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Justerandes sign 

Upligge SOCIALNÄMNDEN 

2 (1 8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 114 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 29 september 2017 klockan 14.00 på Stationsgatan 12. 

§ 115 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Sammanställning över pågående placeringar 
-Inbjudan från Childrens Program Sverige 
-Rapport från träff med TRIS 

§ 116 

Val av kontaktpolitiker för partnerskap med Röda Korset 
SCN-2017-0383 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Rezene Tesfazion (S) och Vivianne Eriksson (M) att representera nämnden i dialogen för 
partnerskap med Röda Korset. 

Sammanfattning 
Nämnden har tidigare beslutat att kontaktpolitiker ska utses för partnerskapet med Röda Korset. 

Utdragsbestyrkande 



up112.919 SOCIALNÄMNDEN 

3(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 117 

Ansökan om föreningsbidrag från Mottagningen mot våld i nära relationer 
i Uppsala, MVU 
SCN-2017-0413 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Mottagningen mot våld i nära relationer, MVU verksamhetsbidrag med 250 tkr, år 2017 
samt, 

att bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid. 

Sammanfattning 
Mottagningen mot våld i nära relationer, MVU har till nämnden inkommit med en ansökan om 
kompletterande verksamhetbidrag för år 2017. Föreningen ansöker om 250 tkr för att året ut kunna 
bedriva sin öppna mottagning för våldsutövare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 september 2017. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



upliMfmlue SOCIALNÄMNDEN 

4(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 118 

Delårsbokslut per augusti 2017 
SCN-2017-0416 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2017, samt 

att överlämna delårsbokslut med helårsprognos per augusti till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för perioden januari - augusti är -5,5 mnkr, resultatet avviker negativt jämfört 
budget med 35,4 mnkr. Intäkterna är 2,1 mnkr lägre än budget och kostnaderna är 33,3 mnkr, högre än 
budgeterat. 

Augustiprognosen visar ett resultat på -25,5 mnkr. Nämndens nettokostnader är i prognosen beräknade 
till -653,5 det är 4,1 mnkr lägre än marsprognosen och 25,5 mnkr högre än budget. 

Under vår och sommar har belastningen varit hög, antalet ärenden har stadigt ökat vilket försvårar och 
fördröjer besparingsarbetet för förvaltningen. Åtgärdsprogram är framtaget och påbörjat för att nå 
budget i balans. De flesta effektiviseringarna kommer dock att ge resultat först under 2018. 
Förvaltningen har även den ökade volymen att hantera. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Juste Utdragsbestyrkande 

Unieluf SOCIALNÄMNDEN 

5(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 119 

Remiss om Mål och budget 2018-2020 
SCN-2017-0399 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta förslaget till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020, avseende nämndens 
ansvarsområde, med de justeringar som framgår av förvaltningens förslag, samt 

att fastställa avgifter i enlighet med förvaltningens förslag. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Vivianne Eriksson (M), Hans Olsson (M), Michael Holtorf (M), Gunnel 
Borgegård (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tagit ställning till förslaget till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 enligt 
planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen. 

Socialnämnden ställer sig positiv till föreslagna mål och ramar. Dock finns behov av justeringar i 
föreslagen budget inom fyra områden och för att nå en budget i balans under 2018 bedöms nämnden 
behöva ytterligare 22 mnkr. 

Socialnämnden ansvarar för att svara mot 46 av de föreslagna uppdragen. En del av dessa ligger långt 
ifrån nämndens grunduppdrag. Antal uppdrag i Mål och budget påverkar nämndens förutsättningar att 
prioritera resurser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 september 2017. 



(OREM SOCIALNÄMNDEN 

6(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 120 

Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år 
SCN-2017-0339 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta en tillfällig riktlinje för bistånd enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen under perioden 
28 september 2017 till och med 25 oktober 2017. Riktlinjen gäller för att asylsökande 
ensamkommande barn som fyller/fyllt 18 år eller får/fått sin ålder uppskriven till 18 år och som 
före 18-årsdagen anvisats till Uppsala kommun samt väntar på slutligt beslut om 
uppehållstillstånd, från Migrationsverket, ska beredas möjlighet att få bo kvar i Uppsala kommun. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Vivianne Eriksson (M), Hans Olsson (M), Michael Holtorf (M), Gunnel 
Borgegård (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 2. 

Sammanfattning 
Regeringen har aviserat att den ger ett tillfälligt tillskott av medel till vistelsekommunerna så att 
de kommuner som önskar kan låta de ungdomar som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år. Det 
kan till exempel vara för att avsluta pågående studier. 

Socialnämndens ordförande har till följd av den aviserade ersättningen fattat beslut om att de 
ungdomar som är anvisade till Uppsala kommun, och som fyller eller får sin ålder uppskriven till 
18 år eller äldre, skulle få stanna kvar med stöd från Uppsala kommun innan de erhållit slutgiltigt 
beslut från Migrationsverket. Ordförandens beslut gäller till och med 28 september 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2017. 

Juste . .es si Utdragsbestyrkande 



uprkelf. SOCIALNÄMNDEN 

7(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 121 

Avtalsuppföljning: Art Uppland 
SCN-2016-0378 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av leverantören ART Uppland. 

Sammanfattning 
I januari gjordes en avtalsuppföljning av ART Uppland där det beslutades om en ny uppföljning. 

Vid kontroll med ansvariga socialsekreterare för pågående placeringar framkommer ingen allvarlig 
kritik gentemot ART Uppland. De anser att insatserna fungerar bra och att familjehemmen får de stöd 
som avtalats. De arbetar med individen i fokus och har en bra förmåga att hitta individuella lösningar 
och försöker så långt det går att hjälpa och stötta den placerade. Socialnämnden har fyra placeringar 
vid ART Uppland. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justera ds s 

ork 



UNO» SOCIALNÄMNDEN' 

8(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 122 

Återrapportering av åtgärder utifrån Inspektionen för vård och omsorgs 
tillsynsrapport 
SCN-2017-0224 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i beslut den 31 maj 2017 meddelat Uppsala kommun krav 
på åtgärder med anledning av genomförd tillsyn 7— 8 december 2016. 

Nämnden ska säkerställa att: Om det ej finns samtycke till begränsning av umgänget från 
vårdnadshavaren, och nämnden bedömt att det behövs en begränsning, ska det fattas beslut om 
umgängesbegränsning, Övervägande av vården sker var sjätte månad, Familj ehemsutredningen 
innehåller beskrivning av familj ehemmets bakgrund, levnadsvanor, personliga förutsättningar, 
omsorgsförmåga samt närmiljö samt att det framgår av familj ehemsutredningen om intervjusamtalen 
med familjehemsföräldrama har hållits både enskilt och tillsammans. 

Redovisning av nämndens åtgärder presenteras i yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upP,Ififi SOCIALNÄMNDEN 

9(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 123 

Regeringskansliet, Justitiedepartementet: Remiss Nya ungdomspåfölj der 
SCN-2017-0365 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Justitiedepartementet har genom en remiss gett Uppsala kommun möjlighet att lämna synpunkter på 
departementets förslag till nya ungdomspåföljder, Ds 2017:25. Socialnämnden svarar för Uppsala 
kommun. 

Regeringen föreslår att två nya ungdomspåföljder införs som ett tillägg till nuvarande påföljder för 
unga. Påföljderna benämns ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. Påföljderna har inriktningen att 
användas för unga lagöverträdare 15-17 år gamla. I påföljdsutredningen från 2012 bedömde man att 
det fanns ett behov av att förstärka det nuvarande påföljdssystemet. 

Med bakgrund i påföljdsutredningens förslag föreslår regeringen de nya påföljderna att införas i 
lagstiftningen senast 2019-07-01. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 

P 



10 (18) 

Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 124 

Kommunrevisionen - Granskning av intern kontroll 
SCN-2017-0281 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har med stöd av revisionsföretaget KPMG genomfört en granskning av Uppsala 
kommuns interna kontroll för 2016. Utifrån KPMG:s granskning har kommunens revisorer lämnat ett 
antal rekommendationer och begärt yttrande från kommunens samtliga nämnder rörande arbetet med 
den interna kontrollen. 

I nämndens yttrande bevaras sju av kommunrevisionens frågor kring nämndens arbete med intern 
kontroll och riskanalys. Riskanalysen görs i olika led där både tjänstemän och politiker deltar. 
Nämnden bedöms följa och uppfylla kraven i de styrdokument som utfärdas av Kommunfullmäktige 
och Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes-si 



upP,103, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 125 

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 
SCN-2017-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
som 30 juni 2017 inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet pågått mer än 
tre månader i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap 6 f-h §§ SoL, 

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 som inte verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (WO), kommunens revisorer 
och kommunfullmäktige. I handlingarna finns en rapport över ej verkställda biståndsbeslut inom 
socialförvaltningen, vilken typ av insats besluten avser och skälen till att besluten inte verkställt i tid 
samt en rapport till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 

9-) 



12 (18) 

upP,Elf, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 126 

Personliga förordnanden i individärenden 
SCN-2016-0083 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att besluta om förordnanden enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga att vid behov begära biträde hos polismyndigheten 

Ann-Christine Dahlen 
Åsa Carlsson 
Eva Köpman 
Birgitta Ljungström 
Katja Friberg 
Maria Mårdh 
Magdalena Fredriksson 
Per Karlström 
Susanne Widerlöv 
Ulla Jansson 
Eva Lignell 
Christian Jerrestål 
Johanna Trost 
Catharina Molin 
Eva Andersson 
Lena Jeremiasen 
Marita Eriksson 
Eva Göthberg- Sterner 
Sandra Thorngren 
Ylva Schröder 
Gunilla Lindström 
Susanne Wetterlöw 
Sara Nygren 
Andreas Nilsson-Välimaa 
Ingemar Elfgren 
Kristina Backlund 
Elin Hamnquist 
Ingela Tholander Little 
Bergljot Tvedten 
Agneta Wahlstedt 
Maria Greijer Schantz 
Elisabet Smedjegård 
Annika Andersson 
Hans Vogel 
Rickard Öberg 
My Eriksson  

Avdelningschef 
Avdelningschef 
Avdelningschef 
Avdelningschef 
Biträdande avdelningschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

Utdragsbestyrkande 



13 (18) 

Uplialue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

Mikaela Baum 
Andrea Rundqvist 
Anneli Fors 
Marie Meigisi 

Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

Sammanfattning 
Enligt 43 § 2 p LVU ska polismyndigheten lämna biträde för att på begäran av socialnämnden eller 
någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av denna lag. 

Listan på förordnade delegater har utökats med Annelie Fors kvalificerad 
handläggare/specialisthandläggare och Marie Meigisi kvalificerad handläggare/specialisthandläggare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2017. 

Justera Utdragsbestyrkande 



14 (18) 

uplafialue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 127 

Socialstyrelsen: Remiss av förslag till reviderade föreskrifter om behörighet 
att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård 
Dnr 4.1.1-17982/2017 
SCN-2017-0333 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lämna yttrande till Socialstyrelsen enligt förslag till reviderade föreskrifter om 
behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över socialstyrelsens förslag om reviderade 
föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och 
ungdomsvård. 

Uppsala kommun ser positivt på och ställer sig bakom förslagen till de reviderade föreskrifterna och 
allmänna råden. 

I förslaget till föreskrifter och allmänna råd frångår Socialstyrelsen detaljregleringen av 
utbildningarnas innehåll. I de reviderade föreskrifterna anges att personal som saknar 
socionomexamen ska ha en utbildning som innehåller de obligatoriska områdena socialt arbete, 
socialrätt, förvältningsrätt och psykologi. 

Därutöver anges i de tillhörande allmänna råden att utbildning ska ha förmedlat tillräckliga 
kunskaper och givit en förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i 
en problemställning, självständigt identifiera, formulera och lösa problem, muntligt och skriftligt 
redogöra för och diskutera information och problem, göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och förstå barn behov. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september 2017. 

Justerande Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

elk4  

15 (18) 

Uppsala KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 128 

Delegations- och arbetsordning för socialnämnden 
SCN-2015-0028 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
Förändringar i delegationsordningen föreslås inom områdena ekonomi, insatser i hemmet samt 
placeringar och boendeformer enligt nedanstående specifikation. 

9.6.2 insatser i hemmet 

Nr Ärende ålder Lagrum Delegat Anmärkning 

1. Beslut om bistånd i form av kvalificerad 
kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Specialisthandläggare 

Tidigare har insatsen kvalificerad kontaktperson inte reglerats i delegationsordningen. 

9.6.3 placeringsar och boendeformer 
Under hösten kommer boendeenheten att börja fatta beslut om tillfälliga boenden för personer som 
inte har någonstans att bo. Under en period har arbetsmarkandsnämnden fattat dessa beslut som en 
form av ekonomiskt bistånd. Boendeenheten kommer utifrån de nya rutinerna fatta beslut om tillfälliga 
boenden som kan bestå av till exempel vandrarhem. Kan den enskilde inte själv betala för 
boendelösningen får hen ansöka om ekonomiskt bistånd hos arbetsmarknadsnämnden. 

Nr Ärende Ålder Lagrum Delegat Anmärkning 

1. Bistånd i form av tillfälligt boende 

a) Upp till 90 dagar 

b) Efter 90 dagar 

4 kap 1 § Sol 

a) Myndighetshandläggar 

b) Specialisthandläggare 

2. Bistånd till kommunal borgen 4 kap 1 § SoL Myndighetshandläggare 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

16 (18) 

upPni.fi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 129 

Tema: Avdelning vuxen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Presentation av detaljorganisationen inom socialförvaltningens avdelning vuxen. 

Utdragsbestyrkande cp 



17 (18) 

upPatifi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 130 

Anmälningsärenden 
SCN-2017-0011 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden, protokoll och inkomna handlingar till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Öster mottagning BoU, beslut från maj, juni och juli 2017 
Öster barn, beslut från maj, juni och juli 2017 
Öster ungdom, beslut från maj och juni 2017 
Öster placering 1, beslut från maj, juni och juli 2017 
Öster placering 2, beslut från maj, juni och juli 2017 
Öster resurs, beslut från maj 2017 
Mottagningsenheten Vuxen, beslut från maj juni och juli 2017 
Beroendeenhet 1, beslut från maj, juni och juli 2017 
Beroendeenhet 2, beslut från maj, juni och juli 2017 
Nexus, beslut från maj 2017 
Ensamkommande 2, beslut från maj 2017 
Ensamkommande 2, beslut från juni 2017 
Ensamkommande 2, beslut från juli 2017 
Ensamkommande 2, beslut från augusti 2017 
Söder Mottagning BoU, beslut från juli 2017 
Söder Barn, beslut från maj, juni och juli 2017 
Söder Ungdom, beslut från juli 2017 
Söder Placering 1, beslut från juni och juli 2017 
Söder Placering 2, beslut från juni och juli 2017 
Norr mottagning BoU, beslut från juni, juli ch augusti 2017 
Norr Barn, beslut från juni 2017 
Norr Barn 1, beslut från juni 2017 
Norr Barn 2, beslut från juni 2017 
Norr Barn 3, beslut från juni 2017 
Norr Placering 1, beslut från juni och juli 2017 
Norr Placering 2, beslut från juni och juli 2017 
Norr Placering 2 Barn, beslut från augusti 2017 
Norr Placering 2 Ungdom, beslut från augusti 2017 
Norr Resurs, beslut från juli 2017 
Väster mottagning BoU, beslut från juni, juli och augusti 2017 
Väster barn, beslut från juni, juli och augusti 2017 
Väster ungdom, beslut från maj, juni, juli och augusti 2017 
Väster placering 2, beslut från maj 2017 
Väster resurs, beslut från juni 2017 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 131 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från Tjejers Rätt I Samhället, TRIS och Uppsala Stadsbibliotek till föreläsning om 
Det tysta brottet: Könsstympning, den 11 oktober på Uppsala Stadsbibliotek samt 
Inbjudan från Childrens Program Sverige till inspirations- och informationssamling den 20 oktober 
klockan 12.00 - 14.00. 

§ 132 

Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Tarja Onegård (MP), nämndens kontaktpolitiker i dialogen med Tjejers Rätt I Samhället, TRIS, 
informerar från samverkansmöte där även representanter från andra nämnder också deltog. TRIS 
kommer att flytta in i nya lokaler. Nästa träff blir i november. 

§ 133 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 

Jonas Segersam (KD) yrkar med stöd av övriga tjänstgörande ledamöter att nämnden kvartalsvis får en 
sammanställning över alla pågående placeringar (familjehem, hem för vård eller boende/HVB, Statens 
institutionsstyrelse/SIS, skyddat boende med mera), med dygnskostnad och tid för placeringen. 

Utdragsbestyrkande 
Cp 

 



Ärende 6 Remiss om Mål och budget 2018-2020 

Särskilt yttrande 

Allianspartierna lägger egna budgetar, vilka var och en skulle ge andra förutsättningar också 
för socialnämndens område. Vi utvecklar där våra respektive partiers politik och lämnar 
därför inga egna yrkande under detta ärende. 

Vi delar bedömningen att Familjerätten är till viss del underbudgeterad, vilket varje år fått 
belasta resultatet för avdelning vuxen. 

Vi ifrågasätter att fullmäktiges beslut skall brytas ner på det sätt den görs, nämnden borde 
själv ha rådighet över de pengar den tilldelas utifrån de uppdrag som lämnas. 

Vi delar dock inte majoritetens syn att verksamheten i övrigt är underfinansierad. Vi är 
övertygade om att ett aktivt arbete inom förvaltningen skulle kunna ge både en bättre kvalitet 
och en lägre kostnad. Uppsala kommun har idag betydligt högre kostnader för placeringar än 
jämförbara kommuner. När det gäller insatserna för nyanlända har vi en historia av att ha 
varit dåliga på att återsöka statliga bidrag. Dessutom har stora delar av bidragen använts för 
insatser, i stället för som på andra håll (exempelvis Jönköping) hålla igen kostnaderna 
genom billigare boenden för nyanlända, för socialnämndens del ensamkommande barn och 
ungdomar. 

Här finns mycket arbete kvar att göra. Det är exempelvis inte hållbart att man använder 
50.000 kr per månad för att ordna boende och mat för en välfungerande ungdom som går i 
skola och inte har några sociala problem. 

Jonas Segersam (KD) 
Michael Holtorf (M) 
Gunnel Borgegård (L) 
Ulf Schmidt (C) 

ALM 
liberalerna i 

K 
D 

/r) 



02)5 - -161i 

k 20 

Ärende 7 Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år 

Särskilt yttrande 

Vi är kritiska till hur majoriteten hanterat denna fråga. Så sent som på nämndens 
planeringsdag för tre dagar sedan fanns inget svar om vi över huvud taget skulle fatta beslut 
vid dagens sammanträde eller inte, än mindre om beslutets innehåll. 

Så länge staten skjuter till de medel som krävs för att ge ensamkommande över 18 år 
möjlighet att bo kvar i kommunen och fortsätta sin skolgång så har vi i Alliansen inget emot 
ett sådant beslut. Problemet är vad beslutet leder till på sikt. Hur länge räcker pengarna? När 
ska placeringarna upphöra, om inte vid lagstadgade 18 år? 

På förra mötet ville alliansen fatta beslut om att endast åldersuppskrivna 18-åringar skulle 
kunna bo kvar innan beslutet vann laga kraft. Då var inte hela finansieringen klarlagd och 
underlaget pekade mot kostnader för att låta alla som fyller 18 år bo kvar på i 
storleksordningen 25 miljoner kronor. 

Nu förutsätter vi att förvaltningen går ut brett och efterfrågar insatser från engagerade 
individer, företag och organisationer för att bereda plats för dessa ungdomar. Engagemanget 
i samhället är stort, så för bara en bråkdel av de medel som nämnden i dag lägger på alla 
placeringar av ensamkommande borde det vara möjligt att hitta boende i Uppsala för dessa 
utsatta unga människor. 

Det är ju inte heller så att boenden för barn och ungdomar bör upptas av äldre personer som 
kan klara sig i andra typer av boenden — det är varken ekonomiskt hållbart eller ger någon 
god sammansättning av gruppen (om det är fråga om boenden med flera individer). Här 
måste barnens (och ungdomarnas) bästa stå i centrum. 

Vi ser nu fram mot att få ett genomarbetat förslag till nästa arbetsutskott som gör att vi kan 
hitta en långsiktigt hållbar lösning! 

Jonas Segersam (KO) 
Michael Holtorf (M) 
Gunnel Borgegård (L) 
Ulf Schmidt (C) 
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