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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 18.10 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Petri Lähteenmäki (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Michael Holtorf (M) 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Bathius (V) 
Anders A. Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) 
Ove Hjorth (S) 
Eva Christiemin (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) fr o m § 159 
Vivianne Eriksson (M) 
Maria Patel (S) 
Hans Olsson (M) 
Joakim Strignert (C) 
Gunnel Borgegård (L) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Kajsa Björnström, direktör, Ann-Christine Dahlen, avdelningschef, Kerstin Karlsson, 
avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Magnus 
Bergmark, controller, Johan Eikman, enhetschef, Elisabeth Karlsson, enhetschef 

Alexandra Steinholtz (M) Paragrafer: 157 - 171 

Lotta von Wowem, sekreterare 

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

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2018-12-20 Sista dag att överklaga: 2019-01-11 
Anslag sätts upp: 2018-12-21 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och socialförvaltningen, Stationsgatan 12 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 157 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Alexandra Steinholtz (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 21 december 2018 klockan 09.00 på Stationsgatan 12. 

§ 158 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

4#1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 159 

Information om projekt Kursändring 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om projektet Kursändring tillsammans med fackliga företrädare för 
Akademikerförbundet SSR och Vision. Projektet är ett utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera 
socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet har varit att vända rekryteringstrenden 
och bli en attraktivare arbetsplats för socionomer med fokus på arbetsmiljö, ledarskap och delaktighet 
i utvecklingsarbetet. 

Projektet som pågått i tre år och avslutas 31 december 2018 har delfinansierats av socialdepartementet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 160 

Ekonomisk månadsuppföljning 2018 
SCN-2018-0024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för november är 21,3 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 20,4 mnkr jämfört med 
budget. Ett omfattande omställningsarbete och högre nivåer på återsökta ersättningar från både 
Migrationsverket och Skatteverket generar en positiv avvikelse för verksamhet Ensamkommande. 

Helårsprognosen visar ett resultat på 11,2 mnkr med en möjlig avvikelse på -5,0 och +10,0 mnkr. 
Resultatet för helår 2018 kommer att nå det högre spannet, även Barn och ungdomsvården har fått 
högre ersättningar ifrån Migrationsverket än beräknat i prognosen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 161 

Återkoppling Arbete mot droger i skolan 
SCN-2018-0460 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med utbildningsförvaltningen återkomma med en 
bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån redovisningen, samt 

att återredovisningen ska ske senast maj 2019. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (1(D), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i nära samverkan tagit fram en 
nulägesbeskrivning över hur arbetet mot narkotika i skolan ser ut. Beskrivningen omfattar både det 
hälsofrämj ande, drogförebyggande och åtgärdande arbetet när skolan misstänker eller har vetskap om 
missbruk av narkotika hos elever. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 162 

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2018 
SCN-2018-0237 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen (SoL) som 30 september 2018 inte verkställts inom tre månader eller 
där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader i enlighet med nämndens 
rapporteringsskyldighet jämlik 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 
(IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Förvaltningen presenterar 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. 

För det tredje kvartalet 2018 har 26 ärenden rapporterats till IVO som ej verkställda varav tio beslut 
som tidigare rapporterats som ej verkställda har rapporterats som verkställda. Besluten avser 
kontaktperson, kontaktfamilj, hemterapeut, familj ebehandling och bostadssocialt kontrakt. Största 
anledningen till att besluten om hemterapeut, familj ebehandling, kontaktperson och kontaktfamilj inte 
verkställts är brist på uppdragstagare. Anledningen till besluten om bostadssocialt kontrakt inte 
verkställts är brist på lägenheter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 163 

Hävning av avtal 
SCN-2016-0201 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att häva avtalet gällande HVB — Barn och unga med Via Venia AB. 

Sammanfattning 
Socialnämnden tecknade i maj 2017 ramavtal med Via Venia AB gällande HVB för barn och unga 
(SCN-2016-0201). Nämnden har haft totalt 9 placeringar på Via Venia AB varav 7 placeringar skett 
efter att ramavtal tecknades. Majoriteten av placeringarna har rört ensamkommande barn och unga. De 
sista placeringarna avslutades i september 2018. 

I samband med att de sista placeringarna avslutades framkom att Via Venia AB inte längre hade för 
avsikt att fortsätta bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende vilket bekräftas i 
telefonsamtal med föreståndaren under september månad. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 

ip- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 164 

Betalningsansvar gällande arvoden och ersättningar till särskilt förordnad 
vårdnadshavare för barn som är placerade av annan kommun i Uppsala 
kommun 
SCN-2018-0569 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att arvode och omkostnadsersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande 
barn som är placerade i Uppsala av annan kommun inte ska betalas av socialnämnden i Uppsala 
kommun. 

Sammanfattning 
När ett ensamkommande asylsökande barn beviljas uppehållstillstånd ska, i normalfallet, god man 
ersättas med en särskilt förordnad vårdnadshavare. Undantaget om den unge inom ett halvår fyller 18 
år eller om föräldrarna har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till den unge. 

Socialnämnden beslutade (SCN -2017-0261) på sitt sammanträde i maj 2017 att särskilt förordnade 
vårdnadshavare för ensamkommande barn ersätts enligt samma riktlinjer som god man för 
ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Detta innebär ett schabloniserat arvode om 2 procent av 
prisbasbeloppet per månad, motsvarande 24 procent av prisbasbeloppet per år. I beslutet framgår inte 
om ersättning även ska utgå till särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn som är 
placerade i Uppsala av annan kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2018. 

Utdragsbestyrkande (i* 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 165 

Uppföljning av riktlinjer för ersättning till uppdragstagare 
SCN-2018-0582 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga uppföljningen av Riktlinjer för ersättningar till socialnämndens uppdragstagare till 
handlingarna, 

att genomföra ytterligare en uppföljning av riktlinjen, samt 

att nästa uppföljning återrapporteras till nämnden senast i oktober 2019. 

Sammanfattning 
På socialnämndens sammanträde i februari 2018 beslutade nämnden att anta styrdokumentet 
"Riktlinjer för ersättningar till nämndens uppdragstagare". Samtidigt beslutades också att ge 
förvaltningen i uppdrag att följa upp riktlinjerna vilket har gjorts under hösten 2018. En mer 
djupgående översyn har gjorts gällande ersättningar till familjehem och jourhem medan en mer 
översiktlig översyn gjorts gällande ersättningar till särskilt förordnad vårdnadshavare och 
kontaktfamiljer. Ingen översyn av ersättning till kontaktpersoner har gjorts i denna uppföljning. 

Resultatet visar på att riktlinjerna är implementerade och efterföljs med ett fåtal avvikelser vilka i de 
flesta fall kan förklaras med att beslut om ersättning har fattats innan riktlinjerna antogs. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes ign 
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upPleifi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 166 

Tolkning avseende ramavtal konsulentstödd familj ehemsvård 
SCN-2018-0580 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förstärkt familjehemsvård ska anses omfattas av ramavtalet för konsulentstödd familjehemsvård. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ramavtal med åtta leverantörer avseende konsulentstödd familj ehemsvård. 
Nämnden har också ramavtal med ett antal leverantörer avseende konsulentstödd familj ehemsvård för 
ensamkommande vilket inte berörs av detta beslutsunderlag. 

Vid tillämpningen av aktuella avtal har framkommit att leverantörerna i vissa fall hävdat att jourhem 
där det finns en vuxen hemma på heltid (nedan kallat förstärkt familjehem) inte omfattas av 
ramavtalet. Man har därför också begärt en högre ersättning än avtalat vid dessa tillfällen. Av den 
anledningen bjöds samtliga ramavtalsleverantörer in till individuella möten i syfte att ta reda på hur 
respektive leverantör tolkade ramavtalets omfattning. I samband med dessa möten inhämtades också 
leverantörernas synpunkter på hur ramavtalet fungerade i övrigt  

Svenska kommuner, inklusive Uppsala kommun, använder ofta begreppet "förstärkt familjehem" 
(oftast jourhem) för familjehem där det finns en vuxen som inte förvärvsarbetar utan är hemma på 
heltid. 

Socialstyrelsens använder begreppet förstärkt familj ehemsvård när en konsulentverksamhet ger stöd åt 
familj ehemmet (konsulentstödd familj ehemsvård). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 

uL2f- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 167 

Avtal med Region Uppsala om psykosvårdens beroendeteam 
SCN-2018-0493 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till avtal mellan socialnämnden och Region Uppsala avseende psykosvårdens 
beroendeteam under perioden 2019-01-01 —2019-12-31 med 1 805 000 kronor. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun och Region Uppsala har delat på finansieringen av psykosvårdens beroendeteam 
sedan 2006. I beroendeteamets insatser ingår sociala stödinsatser och medicinsk vård. 
Arbetsgivaransvaret för verksamheten ligger hos Akademiska sjukhuset. 

Psykosvårdens beroendeteam vänder sig till en målgrupp med psykossjukdom eller bipolär sjukdom 
och en beroendeproblematik med substansberoende. Samarbetet mellan Region Uppsala och 
kommunen om målgruppen går tillbaka till psykiatrireformen på 1990-talet och den uppdelning som 
då gjordes mellan landstinget och kommunen. Beroendeteamet ingår i sektionen för psykosvård och 
rättspsykiatri. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uplinte SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 168 

Riktlinje för samverkan vid hemgång efter sjukhusvistelse 
SCN-2018-0538 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till riktlinje för samverkan inom Uppsala kommun vid hemgång efter 
sjukhusvistelse. 

Sammanfattning 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 
2018 och ersatte tidigare betalningsansvarslagen. Lagens intention är att minska antalet dagar som 
patienter vårdas som utskrivningsklara på sjukhus och bygger på ömsesidig tillit mellan de berörda 
parterna. Den nya lagstiftningen innebär att utskrivningsprocessen börjar vid inskrivning och pågår 
även röda dagar och helgdagar. 

I varje kommun ska det finnas en lokal riktlinje/rutin som beskriver ansvar, roller och 
informationsflöde i utskrivningsprocessen. Utöver samverkan mellan huvudmännen har socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården i kommunen ett ansvar att samordna insatserna inom och mellan berörda 
förvaltningar kring personer som behöver vård och omsorg efter utskrivning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 december 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UHU», SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 169 

Verksamhetsplan 2019 Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 
SCN-2018-0551 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga den till 
handlingarna, samt 

att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade områden för 
verksamhetsplan 2020 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
närvårdssamverkan. 

Sammanfattning 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget omfattar samverkan mellan 
huvudmännen men också internt inom kommunen och i Region Uppsala. 

Politiska styrgruppen samt ledningsgruppen ansvarar för planering och genomförande. 
Ledningsgruppens deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant 
verksamhetsområde. 

Den 16 oktober 2018 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2019 med 
syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks i 
antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och 
regionens vårduppdrag. Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMIN), 
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN) 
samt vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2018. 

La t 
Utdragsbestyrkande 
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upPle», SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-20 

§ 170 

Presentationer om det gångna året 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar det arbete som har skett inom avdelningarna under året som gått. 

§ 171 

Anmälningsärenden 
SCN-2018-0023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

LEX Sarah anmälan till Inspektionen för vård och omsorg 2018-11-28 
Mottagningsenhet Barn och Unga, oktober 2018 
Placeringsenhet 1, oktober 2018 
Barnenhet 1, september och oktober 2018 
Ungdomsenhet 1, augusti, september och oktober 2018 
Ungdomsbrottsgruppen, augusti och oktober 2018 
Ungdomsenhet 4, oktober 2018 
Mottagning vuxen, oktober 2018 
Beroendeenhet 1, oktober 2018 
Beroendeenhet 2, oktober 2018 
Ensamkommande 2, oktober 2018 

Justerandes sly Utdragsbestyrkande 

LY 



Ärende 5 Nulägesbeskrivning om arbetet mot narkotika i skolan 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Det är mycket positivt att ett samarbete har inletts mellan socialförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen om hur man kan förbättra arbetet mot narkotika i skolan. Vi hade 

gärna sett att det redan nu funnits flera konkreta förslag till åtgärder, men det är naturligtvis 
bra att arbetet fortsätter och fördjupas. 

Vi saknar en översikt om nuläget på aggregerad nivå där man genom en sammanställning av 
exempelvis orosanmälningar skulle kunna ge en bild av vilka delar av Uppsala / vilka skolor 
där narkotika är ett problem, och i vilken utsträckning. När det gäller händelser i skolan görs 
särskilda incidentrapporter. Det går naturligtvis inte när det gäller orosanmälningar som 
bygger på enbart en misstanke om narkotikaanvändning. Därför måste orosanmälningar 
hanteras på ett annat sätt, men de ger ändå en fingervisning om var det kan förekomma 
problem med narkotika som föranleder åtgärder. Vi hade alltså gärna sett en redogörelse av 
detta, och hoppas i vilket fall att den kan göras till våren. Det är särskilt viktigt att fördjupa 
samarbetet med polisen så att de får ett bättre underlag samtidigt som de kan ge inspel till 
vad skola och socialtjänst kan göra för förebyggande åtgärder. 

Jonas Segersam (KD) 

Alexandra Steinholtz (M) 

Anders A Aronsson (L) 

Ulf Schmidt (C) 
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