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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

Plats och tid: 	Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 08.30 — 12.10 

Beslutande: 	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) 
Michael Holtorf (M) fr o m § 86 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Bothius (V) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Janet French (SD) 
Ove Hjort (S) 
Hans Olsson (M) 
Ahmad Orfali (MP) t o m § 85 fr o m § 92 
Joakim Strignert (C) t o m § 91 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Ahmad Orfali (MP) §§ 86-91 
Edip Akay (V) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Jan Holmlund, direktör, Bengt Ehlin, t.f. avdelningschef, Ann-Christin Dahl6n, 
avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, Johan Hillman, avdelningschef, Erica 
Lundgren, senior controller KLK, Ingrid Larsson, koordinator, omsorgsförvaltningen, 
Elisabeth Karlsson, samordnare, Ulf Eiderbrant, strateg, Sofia Venemalm, strateg, Therese 
Andersson, strateg 

Mohamad Hassan (L) 	 Paragrafer: 82 - 104 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Lotta von Wowem, sekretarere 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 82 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden omedelbart 
på socialförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 83 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Utse ersättare i upphandlingsutskottet, 
-Aktualiserad fråga om medel att anställa trygghetsvärdar/fältarbetare, 
-Rapport från träff med Barnavårdsförbundet, 
-Anmälan av namninsamling från Hjärnfonden, 
-Inbjudan till utbildning i Signs of safety 9 september 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

—\\ V. 



Justerandes sign 

Uplinfie SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 84 

Utse ersättare till nämndens upphandlingsutskott 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Ulf Schmidt (C) och Janet French (SD) till ersättare i nämndens upphandlingsutskott. 

Utdragsbestyrkande 



ppsaIa 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 
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SAM1VIANT ÄDESP OTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 85 

Delårsbokslut per april 2016 
SCN-2016-0167 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per april 2016 samt 

att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos per april till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat per april 2016 uppgår till -11,8 mnkr, och ligger i nivå med resultat per april 2015. 
Intäkterna är 16,7 mnkr lägre än budget. Av dessa avser 15,7 mnkr lägre uppskattad 
statsbidragsersättning för ensamkommande barn för perioden januari-april. 

Verksamhetens insatskostnader i form av vårdboenden (köpta platser) är 15,4 mnkr lägre än budget. 
Den största budgetavvikelsen finns inom verksamhet ensamkommande barn, där insatskostnaderna för 
perioden är 20,5 mnkr lägre än budget. Även verksamhet Missbrukarvård och övrig vård för vuxna 
har, bland annat genom de resultatförstärkande åtgärder som beslutats för 2016, insatskostnader som 
är 6,2 mnkr lägre än budget. Verksamhet Barn- och ungdomsvård har för perioden insatskostnader 
som är 11,3 mnkr högre än budget. 

Prognos per april uppgår till -12,0 mnkr, vilket är 13,6 mnkr bättre än bokslutsresultat 2015 som var - 
25,6 mnkr. Nämndens nettokostnader för alla verksamhetsgrupper är i prognosen beräknade till 630,4 
mnkr, vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var 611,8 mnkr och årets budget som 
är 618,4 mnkr. Nämnden har volymökningar som påverkar både intäkter och kostnader, främst inom 
verksamhet flyktingmottagande- ensamkommande barn. 

En resultatförstärkande åtgärd är att nämnden med hänsyn till statsbidragsersättningen inte avser ta de 
11 mnkr i kommunbidrag i anspråk för målgruppen ensamkommande barn. 

För övrigt har resultatförstärkande åtgärder främst skett inom verksamhet Missbrukarvård och övrig 
vård för vuxna, medan verksamhet barn och ungdomsvård inte bedöms nå samtliga 
resultatförstärkande åtgärder som planerats för 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 maj 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 86 

Arbetet med kontaktpersoner och kontaktfamiljer 

Förvaltningen informerar om utvecklingen av arbetet med kontaktpersoner och kontaktfamiljer. 

Förvaltningen återkommer till nämnden vid ett senare tillfälle med mer information om hur 
placeringar går till och hur kvalitetssäkringen går till. 

Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 87 

Kommunrevisionen Granskning av närvårdsarbetet i länet 
SCN-2016-0093 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lämna yttrande enligt förslag. 

Sammanfattning 
Landstingets revisorer har tillsammans med kommunernas revisorer i Uppsala genomfört en 
granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län. Syftet med granskningen har varit att bedöma hur 
ansvariga nämnder i landstinget och kommunerna säkerställer att länets invånare får sitt samlade 
behov av hälso- och sjukvård och social omsorg tillgodosett. I sin skrivelse bedömer revisorerna bland 
annat att närvårdsarbetet karaktäriseras av många grupperingar, både regionalt och lokalt samt att det 
finns behov av uppföljningsbara mål för arbetet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 88 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm avseende utdömande av vite 
SCN-2015-0055 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har av Förvaltningsrätten i Stockholm inbjudits att yttra sig över Arbetsmiljöverkets 
yttrande i mål nr. 27134-15. 

Arbetsmiljöverket har i sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm anfört att det inte räcker att 
kommunen vidtagit åtgärder som syftar till att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen utan att kraven rent 
faktiskt ska vara uppfyllda dvs, ha fått avsedd effekt vid tiden för deras uppföljande besök, sex 
månader efter att föreläggandet utfärdades. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 89 

Barnombudsmannen i Uppsala: Verksamhetsbeskrivning 2015-2017 
SBN-2014-0151 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna Föreningen Barnombudsmannen i Uppsalas verksamhetsredovisning för år 2015 samt, 

att verksamhetsbidraget år 2016 regleras med 2,0 % uppräkning av 2015 års verksamhetsbidrag om 
2 200 000 kronor. 

Sammanfattning 
Föreningen Bamombudsmannen i Uppsala redovisar till socialnämnden verksamhet och insatser 2015. 
Redovisningen utgår från av nämnden godkänd verksamhetsbeskrivning för verksamhetsåren 2015-
2017. Verksamhetsredovisningen beskriver organisation, verksamhetsområden med beskrivning av 
insatser inom respektive område samt volymer med statistik. Barnombudsmannen erhåller en 
bidragsersättning på 2 200 tkr, vilken regleras i en överenskommelse med nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 90 

Internavtal 2016-01-01 — 201642-31 med Styrelsen Uppsala vård och 
omsorg avseende härbärgesboende och stödboende för vuxna med en 
missbruksproblematik 
SCN-2015-0316 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till intemavtal 2016-01-01 till 2016-12-31 med styrelsen Uppsala vård och 
omsorg avseende härbärge och stödboende vid Söderforsgatan/Ullforsgatan samt stödboendet 
Idun 12 056 tkr. 

Sammanfattning 
avtal med styrelsen Uppsala vård och omsorg omfattar tre verksamheter boende för vuxna med en 
missbruksproblematik och en hemlöshetsproblematik. 

Stödboendet vid Söderforsgatan/Ullforsgatan erbjuder boende och stöd att bibehålla nykterheten för 
vuxna med en missbruks- och beroendeproblematik. Boendet har 29 platser. Boendet ska stötta den 
enskilde till att leva ett självständigt liv och komma vidare till eget boende. 

Idun stödboende på Svartbäcksgatan har 14 platser och är sedan 2012 inriktad mot att ta emot kvinnor 
med en missbruksproblematik. Boendet har en tydligare behandlingsinriktning i jämförelse med 
Söderforsgatan och ska utifrån den enskildes behov fungera som en vårdkedja efter en 
behandlingsinsats. 

Härbärget vid Söderforsgatan har 24 platser varav 4 är riktat till enbart kvinnor i en avskild och 
skyddad del av byggnaden. Härbärget riktar sig till målgruppen vuxna med en missbruksproblematik 
och akut hemlöshet samt till personer med en henilöshetsproblematik och en psykiatrisk problematik. 

Ersättningen till vård och omsorg är en uppräkning med 2 % i jämförelse med 2015 och i enighet med 
tidigare överenskommelse i oktober 2015 om en uppräkning med omsorgsprisindex för 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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upP19.1.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 91 

Upphandling av hem för vård eller boende, stödboende och konsulentstödd 
familjehemsvård för ensamkommande barn 
SCN-2016-0162 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att till kommunstyrelsen hemställa att Uppsala kommun ansöker om att delta i Sveriges kommuner 
och landsting, SKL kommentus inköpscentral AB, upphandling avseende hem för vård eller 
boende och stödboende för ensamkommande barn, 

att ge förvaltningen i uppdrag att inleda en upphandling avseende konsulentstödd familjehemsvård. 

Sammanfattning 
Med anledningen av det ökade mottagandet sedan sommaren 2015 har nämnden precis som övriga 
kommuner i Sverige tvingats till att genomföra direktupphandlingar av boendeplatser för 
ensamkommande barn då boendeplatser i egen regi och upphandlade platser inte räckt till. 
Direktupphandlingar av boendeplatser är dock en tillfällig lösning och nämnden måste på längre sikt 
antingen tillgodose behovet av platser via egen regi eller upphandlade platser. I dagsläget kan inte 
nämnden åberopa undantag från Lagen om offentlig upphandling, LOU på grund av synnerlig brådska 
och därmed genomföra direktupphandlingar för att täcka det uppkomna behovet. 

Nämnden och Uppsala kommun ges via Sveriges kommuner och landsting (SKL), SKL kommentus 
inköpscentral AB (SKI), möjlighet att delta i upphandlingar av tjänsterna hem för vård eller boende 
(HVB) och stödboende för målgruppen ensamkommande barn. 

Yrkanden 
Förvaltningen yrkar att andra att-satsen utgår och ersätts med att uppdra till förvaltningen att inleda en 
upphandling avseende konsulentstödd familjehemsvård. 

Ordförande ställer proposition på yrkandet om ny att-sats och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2016. 

Utdragsbestyrkande 



11(20) 

upP,E,13, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 92 

Avtal om hem för vård eller boende Kronåsen asylboende och 
Utslussboendet Frey 
SCN-2016-0160 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att inte utnyttja optionen att för beställaren att på oförändrade villkor förlänga avtalet med ytterligare 
ett år, 

att uppdra till förvaltningen att inleda dialog med Styrelsen Uppsala vård och omsorg, SUV om ett 
verksamhetsövertagande av Kronåsen asylboende och Utslussboendet Frey. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Michael Holtorf (M), Ulf Schmidt (C) och Janet French (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Enligt nämndens antagna omställningsplan ska boenden för ensamkommande barn i så hög 
utsträckning som möjligt tillgodoses via Styrelsen Uppsala vård och omsorg, SUV. Vid utgående avtal 
med externa leverantörer ska SUV övervägas som ny leverantör. 

I avtalet avseende Kronåsen och Frey har kommunen hyresavtalet för fastigheterna vilket möjliggör 
för kommunen att behålla boendeplatserna och överta driften av verksamheten. Förvaltningens 
bedömning är att verksamheten skulle gagnas av att drivas inom SUV. SUV har andra asylboenden 
och ett utslussboende i Uppsala vilket medför att stordriftseffekterna och synergieffektema kan öka. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Michael Holtorf (M), Ulf Schmidt (C), Leif Boström (KD) 
och Janet French (SD) att ordet "inte" i första att-satsen stryks. 

Mohamad Hassan (L) yrkar vidare med stöd av Michael Holtorf (M), Ulf Schmidt (S), Leif Boström 
(KD) och Janet French (SD) att andra att-satsen ska utgå. 

Ingrid Burman (V) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Mohamad Hassans (L) två yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget yrkande mot Mohamad Hassans (L) första yrkande och finner bifall till eget 
yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar på Ingrid Burmans (V) yrkande röstar nej och den som 
röstar för Mohamad Hassans (L) första yrkande nej. 

Ylva Stadell (S), Rezene Tesfazion (S), Ove Hjort (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Eva Pettersson (MP), 
Tarja Onegård (MP), Liza Boöthius (V) och Ingrid Burman (V) röstar ja.  
Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 
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upPRI.fi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

Mohamad Hassan (L) Hans Olsson (M), Michael Holtorf (M), Ulf Schmidt (C), Leif Boström (KD) 
och Janet French (SD) röstar nej. 

Med 8 röster för ja och 6 röster för nej beslutar nämnde enligt första att-satsen i liggande förslag. 

Ordföranden ställer eget yrkande mot Mohamad Hassans (L) andra yrkande och finner bifall till eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UPEOlue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 93 

Förflyttning av verksamhetsansvar för psykiskt och socialt 
omhändertagande (POSOM) 
SCN-2016-0151 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att överta ansvaret för POSOM-verksamheten från kommunstyrelsen 1 juni 2016. 

Sammanfattning 
Den 6 april 2016 beslutade kommunstyrelsen att överföra ansvaret för POSOM-verksamheten till 
socialnämnden. POSOM-verksamhetens uppgift är att komplettera Uppsala kommuns beredskaps-
funktioner vid kris, olyckor och andra oväntade händelser. 

Verksamheten består av ett antal frivilliga stödpersoner med anställning inom Uppsala kommun, som 
vid behov blir uppringda för att ge psykosocialt stöd till drabbade och anhöriga i syfte att förebygga 
psykisk ohälsa som kan uppstå i samband med traumatisk upplevelse. De medarbetare och chefer som 
kan ingå i verksamheten ska ha grundläggande färdigheter i att stödja individer i kris. 

Det kommunala uppdraget består i att utbilda stödpersoner kring kommunens egna rutiner samt 
hantera de administrativa uppgifterna kopplat till funktionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPlalki SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 94 

Inrättande av socialnämndens individutskott sommaren 2016 
SCN-2016-0157 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att under vecka 26, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott utse 
Inga-Lill Sjöblom (S) (ordf.), Rezene Tesfazion (S) och Alexandra Westman (M), 

att under vecka 27, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott utse 
Inga-Lill Sjöblom (S) (ordf.), Ann-Louise Linder (S) och Leif Boström (KD), 

att under vecka 28, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott utse 
Birgitta L Johansson (S) (ordf.), Eva Pettersson (MP) och Michael Holtorf (M), 

att under vecka 29, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott utse 
Birgitta L Johansson (S) (ordf.), Eva Pettersson (MP) och Lars- Gunnar Karlsson (M), 

att under vecka 30, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott utse 
Birgitta L Johansson (S) (ordf.), Ove Hjorth (S) och Ulf Schmidt (C), 

att under vecka 31, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott utse 
Birgitta L Johansson (S) (ordf.), Ahmad Orfali (MP) och Ann-Sofie Henriksson (L) samt 

att under vecka 32, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott utse 
Tarja Onegård (MP) (ordf.), Ahmad Orfali (MP) och Ann-Sofie Henriksson (L). 

Sammanfattning 
Individutskotten består av få ledamöter och under, framförallt, semesterperioden är sårbarheten stor. 
Det är nödvändigt att alltid garantera beslutsmässighet. Av det skälet föreslås att socialnämnden 
inrättar ett tillfälligt individutskott under veckorna 26-32. Utskottet ska bestå av tre ordinarie 
ledamöter som inträder vid behov av extra sammanträden. 

Övriga tillgängliga ledamöter blir ersättare och kontaktas när behov uppstår. De ärenden som 
handläggs vid extra sammanträden är ärenden som inte kan avvakta ordinarie individutskott, till 
exempel beslut som rör Lagen om vård av unga, LVU och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, 
LVM men även vissa yttranden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2016. 

Justerandes sign 

-\\ 
Utdragsbestyrkande 
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Upliatie SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 95 

Utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den 
myndighetsutövande socialtjänsten inom Uppsala kommun 
SCN-2016-0163 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att genomföra utvecklingsprojektet enligt projektplan, 

att avsätta 1,5 miljoner kronor årligen under tre år för fullföljandet av utvecklingsprojektet, 

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med fackförbunden Akademikerförbundet SSR och 
Vision anställa projektledare. 

Sammanfattning 
Akademikerförbundet SSR, fackförbundet Vision och socialnämnden vill gemensamt driva ett 
utvecklingsprojektprojekt för att behålla och rekrytera socionomer. Fackförbunden och arbetsgivaren 
går samman för att skapa ett gemensamt synsätt för hur Uppsala kommun ska kunna vända 
rekryteringstrenden och bli en attraktiv arbetsgivare för socionomer. Det råder brist på socionomer och 
när det gäller barn- och ungdomsvården. 

Yrkanden 
Förvaltningen yrkar med anledning av önskemål från regeringens samordnare Cecilia Grefve, att 
nämnden idag tar ställning till tre tillägg i projektet. Tilläggen är 
Att barn och ungdomar kommer att vara delaktiga i utvecklingsprojektet, att säkerställa introduktion 
för nyanställda och att forskare knyts till projektet, samt att socialnämnden bidrar med samma summa 
som socialdepartementet väljer att lägga in i projektet, 1,5 miljoner kronor inom ramen för den 
nationella samordnarens uppdrag där Uppsala är en av samarbetskommunema. 

Ingrid Burman (V) oh Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till yrkandet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 96 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut 2016 
SCN-2016-0158 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 31 mars 2016, 

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 (IVO), kommunens revisorer 
och kommunfullmäktige. Redovisas 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 april 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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UPEOR SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 97 

Månadsuppföljning av indikatorer för verksamheten 
SCN-2016-0053 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för verksamhet per april 2016. 

Sammanfattning 
En uppföljning av personalsituationen med avseende på sjukskrivningar och nyanställningar redovisas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2016. 

§ 98 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 
SCN-2016-0054 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för myndighetsutövning per april 2016. 

Sammanfattning 
Redovisas de indikatorer som nämnden har fastställt ett antal indikatorer som socialförvaltningen ska 
följa för olika områden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2016. 

Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 
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Fal SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 99 

Samverkansprojekt skolnärvaro — "Vända frånvaro till närvaro" 
SCN-2016-0072 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ett utvecklingsarbete kring ökade skolnärvaro kommer till stånd i samverkan med 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden samt 

att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att tillsammans med omsorgsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen utse styrgrupp för utvecklingsarbetet. 

Sammanfattning 
Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller risken att drabbas av psykisk ohälsa och 
olika former av sociala problem som till exempel kriminalitet och missbruk. Förutom den enskildes 
lidande leder detta också till stora kostnader för samhället. 

Det finns en stor grupp barn och unga som av olika anledningar inte kommer till skolan och därmed 
ökar risken att de inte når skolans kunskapskrav. Orsakerna till detta är många och ofta komplexa. Det 
kan handla om skolmiljön, familjen och/eller svårigheter hos eleven själv. Ett utvecklingsarbete kring 
ökad skolnärvaro behöver komma till stånd med fokus på att förebygga skolfrånvaro, men även att få 
elever med långvarig frånvaro att återgå till skolan och sina studier. 

Utvecklingsarbetet ska grunda sig på kartläggning och analys av området och fokus ska ligga på 
samsyn kring problemet och att utveckla samverkan inom kommunen och gentemot landstinget. 
Åtgärderna ska syfta till att öka skolnärvaron och med anpassat stöd ge eleverna med långvarig 
frånvaro förutsättningar att återgå till sina studier. För att lyckas med arbetet är det viktigt att involvera 
eleverna och lyssna på deras erfarenheter. 

Från 7 juni 2016 finns en projektledare anställd vid omsorgsförvaltningen, finansierad med nationella 
prestationsmedel, med uppgift att driva utvecklingsarbetet i projektform. Utsedd styrgrupp beslutar om 
projektdirektiv. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 april 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 100 

Rapporter 

Birgitta L Johansson (S) informerar om möten med Uppsala läns Barnavårdsförbund. Michael Holtorf 
(M) och Birgitta L Johansson (S) är nämndens representanter i dialogen med Uppsala läns 
barnavårdförbund. 

§ 101 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att de ledamöter som sitter i individutskotten och som är intresserade deltar i 
socialförvaltningens utbildning i arbetssättet Signs of safety den 9 september 2016, 

att 	utse Ingrid Burman (V), Ylva Stadd ll (S), Birgitta L Johansson (S), Tarja Onegård (MP) och 
Michael Holtorf (M) att delta i Länsstyrelsens samrådsmöte om samverkan i ANDT (alkohol, 
narkotika, dopning och tobak) den 10 juni klockan 13.00-14.30. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått en inbjudan från förvaltningen till utbildning i arbetssättet Signs of safety 
den 9 september 2016. 

Länsstyrelsen anordnar ett samrådsmöte om samverkan i ANDT (alkohol, narkotika, dopning och 
tobak) den 10 juni 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-20 

§ 102 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 

Mohamad Hassan (L), Michael Holtorf (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) väcker fråga om 
att socialnämnden ansöker om medel från kommunstyrelsens reserv för flyktingmedel för att anställa 
trygghetsvärdar/fältarbetare under sommaren och för att inrätta en eller flera koordinatorsfunktioner i 
enlighet med bilaga 1. 

Ingrid Burman (V) och Ylva Stadell (S) yrkar bifall till förslaget. 

Förvaltningen återkommer med återrapportering vid nämndens sammanträde i juni. 

§ 103 

Analys av kostnadsläget inom avdelning barn och unga 

Information och genomgång av kostnadsläget inom avdelningen barn och unga. 

§ 104 

Anmälningsärenden 
SCN-2016-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut: Brev till överförmyndamämnden. 

Ordföranden har tagit emot en namninsamling från Hjärnfonden. Nämnden överlämnar brevet och 
namninsamlingen till omsorgsnämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Liberalerna 	KrinArrnrIron. 

SCN 20 maj 2016 

Den senaste tiden har flera incidenter inträffat i centrala Uppsala och media har rapporterat om att 
otryggheten i centrala Uppsala, och särskilt runt Resecentrum, tyvärr har ökat. Socialtjänsten har 
tillsammans med andra aktörer arbetat för att skapa trygghet och förebygga våld och andra 
incidenter. Men dessa insatser har varit korta och oftast av det mer akuta slaget. Nu när sommaren 
närmar sig och många ungdomar riskerar att stå arbetslösa, utan sommaraktiviteter eller 
semesterresor och deras enda "sommaraktivitet" blir att vandra runt i Uppsala och hålla till vid 
Resecentrum, måste vi ha beredskap. Det vore självklart ett misslyckande om det går så långt att 
ungdomarna inte har annan sysselsättning, men det kan också bli realitet eftersom många ungdomar 
befinner sig här i Uppsala samtidigt som ansvaret för deras sysselsättning ligger någon annanstans, 
hos en annan kommun. Därför måste Uppsala kommun jobba långsiktigt och skapa förutsättningar 
för att såväl ungdomarna, andra Uppsalabor och besökare ska kunna vistas och samsas tryggt i vår 
kommun. Kommunen måste ha beredskap och fokus på det arbetet. Vi behöver också skapa 
funktioner inom kommunen; koordinatorer, som blir en naturlig länk mellan skola, polis, socialtjänst, 
räddningstjänsten, allmänheten, god man m.m. och deras hemkommuner. 

Mot denna bakgrund yrkar vi: 

Att socialnämnden ansöker om medel från KS:s reserv för flyktingmedel för att anställa 
trygghetsvärdar/fältarbetare under sommaren och för att inrätta en eller flera 
koordinatorsfunktioner i enlighet med ovan. 

Mohamad Hassan (L) 
Michael Holtorf (M) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
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