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59Aupe,aloi 	SOCIALNÄMNDEN 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

klockan 15:00 — 18:05 

Ledamöter: Ingrid Burman (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (FP), 2:e vice 
ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Eva Pettersson (MP) 
Tarja Onegård (MP) 
Liza Boöthius (V) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Janet French (SD) 

Tjänstgörande Ove Hjorth (S) 
ersättare: 	Patrik Pössi (M) 

Hans Olsson (M) 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) t.o.m § 135 
Jonas Karlsson (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) 
Joakim Strignert (C) 
Josef Agnarsson (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Asa Carlsson, avdelningschef, 
Ann-Christine Dah161, avdelningschef, Johan Hillman, avdelningschef, Åsa Mika, controller, 
Bengt Ehlin, strateg, Sofia Venemalm, strateg, Jenni Remes, strateg 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Socialnämnden 
2015-09-02 

2015-09-08 
Sista dag för överklagande: 	2015-09-29 
Datum för anslags nedtagande: 2015-09-30 

Förvaringsplats 
för protokollet: Socialförvalt ingen, 

Underskrift: 

    

      

Lotta von Wowern, sekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2(13) 

2uPente 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 124 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (FP) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 7 september 2015 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1. 

§ 125 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändringar: 
- Genomlysning av placeringsorganisationen — utgår 
- Sammanträdestid 30 september 2015 - tillägg 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Pkaloi 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 126 

Sociala hållbarhetsperspektiv på stadsbyggnadsförvaltningen 

Örjan Trapp, samordnare och Anna Manell, strateg på stadsbyggnadsförvaltningen informerar 
nämnden om arbetet med stadsdelsutveckling, sociala hållbarhetsperspektiv och samarbetet med 
andra nämnder. 

§ 127 

Våldsbejakande extremism 

Carina Börjesdotter, samordnare i Lokala brottsförebygganderådet berättar för nämnden om arbetet 
med våldsbejakande extremism i Uppsala. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



une,» SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 128 

Revidering av riktlinjer för myndighetsutövning 
SCN-2015-0262 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till socialförvaltningen att revidera nämndens riktlinjer för myndighetsutövning, 

att utse nämndens arbetsutskott som referensgrupp under framtagandet av riktlinjer för 
myndighetsutövning. 

Sammanfattning 
Socialnämnden trädde i kraft 1 januari 2015. I samband med bildandet övertog nämnden 
myndighetsutövande verksamheter från tre nämnder varav socialnämnden för barn och unga och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hade antagna riktlinjer. 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att revidera riktlinjerna samt i revideringsarbetet bland 
annat titta på de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendefrågor avseende vuxna. 

Yrkanden 
Liza Boöthius (V) yrkar med stöd av övriga nämnden att ordet "inkludera" ska bytas ut mot "titta 
på" i meningen "Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att revidera riktlinjerna samt i 
revideringsarbetet bland annat inkludera de nationella riktlinjerna för missbruks- och 
beroendefrågor avseende vuxna". 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 augusti 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 129 

Räddningsnämnden: Handlingsprogram Uppsala brandförsvar 2016-2019 
SCN-2015-0245 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till räddningsnämnden enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har blivit inbjuden att lämna synpunkter på räddningsnämndens förslag till 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor för tidsperioden 2016-2019. 

Uppsala räddningstjänst är sedan 2012-01-01 en gemensam organisation för kommunerna Tierp, 
Uppsala och Östhammar med Uppsala som värdkommun. Räddningsnämnden är den politiska 
nämnd som styr över räddningstjänsten. 

I räddningsnämndens arbete med att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor 
kan nämnden med sina många verksamheter vara en ingångsväg för att nå de mest utsatta. 
Nämndens socialjour har även lång erfarenhet av krishantering och arbetar länsövergripande. 
Socialjourens erfarenheter och kunskaper är värdefulla i det förebyggande arbetet men även i 
situationer då medborgare drabbas av bränder och olyckor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 augusti 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 130 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

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

att utse Josef Agnarsson (KD) att ersätta Lars-Gunnar Karlsson (M) som ersättare i individutskott 
Norr, 

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

Sammanfattning 
Lars-Gunnar Karlsson (M) ersätter ledamot Alexandra Westman (M) i arbetsutskottet och som vice 
ordförande i individutskott Norr under hennes frånvaro. Josef Agnarsson (KD) ersätter Lars-Gunnar 
Karlsson (M) som ersättare i individutskott Norr och Joakim Strignert (C) går in som ersättare i 
individutskott Söder efter Stefan Hamnstedt (C) som avslutat sitt uppdrag i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 131 

Avtalsuppföljning råd och stöd/öppenvård, Styrelsen Uppsala vård och omsorg 
SCN-2015-0247 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av avtalet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg rörande råd och 
stöd/öppenvård, 

att uppdra till socialförvaltningen att utreda förutsättningarna för att driva ett hemutredningsteam 
inom den egna verksamheten. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har genomfört en avtalsuppföljning av avtalet med Styrelsen Uppsala vård och 
omsorg avseende råd, stöd och öppenvård. Förvaltningens bedömning är att Styrelsen Uppsala vård 
och omsorg följer avtalet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 augusti 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fAupe,al.e, 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 132 

Avtalsuppföljning familjepedagogiska insatser i hemmet Boendeomsorg i 
Uppsala AB 
SCN-2015-0267 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen av avtalet med Boendeomsorg i Uppsala AB rörande 
familj epedagogiska insatser i hemmet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal rörande familjepedagogiska insatser med sju leverantörer. I 
denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat avtalet med Boendeomsorg i Uppsala AB 
som ligger först i avropsordningen (rangordning). Förvaltningens bedömning är att Boendeomsorg 
lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 augusti 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
\ 
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exeloi 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 133 

Månadsuppföljning av indikatorer för socialförvaltningen 
SCN-2015-0133 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen per juli 2015. 

Sammanfattning 
Nämnden har fastställt ett antal indikatorer som socialförvaltningen ska följa för olika områden. 
Uppföljningen redovisar de indikatorer som följs månads- och tertialvis. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uPekele SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 134 

Modell för samspelet med civilsamhället 
SCN-2015-0264 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att dokumentet Modeller för samspelet med civila samhället ska gälla som utgångspunkt för 
nämndens riktlinjer kring föreningsbidrag, partnerskap och upphandling samt, 

att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta nya mål och riktlinjer för nämndens stöd till sociala 
föreningar. 

Sammanfattning 
Sedan 2015 ansvarar socialnämnden för bidrag till de sociala föreningar som tidigare sorterades 
under nämnden för hälsa, vård och omsorg. Sedan maj 2013 finns det i kommunen en lokal 
överenskommelse (LÖK), ett övergripande styrdokument, som reglerar hur relationen mellan 
kommunen och föreningslivet i Uppsala ska se ut. Den lokala överenskommelsen innehåller ett 
antal principer för samverkan, vilka i sin tur knyter an till den nationella politiken för det civila 
samhället. 

Dokumentet Modeller för samspelet med civila samhället togs fram 2013 som ett uppdrag från 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 
Dokumentet syftade till att tydliggöra hur dåvarande utbilnings- och arbetsmarknadsnämnden 
kunde bygga relationer till det civila samhället. I relation till den lokala överenskommelsen och i 
och med nämndens utökade ansvar för sociala föreningar föreslås socialnämnden fatta beslut om att 
anta modellerna för samspelet med civila samhället. Modellerna kan fungera som en utgångspunkt 
för nämndens nya ansvarsområde och utgöra ett ramverk för nämndens syn på civila samhället, 
nämndens bidragsgivning och upphandling, men också för framtida partnerskapslösningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

----- - I 



2uPP.5319 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 135 

Genomgång av myndighetsärenden 
SCN-2015-0277 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse en politisk referensgrupp bestående av Ylva Stadell (S), Tarj a Onegård (MP) och 
Mohamad Hassan (FP) i syfte att leda ärendegenomgången. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen har för avsikt att inleda en ärendegenomlysning 
utifrån att klienters behov, helt eller delvis, tangerar nämndernas ansvarområden. Under 
innevarande år har det av respektive förvaltning konstaterats att vissa ärenden, utifrån 
grundproblematiken, hos den enskilde klienten inte alltid handläggs inom den nämnd som bär 
ansvaret enligt reglementet. En rad gränsdragningssvårigheter har uppstått som inte varit till gagn 
för det enskilda ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 augusti 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalaiu 	 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 136 

Ekonomisk redovisning 

Jan Holmlund, direktör för socialförvaltningen informerar nämnden om läget i mottagandet av 
ensamkommande barn och unga som söker asyl och de som fått permanent uppehållstillstånd, PUT. 

§ 137 

Anmälningsärenden 
SCN-2015-0278 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

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

Justerandes sign 
- 

    

Utdragsbestyrkande 

      

      



Justerandes sign 
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fAuPente, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

§ 138 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Inga-Lill Sjöblom (S), Liza Boöthius (V) och Leif Boström (KD) att delta i lokala 
Brottsförebyggande rådet i Uppsala kommuns temadag om Våldsbejakande extremism 
den 15 oktober 2015 och att My Lilja (S), Hans Olsson (M), Joakim Strignert (C) och Edip 
Akay (V) deltar i mån av plats, 

att utse Liza Boöthius (V) att delta i Regionförbundet och Uppsala universitets konferens 
Forskning pågår med temat Integration på väg in i det svenska samhället den 6 oktober 2015. 

Sammanfattning 
Föreligger en inbjudan från det lokala Brottsförebyggande rådet i Uppsala till en halvdagskonferens 
om Våldsbejakande extremism den 15 oktober 2015 samt inbjudan från Regionförbundet och 
Uppsala universitet till Forskning pågår med temat Integration på väg in i det svenska samhället den 
6 oktober 2015. 

Föreligger inbjudan från Länsstyrelsen till nätverksträff om ANDT, med särskilt fokus på 
samverkan/-brottsförebyggande samt alkohol och ungdomar 13-14 oktober 2015 i Örebro. 

§ 139 

Sammanträdestid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att nämndens sammanträde den 30 september 2015 börjar klockan 13.00. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet den 30 september 2015 ska nämnden ta ställning till ett yttrande i ärendet Mål 
och budget 2016 — 2018. Då yttrandet ska lämnas till kommunledningskontoret samma dag beslutar 
nämnden att tidigarelägga sammanträdet. 

Utdragsbestyrkande 
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