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Uppsala 
" " K O M M U N S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala, 15:00-18:40 

Ledamöter: 

Övriga 
deltagare: 

Ilona Szatmåri Waldau (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), l:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (FP), 2:e vice ordförande 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Sverre Dahlstedt-Eriksson (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Boéthius (V) 
Alexandra Westman (M) 
Liv Hahne (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
U l f Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Anders Hammarstedt (SD) 

Ersättare: Ove Hjorth (S), tjg ersättare 
§§ 29-41 
Birgitta L Johansson (S), tjg ersättare 
§§ 29-33 
My Lilja (S), tjg ersättare §§ 34-44 
Jonas Karlsson, tjg ersättare §§ 42-44 
Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) 
Patrik Pössi (M) 
Michael Holtorf(M) 
Ann-Sofie Henriksson (FP) 
Stefan Hamnstedt (C) 
Jonas Segersam (KD) §§ 3-44 

Direktör Jan Holmlund, t f avdelningschef Ylva Byström, avdelningschef Åsa Carlsson, 
avdelningschef Ann-Christine Dahlén, strateg Bengt Ehlin, strateg U l f Eiderbrant, 
avdelningschef Johan Hillman, t f avdelningschef Ola Jeremiasen, strateg Morgan Lyhné, 
enhetschef Eva Stålhandske, strateg Kjerstin Tejre, strateg Sofia Venemalm och ekonom 
Johanna Wahlin 

Utses att 
justera: Mohamad Hassan (FP) Paragrafer: 29-44 

Justeringens 
plats och tid: Socialförvaltningen, 5 mars 201 

Underskrifter: .yÄÖyAåM^ 
Ilona Szatmåri Waldau, ordförande Mohamad Hassan, justerare 

l , Å k 
Ank-Chatrin Eri Eriksson, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Socialnämnden 

2015-02-25 
Datum för 
anslags uppsättande: 2015-03-06 

Sista dag för överklagande: 2015-03-27 
Datum för anslags nedtagande: 2015-03-30 

Förvaringsplats Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 
för protokollet: 

Underskrift: 
Arm-Chatrin Eriksson, selcreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2(16) 

S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§29 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (FP) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 5 mars 2015 på socialförvaltningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§30 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändring: 

17. Rapporter, utgår. 
18. Av ledamöterna aktualiserade frågor, utgår. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

110 c A 



4(16) 

S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§31 

Information 

Aktivitets- och tidplan avseende arbetet med våld i nära relationer 
Sofia Venemalm, strateg vid socialförvaltningen, informerar nämnden om aktivitets- och tidplan 
avseende arbetet med våld i nära relationer. 

Familjerättsenheten 
Eva Stålhandske, enhetschef vid socialförvaltningens familjerättsenhet, informerar nämnden om 
dagsläget kring införandet av arbetsmodellen Konflikt- och försoningssamtal. 

Förslag till handlingsplan gällande ökad kvalité inom socialförvaltningens barn- och 
ungdomsenheter 
Ann-Christine Dahlén och Johan Hillman, avdelningschefer vid socialförvaltningen, informerar 
nämnden om ett förslag till handlingsplan. Målsättningen är att socialförvaltningen i Uppsala 
kommun blir ledande i landet vad gäller hög rättssäkerhet, god kvalité i myndighetsarbetet, adekvat 
personalförsörjning och medarbetare med rätt kompetens för uppdraget, samt att de människor som 
kommer i kontakt med socialförvaltningen, såväl barn, unga, deras familjers som uppdragstagare 
och samarbetspartners, känner hög tillit och tilltro ti l l socialförvaltningens kvalité och kompetens. 

Äterkoppling Lex Sarah-anmälan 

Jan Holmlund, direktör för socialförvaltningen, informerar nämnden om Lex Sarah-anmälan. 

Tillsynsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg 

Jan Holmlund, direktör för socialförvaltningen, informerar nämnden om beslutet. 

Aktuella arbetsgivarfrågor 
Jan Holmlund, direktör för socialförvaltningen, informerar nämnden om löneöversyn 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
" " K O M M U N 

S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

32 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § och 
16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen: individ- och familjeomsorg, 
fjärde kvartalet 2014 
SCN-2015-0090 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 31 december 2014, 

att överlämna rapporten ti l l kommunfullmäktige, samt 

att anmäla att rapporten har skickats ti l l kommunrevisionen 22 januari 2015. 
Sammanfattning 
Förvaltningen har rapporterat ej verkställda biståndsbeslut per 31 december 2014 till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). Rapporten avser beslut för varje individ (0-20 år) där beslutet inte har 
verkställts inom 90 dagar. Rapporter som tidigare har anmälts som ej verkställda och som nu har 
verkställts eller avslutats under det aktuella kvartalet, har också rapporterats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 22 januari 2015. 

Justerandes sign A Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
" " K O M M U N 

S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§33 

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid 
Dag Hammarskjölds väg 13 
SCN-2015-0073 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att avge svar t i l l Uppsala kommuns revisorer enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har från handläggare i kommunen delgivits synpunkter på verksamheten vid 
kommunens öppenvårdsbehandling för personer med en missbruks- och beroendeproblematik vid 
Dag Hammarskjölds väg 13. 
En dialog om förbättringar av verksamheten har påbörjats mellan berörda chefer vid individ- och 
familjeomsorg vuxen och Styrelsen Uppsala vård och omsorg som driver öppenvårdsverksamheten. 
Ett beslut är fattat om att öppna upp för en mer individuellt anpassad behandling genom att anställa 
en drogterapeut som har kompetens för individuella samtal. En fortsatt dialog om ett fortsatt 
utvecklingsarbete ska pågå under året. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 6 februari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§34 

Budget 2015 
SCN-2015-0080 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa inriktningen för nämndens budget för 2015, 

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma på nämndens sammanträde i mars med en 
detalj redovisning över budget 2015 för slutligt fastställande, samt 

att budget 2015 analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Särskilt yttrande 
Särskilt yttrande avges av Mohamad Hassan (FP), Alexandra Westman (M), Liv Hahne (M), 
Lars-Gunnar Karlsson (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD), se bilaga 1 § 34. 

Sammanfattning 
Socialnämnden föreslås fastställa budget 2015. Nämnden får dels ett kommunbidrag avseende det 
ansvarsområde som framgår av reglementet, dels ersättning från staten inom området Särskilt 
riktade insatser gällande Uppsala kommuns mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 
som söker asyl. 

Yrkanden 
Ilona Szatmåri Waldau (V) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (FP), att förvaltningens 
förslag t i l l beslut ändras t i l l följande: att fastställa inriktningen för nämndens budget för 2015, att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma på nämndens sammanträde i mars med en detaljredovisning 
över budget 2015 för slutligt fastställande samt att budget 2015 analyseras ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 23 februari 2015. 

Justerandes sign 

IIK) 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
* " K O M M U N S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§35 

Verksamhetsplan 2015 
SCN-2015-0079 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa inriktningen för verksamhetsplan för 2015, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma på nämndens sammanträde i mars med en 
verksamhetplan applicerad med budget. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns kommunfullmäktige fastställer årligen inriktningen av kommunens verksamhet, 
med inriktningsmål och ekonomiska prioriteringar för kommande fyraårsperiod i styrdokumentet 
Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE). Nämnderna har tidigare år upprättat en uppdragsplan 
utifrån IVE men ska från och med 2015 upprätta en verksamhetsplan. Anledningen til l förändringen 
är att vissa av nämnderna i Uppsala kommun från och med 2015 inte längre är renodlade 
uppdragsnämnder. Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden avser att styra under 2015, 
vilka ekonomiska konsekvenser det får och hur man avser att följa upp resultatet. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar, med instämmande av Ilona Szatmåri Waldau (V), att förvaltningens 
förslag t i l l beslut ändras t i l l följande: att fastställa inriktningen för verksamhetsplan för 2015 samt 
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma på nämndens sammanträde i mars med en 
verksamhetplan applicerad med budget. Ordföranden ställer proposition på Mohamad Hassans (FP) 
yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 17 februari 2015. 

Yrkanden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§36 

Plan för socialnämndens utbildning 2015 
SCN-2015-0078 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna plan för socialnämndens utbildning 2015. 

Sammanfattning 

Plan för socialnämndens utbildning har arbetats fram i dialog med nämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 6 februari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§37 

Socialnämndens uppföljningsplan 2015 
SCN-2015-0061 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att efter tillägg av indikatorer godkänna uppföljningsplan 2015. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har enligt kommunallagen ett ansvar att följa upp sin verksamhet, oavsett om den 
utförs av interna eller externa leverantörer. Med uppföljning menas aktiviteter som genomförs 
löpande för att säkerställa att kvaliteten på verksamheten uppnår ställda mål. Uppföljning görs 
också för att säkerställa att skattemedel används på avsett vis. 
Yrkanden 
Ilona Szatmåri Waldau (V) yrkar tillägg av uppföljningsindikator under avsnitt barn och unga 
"Andelen inledda utredningar i förhållande ti l l antalet anmälningar". Ordföranden ställer 
proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Liza Boethius (V) yrkar tillägg av uppföljningsindikator under avsnitt vuxna missbrukare "Andelen 
LVM-anmälningar som leder ti l l ansökan om vård i förvaltningsrätten". Ordföranden ställer 
proposition på Liza Boethius (V) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen förslag daterad 19 februari 2015. 

Justerandes sign 

IIA 
Utdragsbestyrkande 
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S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§38 

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år 
mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län 
SCN-2015-0074 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga befintligt avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala 
kommun och Landstinget i Uppsala län 2015-01-01 - 2015-12-31, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Landstinget i Uppsala län utarbeta ett förslag 
ti l l revidering av de antagna riktlinjerna. 

Sammanfattning 
Avtalet avseende samverkan til l stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och 
Landstinget i Uppsala län upphörde 31 januari 2014. 

Förvaltningen föreslår att det tidigare avtalet förlängs ett år och att förvaltningen ges i uppdrag att i 
samverkan med Landstinget i Uppsala län utarbeta ett förslag på revidering av de gemensamma 
riktlinjerna samt verka för ett länsgemensamt avtal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 6 februari 2015. 

Justerandes sign 

iU 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§39 

Internavtal med Styrelsen Uppsala Vård och Omsorg avseende Stadsskogen 
HVB 

SCN-2015-0075 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna förslag till internavtal 2015-01-01 - 2015-04-30 med Styrelsen Uppsala vård och 
omsorg avseende Stadsskogen, hem för vård eller boende (HVB) till en kostnad av 2 382 tkr. 

Sammanfattning 
Förslag ti l l internavtal har förhandlats fram mellan Styrelsen Uppsala vård och omsorg och 
socialförvaltningen. Placering på Stadsskogen HVB beviljas den enskilde efter utredning och beslut 
av nämnden. Stadsskogen tar emot ungdomar som vid inskrivningstillfället är mellan 15 och 19 år. 
Ungdomarna ska erbjudas en lugn och trygg boendemiljö och stödjas i sin utveckling både socialt 
och praktiskt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen förslag daterat 3 februari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
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S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§40 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag ti l l internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende 
Perrongen-Bo ti l l en årlig kostnad 864 000 kr. 

Sammanfattning 
Förslag t i l l internavtal 2015 har förhandlats fram mellan Styrelsen Uppsala vård och omsorg och 
socialförvaltningen. 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 3 februari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§ 4 1 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag ti l l internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende 
Flick- och pojkboet t i l l en årlig kostnad av 264 000 kr. 

Sammanfattning 
Förslag t i l l internavtal 2015 har förhandlats fram mellan Styrelsen Uppsala vård och omsorg och 
socialförvaltningen. Insatsen boende med stöd där Flick- och pojkboet ingår beviljas den enskilde 
efter utredning och beslut av socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterat 3 februari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
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S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§42 

Fyllnadsval till socialnämndens individutskott 
SCN-2015-0025 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse Stefan Hamnstedt (C) som ersättare i individutskott Söder. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (FP), ersättare i socialnämndens individutskott Söder, har avsagt sig uppdraget. 
Nämnden har att utse ersättare till individutskott Söder ti l l och med 2015-05-31. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

§43 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, protokoll och protokollsutdrag til l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls skrivelser, protokoll och protokollsutdrag enligt förteckning. 

§44 

Inbjudningar 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälda inbjudningar t i l l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls inkomna inbjudningar enligt förteckning. 

Justerandes sign 

<t7T 
Utdragsbestyrkande 



Ärende 6, budget 

Särskilt yttrande 
Alliansen avsatte under de senaste åtta åren cirka 80 miljoner på Samverkansmedel för att bryta 

utanförskap och öka inkluderingen. Det har varit satsningar som främst påverkat det sociala 

området. Såväl ungdomar som vuxna har genom olika projekt kunnat öka sina chanser för att klara 

skolgången, få ett arbete eller bli en del av vårt samhälle. Samverkansmedel var att betrakta som en 

social investering för att kommunen och civilsamhället skulle arbeta tillsammans och hitta nya 

metoder och innovationer inom den sociala hållbarheten. Många av projekten som startades med 

stöd av dessa medel har senare utvecklats till ordinarie verksamheter med eller utan kommunalt 

stöd. Samverkansmedlen har stärkt sammanhållningen i Uppsala och bidragit till att många individer 

genom organisationer och föreningar mår bättre idag och inte behöver olika sociala insatser. S, MP 

och V har valt att successivt avveckla Samverkansmedlen utan att presentera ett förslag på hur 

alternativet ska se ut. Det kommer enligt vår mening att påverka det sociala området negativt och i 

sinom tid leda till ökade kostnader för Socialnämnden. Vi kan konstatera att Socialnämndens budget 

inte tar hänsyn till de försämringar som den nya majoriteten gjort i och med utfasningen av 

Samverkansmedlen och lämnar därför ett särskilt yttrande ifråga. 

Mohamad Hassan (FP) 

Alexandra Westman (M) 

Ulf Schmidt (C) 

Leif Boström (KD) 

T 


