åtgärder rör nämndens 
hela ansvarområde förutom området ensamkommande barn och ungdomar. 

Åtgärderna som föreslås genomföras av förvaltningen gäller, dels förändrade avtalsvillkor och att 
avtal upphör, dels att nyttja styrelsen Uppsala vård och omsorgs tjänster på ett effektivare sätt. Men 
åtgärderna handlar också om tydligare efterlevnad av nämndens riktlinjer när det gäller 
myndighetsutövning avseende såväl vuxna som barn och ungdomar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 januari 2016. 

Justerandes sign 4, Utdragsbestyrkande 



Up Rlf» SOCIALNÄMNDEN 

4(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§4 

Program mot våld i nära relationer 
SCN-2016-0003 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna remissförslaget mot våld i nära relationer, och 

att sända förslag till program mot våld i nära relationer till kommunstyrelsen för remiss till 
nämnder, styrelser, kommunalt helägda bolag, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), 
Landstinget, Tjejers rätt i samhället (TRIS), Mottagningen mot våld i nära relationer (MVU), 
Barnombudsmannen i Uppsala (B0iU), Kvinnobyrån Stadsmissionen samt Uppsala 
kvinnojour. Svaren ska inkomma senast 31 mars 2016. 

Sammanfattning 
I Uppsala kommuns verksamhetsplan IVE 2015-2018 (inriktning, verksamhet, ekonomi) fick 
socialnämnden i uppdrag att ta fram ett övergripande program för arbetet mot våld i nära relationer 
(kvinnofrid). Detta program är ett övergripande styrdokument som riktar sig till alla nämnder, 
styrelser och bolag. 

Arbetet med att ta fram programmet har samordnats av socialförvaltningen. En politisk 
referensgrupp av förtroendevalda från majoriteten och oppositionen har knutits till arbetet, 
tillsammans med en referensgrupp av representanter från ideella organisationer verksamma inom 
sakområdet. Övriga förvaltningar och kommunala instanser har varit behjälpliga i framtagandet av 
programmet. Till uppdraget har även knutits en utredare. 

Yrkanden 
Ylva Stadell (S) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att "kvinnor och män" ska läggas till i sista 
punkten under rubriken Prioriterade delmål på sidan 15 samt att ändra sista punkten under rubriken 
Prioriterade delmål på sidan 17 till att lyda" Eftersom pojkar och män är de vanligaste 
våldsutövarna, både i nära relationer och generellt, ska kunskapen om manligt våldsbeteende 
stärkas." 

Mohamad Hassan (L) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att "förslag till program" ändras till 
"remissförslaget" i första att-satsen. 

Liza Boöthius (V) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att "intellektuell och psykisk" ska tas bort i 
rubriken och stycket "Personer med intellektuell och psykisk funktionsnedsättning" på sidan 10. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upelelue 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§5 

Genomgång av myndighetsärenden 
SCN-2015-0277 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens slutrapport, 

att överlämna slutrapporten till omsorgsnämnden, 

att uppdra till förvaltingen att fortsätta dialogen med omsorgsförvaltningen avseende eventuella 
överflyttningar av ärenden samt formerna för överflyttningarna. 

Sammanfattning 
Under hösten 2015 genomförde socialförvaltningen en genomgång av myndighetsärenden utifrån 
att klienters behov, helt eller delvis, tangerar socialnämndens (SCN) och omsorgsnämndens (OSN) 
ansvarsområden. En liknande genomgång har genomförts av omsorgsförvaltningen. 

Ärendegenomgången skedde utifrån tre perspektiv: 
- Kompetens för att handlägga ärendet på ett kvalitativt lämpligt sätt 
- Ansvar för ärendet med utgångspunkt från reglementet, samt Socialtjänstlagen, SoL och Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

- Kostnadsperspektivet utifrån ett Uppsala kommun 

Genomgången visade att 12 av 37 (32 %) ärenden härrör tydligare till omsorgsförvaltningen medan 
9 av 37 (24 %) härrör tydligt till socialförvaltningen. Övriga ärenden motsvarande 44 % utgör 
fortfarande en "gråzon" och bör troligen utredas vidare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2016. 

   

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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2 upenloi 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§6 

Handlingsplan för utveckling av Uppsala kommuns sociala barn- och 
ungdomsvård 
SCN-2015-0372 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till handlingsplan, 

att översända handlingsplanen till den nationella samordaren för den sociala barn- och 
Ungdomsvården. 

Sammanfattning 
Bakgrunden till handlingsplanen är ett initiativ av Cecilia Grefve som av regeringen utsetts till 
nationell samordnare med uppdrag att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. I sitt uppdrag 
har Cecilia Grefve besökt ett femtiotal kommuner för att få en bild av de svårigheter som 
kommunerna står inför. 

Den 22 september 2015 besökte Cecilia Uppsala kommun. Det beslutades vid besöket att Uppsala 
kommun skulle upprätta en handlingsplan som identifierar kommunens utmaningar på området och 
vad som skulle kunna förbättras. Handlingsplanen ska bland annat vara ett diskussionsunderlag vid 
Cecilias andra besök i Uppsala kommun hösten 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

upplela SOCIALNÄMNDEN 

7(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§7 

Månadsuppföljning av indikatorer för verksamhet 
SCN-2015-0321 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för verksamhet i december 2015. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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8(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§8 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 
SCN-2015-0133 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen per december 2015. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

upemlue SOCIALNÄMNDEN 

9(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§9 

Dispensansökan till Socialstyrelsen gällande socionomexamen för 
myndighetsarbete avseende ensamkommande barn och unga 
SCN-2016-0029 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att hos Socialstyrelsen ansöka om dispens gällande kravet om socionomexamen för att utföra 
myndighetsuppgifter inom socialnämndens barn och ungdomsvård, för arbete som är särskilt 
riktad för de ensamkommande barnen. 

Sammanfattning 
Rekryteringssituation gällande socionomer till socialnämndens barn- och ungdomsvård i Uppsala 
kommun är mycket ansträngd och har under 2015 avsevärt försvårats. Detta är till stor del 
sammanhörande med den ökade mängden inkommande ärenden av ensamkommande barn. Trots 
särskilda lönesatsningar inom nämndens förvaltning, särskild handlingsplan för att öka kvalitén 
inom barn- och ungdomsavdelningarna med bland annat strategiska utbildningar, 
speciallisthandläggare med mera har behovet av socionomer inte gått att tillgodose. Konkurrensen 
mellan kommuner och från externa vårdgivare är mycket hög. 

För att kunna tillhandahålla en socialtjänst där utsatta barn och ungdomar får det stöd och skydd de 
behöver föreslår förvaltningen att socialnämnden ansöker om dispens hos Socialstyrelsen för att 
anställa personal med likvärdig utbildning som socionom för arbetet med ensamkommande barn. 

Dispenstiden föreslås gälla till och med juni 2019. 

Efter samverkan med de fackliga organisationerna har Akademikerförbundet SSR förklarat sig 
oenig med arbetsgivaren. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Uppsala,, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§ 10 

Dispensansökan till Socialstyrelsen gällande socionomexamen 
SCN-2016-0030 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att hos Socialstyrelsen ansöka om dispens gällande kravet om socionomexamen för att utföra 
myndighetsuppgifter inom socialnämndens barn- och ungdomsvård 

Sammanfattning 
Rekryteringssituation gällande socionomer till socialnämndens barn- och ungdomsvård i Uppsala 
kommun är mycket ansträngd och har under 2015 avsevärt försvårats. Detta är till stor del 
sammanhörande med den ökade mängden inkommande ärenden av ensamkommande barn. Trots 
särskilda lönesatsningar inom nämndens förvaltning, särskild handlingsplan för att öka kvalitén 
inom barn- och ungdomsavdelningarna med bland annat strategiska utbildningar, 
speciallisthandläggare med mera har behovet av socionomer inte gått att tillgodose. Konkurrensen 
mellan kommuner och från externa vårdgivare är mycket hög. 

För att kunna tillhandahålla en socialtjänst där utsatta barn och ungdomar får det stöd och skydd de 
behöver föreslår förvaltningen att socialnämnden ansöker om dispens hos Socialstyrelsen för att 
anställa personal med likvärdig utbildning som socionom. 

Dispenstiden föreslås gälla till och med juni 2017. 

Efter samverkan med de fackliga organisationerna har Akademikerförbundet SSR förklarat sig 
oenig med arbetsgivaren. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

elealue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§ 11 

Behovsplanering av boenden för ensamkommande barn 
SCN-2016-0027 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens behovsplanering av boende för ensamkommande barn, 

att översända behovsplaneringen till kommunstyrelsen och styrelsen Uppsala vård och omsorg, 

att delegera till förvaltningen att vid behov revidera planen. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har fram till den 1 december fått 421 anvisningar av ensamkommande barn. Vård 
och omsorg hade per 1 december 35 platser och Attendo 16 platser. Övriga platser har lösts via 
familjehemsplaceringar eller individavtal med företag som driver HVB och/eller konsulentstödd 
familj ehemsvård. 

Uppsala kommuns fördelningstal för 2016 från Migrationsverket är 608 platser, fördelningstalet 
bygger på Migrationsverkets prognoser för 2016. Uppsala kommun planerar att teckna avtal om 400 
platser från och med 15 januari 2016 men har en ambition om att under året stegvis skriva upp 
avtalet för att slutligen nå 608 platser. 

För att uppnå målet om 608 platser beräknas ytterligare 135 asylplatser i HVB behövas under 2016, 
dessa kommer att behövas stegvis under hela året. 

Boende för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd är i dag fördelat på 42 platser i 
gruppboende, 19 platser i träningsboende och 28 platser i utslussboende. Av dessa står Vård och 
omsorg för driften av 17 platser i utslussboende och övriga ligger på entreprenadavtal med privata 
entreprenörer. 

Behovsplaneringen för 2016 är svår att göra då Migrationsverkets handläggningstider ökat kraftigt 
och fortsätter att öka, det är troligen först under 2017 det kommer blir ett stort behov av boenden för 
ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd. Det finns ett behov av att ställa om och 
öka alternativen genom den nya boendeformen stödboende, som är ett eget boende med anpassat 
stöd för barn och unga i åldern 16- 20 år. För barn i åldern 16-17 år ska det finnas särskilda skäl för 
att de ska kunna placeras i ett stödboende. Stödboende kan till exempel bestå av ett visst antal 
lägenheter och/eller en sammanhållen lokal. 

Behovet av platser i HVB är 45 och i stödboende 45. 

Utdragsbestyrkande 
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2 Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att nämnden ska delegera till förvaltningen 
att vid behov revidera planen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

% 
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2 upealue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§ 12 

Val av ledamot till arbetsutskott och individutskott 
SCN-2015-0024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Alexandra Westman (M) att ersätta Lars-Gunnar Karlsson (M) i nämndens arbetsutskott, 

att utse Alexandra Westman (M) att ersätta Lars-Gunnar Karlsson (M) som vice ordförande i 
individutskott Norr 

Sammanfattning 
Lars-Gunnar Karlsson (M) har tjänstgjort i nämndens arbetsutskott samt som vice ordförande i 
individutskott Norr under Alexandra Westmans (M) frånvaro. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalai  SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§ 13 

Information om samtal med Produktionsförvaltningen vård och omsorg 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att utreda och komma med förslag till nämndsammanträdet i februari 
om ett eventuellt övertagande av Råd och stöd i förvaltningens regi. 

Ärendet 
Produktionsförvaltningen Vård och omsorg har begärt 4,9 miljoner kronor mer i ersättning för drift 
av Råd och stöd och öppenvård som verksamheterna Trappan, perrongen och Ungdomscentrum 
med flera. Ordföranden har i diskussionen framfört till Vård och omsorg att nämnden inte har 
resurser till ökade kostnader. 

§ 14 

Mottagningen mot våld i nära relation i Uppsala 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i februari med förslag till 
eventuellt bidrag till Mottagningen mot våld i nära relation i Uppsala. 

Ärendet 
Föreningen Mottagningen mot våld i nära relation i Uppsala har behov av extra ekonomiska 
resurser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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peAgalue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§ 15 

Information om situationen kring ensamkommande barn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden om situationen avseende ensamkommande flyktingbarn och 
boenden. 

§16 

Information om socialjouren 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Personal från socialjouren informerar nämnden om verksamheten. 

Utdragsbestyrkande 
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eaelue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§17 

Anmälningar 
SCN-2016-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 
Beslut 2016-01-27 att utse kommunjurist att föra talan i förvaltningsdomstol, 

samt skrivelser och protokollsutdrag enligt förteckning samt muntlig information om inkommen 
namninsamling avseende Hoppetgruppens HVB-hem, Hoppet Kil. 

§ 18 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet finns en inbjudan till Öppet hus från Ungdomscentrum den 18 februari 2016 samt en 
inbjudan från socialförvaltningen, kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen till 
presentation av skolboken "Antiziganismen i Sverige" och workshop med Kommissionen mot 
antiziganism den 2 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

TS 



17(17) 

2 up plelue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-27 

§19 

Av Mohamad Hassan (L) aktualiserad fråga om utbildningsinsatser för alla 
ensamkommande barn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i februari med förslag på 
utbildningsinsatser. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) har lämnat in ett yrkande till socialnämnden om att ensamkommande ska 
erbjudas utbildning i jämställdhet, det svenska samhällets normer och sex- och samlevnad i direkt 
anslutning vid ankomsten till Uppsala och att socialnämnden säkerställer utbildningsinsatser för alla 
ensamkommande i Uppsala kommun i enlighet med inlämnad skrivelse den 18 januari 2016, 
bilaga 1. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Yrkande till Socialnämnden 

Uppsala kommun har lång erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn. Just nu 
ökar vi våra ambitioner, dels genom att sluta avtal om att öka det antal flyktingbarn som 
anvisas kommunplacering i Uppsala, dels genom att avlasta kommuner i södra Sverige genom 
att tillhandahålla ankomstboenden för ensamkommande flyktingbarn. Vi liberaler är glada och 
stolta över att Uppsala kommun är och förblir en öppen och generös kommun när det gäller 
flyktingmottagande. 

I den rådande situationen behövs insatser för att göra integrationen smidig och snabb. Det 
gäller att barnen och ungdomarna får en direkt kontakt med skolan och även möjlighet att vara 
aktiva på fritiden. De behöver också information om det land de hamnat i. En del är ambitiösa 
och söker information på egen hand eller via en förening, medan andra i nuläget kanske inte 
har möjlighet eller förmåga att göra det. Utbildning är viktigt utifrån flera perspektiv, inte 
minst när det gäller jämställdhet och könsnormer. Ungdomar som är födda och uppvuxna i 
Sverige får kontinuerlig utbildning i skolan om hur vårt samhälle fungerar. De 
ensamkommande har en tuff period framför sig, de ska lära sig allt på kort tid. För att fungera 
som ny i vårt samhälle måste du få information om de värderingar som samhället bygger på. 
Därför anser jag att ensamkommande ska erbjudas utbildning i jämställdhet, det svenska 
samhällets normer och sex- och samlevnad i direkt vid anslutning till ankomsten till Uppsala. 
Många av de ensamkommande har upplevt krig, har varit utan sina föräldrar, har varit på flykt 
eller levt på gator. De har inte fått en ärlig chans att växa upp under normala förhållanden och 
inte fått uppleva hur ett samhälle fungerar och fått kunskap om vad jämställdhet innebär. Om 
vi startar en sådan insats så att ensamkommande får information och utbildning om 
jämställdhet gör vi en insats för hela samhället. Att inte göra sådana insatser är enligt min 
uppfattning att göra ensamkommande en björntjänst. De behöver veta vad som gäller i deras 
nya hemland, Sverige. 

Med anledning av detta yrkar jag att Socialnämnden säkerställer utbildningsinsatser för 
nalla e samkommande i Uppsala kommun i enlighet med texten ovan. 

th 
ohamad Ilrassan (L) 

Vice ordförande i Socialnämnden 
Uppsala 2016-01-18 
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