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Socialnämndens 
protokoll onsdagen den 17 juni 2020 

Plats och tid 
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Paragrafer 

106-126 (§ 110 justeras omedelbart) 

Justeringsdag 
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Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (26) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (5), ordförande 
Åsa Strahlemo (MP), 1:e vice ordförande, deltar på distans, ej §§ 108-109 
Per-Olof Forsblom (V), deltar på distans, ej §§ 108-109 
Inga-Lill Sjöblom (5) 
Rezene Tesfazion (5), deltar på distans, ej §§ 108-109 
Gunilla Oltner (5), deltar på distans, ej §§ 108-109 
Ludvig Arbin (L) 
Michael Holtorf (M) 
Vivianne Eriksson (M), deltar på distans, ej §§ 108-109 
Viviane Obaid (C), deltar på distans, ej §§ 108-109 
Leif Boström (KD) 
Lena Borg (V) 
Lisen Burmeister (SD), deltar på distans, ej §§ 108-109 
Birgitta L Johansson (5), deltar på distans, ej §§ 108-109 
Karolina Karlsson (M), deltar på distans, ej §§ 108-109 
Sami Bechara (5) §§ 108-110 
Thess Lorin (MP) §§ 108-110 
Alexandra D'Urso (V) §§ 108-110 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sami Bechara (5) §§ 111-112 
Tommy Bringholm (S), deltar på distans, ej §§ 108-109 
Leyla Demirel (L), deltar på distans, ej §§ 108-109 
Thess Lorin (MP) §§ 106-107 samt §§ 111-126 
Gunnar Granberg (C), deltar på distans, ej §§ 108-109 
Alexandra D'Urso (V) §§ 106-107 samt §§ 111-126 

Övriga närvarande 

Deltar på distans: Tf. direktör Ola Jeremiasen, tf. avdelningschef Johan Eikman, 
avdelningschef Katja Friberg, Avdelningschef Ann-Christine Dahlen, ekonomichef Peter 
S:t Cyr, controller Magnus Bergmark, enhetschef Elisabeth Karlsson och enhetschef 
Marita Eriksson 

Justerandes signatur 

15e 
M 

Utdragsbestyrkande 

.-1------ 



-9)3 Uppsala Sida 3 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§106 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att utse Michael Holtorf (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden tisdagen den 23 juni 2020 på Stationsgatan 12. 

§107 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändringar: 
- Tillägg: Umgängesbegränsning - individärende 
- Ärende 6 och 7 behandlas tillsammans 

Justerandes signatur 
ri 

Utdragsbestyrkande 
,

.........____ 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§ 111 

Presentation av KPB, Kostnad Per Brukare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Projektledare/seniorkonsult Frida Wennermark och seniorkonsult Fredrik Markstedt 
från Ensolution presenterar uppföljning av socialförvaltningens verksamhet ur ett 
brukar/medborgarperspektiv, kallat Kostnad Per Brukare (KPB). Uppföljningen 
beräknar vad de olika insatserna kostar att utföra. 

Justerandes signatur 
......,,c.

e_ 
...7_

. 
. 

Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (25) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-17 

§112 

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2020 

SCN-2020-00163 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett underskott på 27,2 mnkr, vilket är en negativ awikelse jämfört 
med budget på 28,5 mnkr. 

Barn och ungdomsvården har den största negativa avvikelsen jämfört med budget och 
ett underskott på 29,6 mnkr. Antalet ärende och insatser är på en fortsatt hög nivå och 
det påverkar kostnaden negativt, andelen dyra LVU-placeringar ökar i andel jämfört 
med föregående år. Åtgärdsprogram och fördjupad uppföljning av verksamheten 
pågår. Arbetet kommer att sänka insatskostnaderna under hösten. 

Missbrukarvården och övrig vård förvuxna har ett underskott på 4,5 mnkr. 
Verksamheten har höga placeringskostnader inom missbrukarvården och arbetar med 
att få en effektivare vårdkedja för klienter som är placerade på stödboende. 

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har 
ett positivt resultat på 6,5 mnkr. Verksamheten genomför ständiga anpassningar för att 
hantera det minskade antalet ungdomar som är aktuella. Antalet nya anvisningar och 
ansökningar är lågt för året. 

Utbrott av Covid-19 har för perioden haft marginell påverkan på det ekonomiska 
resultatet. 

Nämndens resultat har en negativ avvikelse på 5,5 mnkr jämfört med den 
periodiserade prognosen, som visar ett helårsresultat på -25,0 mnkr. Barn och 
ungdomsvården kommer att ha stora utmaningar även kommande månader. Åtgärder 
genomförs för att sänka kostnaderna, dock har risken för att verksamheten inte håller 
prognosen ökat jämfört med april bokslutet. 

Justerandes signatur 
., 

Utdragsbestyrkande 
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 Uppsala 

VW. kommun 
Sida 8 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-16 

• Ekonomisk uppföljning socialnämnden per maj 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

--(---___------- 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (25) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-17 

§113 

Rapport om behov och effekter av insatser för 
målgruppen unga vuxna med missbruk och 
psykisk ohälsa 

SCN-2020-00233 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under 2019 har nämnden haft en ökning av kostnaderna för hvb-placeringar (hem för 
vård eller boende) av vuxna missbrukare. Ökningen kan framförallt ses ide yngre 
åldersgrupperna under 30 år. Socialförvaltningen ger en beskrivning av att gruppen 
unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa har ökat och att insatser till målgruppen ofta 
är genomgripande och långvariga. Mot bakgrund av det gav nämnden vid 
sammanträdet i januari förvaltningen i uppdrag att återkomma med en rapport för att 
beskriva målgruppens behov och effekter av genomförda insatser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-28. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 10 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§114 

Handlingsplan för socialnämndens miljö- och 
klimatarbete 

SCN-2020-00267 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att anta handlingsplan för socialnämnden miljö- och klimatarbete samt 

2. att återrapportering av handlingsplanen sker i samband med rapporteringen 
av årsbokslut. 

Sammanfattning 

Samtliga verksamheter i Uppsala kommun ska bidra i kommunens hållbarhetsarbete. 
Socialnämnden ansvarar för att nämndens verksamheter bedrivs i enlighet med 
kommunens miljö- och klimatmål såsom det är beskrivet i antagna styrdokument. 

För att säkerställa att detta görs har socialnämnden beslutat att prioritera 
hållbarhetsarbetet på de områden där nämndens miljö- och klimatpåverkan är som 
störst, i förhållande till verksamheternas egna möjligheter att utifrån sina 
förutsättningar bestämma och styra över miljöpåverkan. De prioriterade områdena är 
lokalanvändning, transporter och konsumtion. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-----"r—---------- 



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§115 

Uppföljning internkontroll per april 2020 

SCN-2020-00297 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna deluppföljning av internkontrollplan 2020. 

Sammanfattning 

Ärendet innehåller en delrapportering av nämndens internkontrollplan 2020. De delar 
som redovisas i denna delrapport är: 

• Den enskildes rätt till stöd och att nämndens resurser används effektivt 
• Obehörigt tillträde till uppgifter 
• Korrekt hantering av delegationsbeslut 
• Representation 
• Familjehemsplacering och ersättning till uppdragstagare 

Den genomförda internkontrollen är genomförd utan anmärkning för fem 
kontrollmoment, en mindre anmärkning för fem moment och fyra fall är granskningen 
genomförd med anmärkning. För samtliga anmärkningar vidtas åtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 25 maj 2020 
• Deluppföljning per april av internkontrollplan 2020 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

^1Dr'Q 
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 Uppsala 

\W kommun 
Sida 12 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§116 

Fastställande av verksamhetsstöd inom 
ramen för nämndens treåriga 
verksamhetsbidrag år 2020 med Uppsala 
Kvinnojour 

SCN-2020-00305 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1, att lägga Uppsala Kvinnojours redovisning av verksamhetsbidrag avseende 
år 2019 till handlingarna samt, 

2. att fastställa stödet till Uppsala Kvinnojour till 1 352 000 kr år 2020. 

Sammanfattning 

Nämnden har enligt beslut, SCN-2017-0387, beviljat Uppsala Kvinnojour ett treårigt 
verksamhetsbidrag för perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2020 med 
1 300 000 kronor för år 2018, med en för efterföljande år 2019 samt 2020 uppräkning 
med 2 procent. 

Verksamhetsbidraget följs årligen upp skriftligt och i dialog med socialförvaltningen 
och Uppsala Kvinnojour. Föreningen ingår också i förvaltningens arbetsgrupp för 
ideburna organisationer som beviljas medel för förebyggande och akuta insatser mot 
mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Treåriga verksamhetsbidrag är långsiktiga liksom nämndens ekonomiska 
ersättning. Nämndens ekonomiska ersättning regleras årligen i enlighet med 
Uppsala kommuns budgetbeslut. Ersättningens nivå ska för nästkommande 
kalenderår inte understiga stödet för innevarande kalenderår. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-25 
• Uppsala kvinnojours verksamhetsredovisning 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§117 

Fastställande av verksamhetsstöd inom 
ramen för nämndens treåriga 
verksamhetsbidrag år 2020 med Uppsala tjej-
och transjour 

SCN-2020-00306 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga Uppsala Tjej- och transjours redovisning av verksamhetsbidrag 
avseende år 2019 till handlingarna samt, 

2. att fastställa stödet till Uppsala Tjej- och transjour till 306 000 kr år 2020. 

Sammanfattning 

Nämnden har enligt tidigare beslut beviljat Uppsala Tjej- och transjour ett treårigt 
verksamhetsbidrag för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2021 med 
300 000 kronor för år 2019, med en för efterföljande år 2020 samt 2021 med 2 procent. 

Verksam hetsbidraget följs årligen upp skriftligt och i dialog med socialförvaltningen 
och Uppsala tjej- och transjour. Föreningen ingår också i förvaltningens arbetsgrupp 
för ideburna organisationer som beviljas medel för förebyggande och akuta insatser 
mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Treåriga verksam hetsbidrag är långsiktiga liksom nämndens ekonomiska 
ersättning. Nämndens ekonomiska ersättning regleras årligen i enlighet med 
Uppsala kommuns budgetbeslut. Ersättningens nivå ska för nästkommande 
kalenderår inte understiga stödet för innevarande kalenderår. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-04 
• Uppsala Tjej-och transjours verksamhetsredovisning för 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 14(25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§118 

Ansökan om bidrag för samtalsstöd för äldre 
från Diakonistiftelsen Samariterhemmet 

SCN-2020-00308 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att bevilja Diakonistiftelsen Samariterhemmet 100 380 kronor i bidrag för 
samtalsstöd för äldre under perioden juli-december 2020. 

Sammanfattning 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har ansökt om totalt 200 760 kronor i bidrag för 
andra halvåret 2020 för samtalsstöd för äldre. Ansökan är ställd gemensamt till 
socialnämnden och äldrenämnden. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att 
bevilja stiftelsen 100 380 kronor i bidrag för verksamheten under andra halvåret 2020. 

Målet för verksamheten är att underlätta för äldre att våga söka och få det samtalsstöd 
de är i behov av och att vara en ingång och ett komplement till det kvalificerade stöd 
och behandling som erbjuds av Region Uppsala och privata aktörer. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-04 
• Ansökan om bidrag för samtalsstöd för äldre från Diakonistiftelsen 

Samariterhem met 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 Uppsala 

Wi. kommun 
Sida 15 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§119 

Planering individutskott sommar 2020 

SCN-2018-0608 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att utskott 1 sammanträder onsdagen den 1 juli och onsdagen den 12 augusti 
klockan 08:30, 

2. att individutskott 2 sammanträder torsdagen den 9 juli och torsdagen den 
6 augusti klockan 08:30, 

3. att individutskott 3 sammanträder torsdagen den 30 juli klockan 08:30, 

4. att individutskott 4 sammanträder torsdagen den 23 juli klockan 08.30, 

5. att individutskott 5 sammanträder torsdagen den 16 juli klockan 14:30. 

Sammanfattning 

Nämnden har tidigare planerat för att individutskotten under sommaren ska ersättas 
med ett särskilt sommarutskott. Under de särskilda omständigheter som varit under 
våren har de ordinarie utskotten utökats med ett antal ersättare och det är därför inte 
nödvändigt med ett särskilt sommarutskott.1 ärendet föreslås extra datum för de 
ordinarie individutskotten under sommaren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-03 

Justerandes signatur 

'6'<" 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 16 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§120 

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 
2020 

SCN-2020-00286 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap! § 
socialtjänstlagen (SoL) som 31 mars 2020 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, 

2. att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 

3. att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen. 

Sammanfattning 

Socialnämnden ska varje kvartal rapportera de gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommunens revisorer och kommunfull-
mäktige. 

Rapporten ska även omfatta de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapporten ska innehålla tidpunkten 
för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller och skälen för dröjsmålet. 
Rapporteringen till IVO sker löpande under kvartalet. 

För det första kvartalet 2020 har 9 ärenden rapporterats till IVO som ej verkställda. 
Under andra kvartalet har dessutom 8 ärenden som tidigare rapporterat som ej 
Verkställda verkställts eller avslutats. Besluten avser kontaktperson, kontaktfamilj och 
bostadssocialt kontrakt. 

Anledningen till att besluten kontaktperson och kontaktfamilj inte verkställts beror till 
största delen på brist av uppdragstagare. Anledningen till besluten om bostadssocialt 
kontrakt inte verkställts är brist på lägenheter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 17 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-20, 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per 31 mars - till 

kommunfullmäktige, 
• Sammanställning rapporterade ej verkställda beslut kvartal 1, 2020 
• Tid som beslutet ej varit verkställt 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 18 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§121 

Reviderat förordnande om polishandräckning 

SCN-2018-0611 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att enligt 43 § andra punkten lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU, förordna nedanstående tjänstepersoner att vid behov begära 
biträde hos polismyndigheten: 

Ann-Christine Dahlen Avdelningschef 
Katja Friberg Avdelningschef 
Maria Mårdh Enhetschef 
Leonardo Lamartine Enhetschef 
Per Karlström Enhetschef 
Susanne Widerlöv Enhetschef 
Eva Lignell Enhetschef 
Christian Jerrestål Enhetschef 
Johanna Trost Enhetschef 
Helena Öster Enhetschef 
Catharina Molin Enhetschef 
Eva Andersson Enhetschef 
Marita Eriksson Enhetschef 
Sandra Thorngren Enhetschef 
Ann-Sofie Holm Enhetschef 
Ylva Schröder Enhetschef 
Lisa Viksten Enhetschef 
Ylva Byström Enhetschef 
Monica Lundberg-Mattson Enhetschef 
Gunilla Lindström Socialsekreterare (socialjouren) 
Susanne Wetterlöw Socialsekreterare (socialjou ren) 
Sara Nygren Socialsekreterare (socialjou ren) 
Andreas N ilsson-Vä limaa Socialsekreterare (socialjouren) 
Ingemar Elfgren Socialsekreterare (socialjouren) 
Niklas Zetterberg Socialsekreterare (socialjouren) 
Elin Hamnquist Socialsekreterare (socialjouren) 
Ingela Tholander Little Socialsekreterare (socialjouren) 
Mikaela Baum Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

—15r—e------ 
dig 



Uppsala 
kommun 

Sida 19 (25) 

Socialnämnden 
Protokoll 

Susanne Sjöström 
Annika Andersson 
Rebecka Ehlin 
Linn Vestlund 
Elin Spetz-Nyström 
Isabella Ghareh Chaie 

Mari Shahmorady 
Bergljot Tvedten 
Charlotta Syren 
Anneli Fors 
Carina Kindström 
Moalie Guthagen 
Katrin Larsson 
Elisabet Smedjegård 
Rickard Öberg 
My Eriksson 
Gamze Bahceci 
Suzan Panossian 
Julia Eriksson 
Malin Glennhammar 
Jonas Österdahl 
Johanna Bergkvist 
Beate Hyttinen Lindgren 
Hans Vogel 
Ann-Christine Ledin 
Nina Lind-Val 
Mattias Ekman 
Hanna Sjöstrand 
Rebecka Palmgren 
Agneta Jäghem 

Datum: 
2020-06-17 

Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handlägga re/specia listhand läggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handlägga re/specia listha ndlägga re 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad hand lägga re/specia listhand läggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handlägga re/specia listhand läggare 
Kvalificerad hand lägga re/specia listha nd läggare 
Kvalificerad handlägga re/specia listhand läggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handlägga re/specia listha ndlägga re 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handlägga re/specia listha ndlägga re 
Kvalificerad handlägga re/specia listha nd läggare 
Kvalificerad handlägga re/specia listhandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad ha ndlägga re/specia listha ndlägga re 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

Sammanfattning 

Enligt 43 § andra punkten 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 LVU. 

Listan på förordnade delegater har utökats med följande personer från avdelning 
vuxen enhetschef Ylva Byström, enhetschef Monica Lundberg-Mattson, 
specialisthandläggare Rebecca Palmgren och specialisthandläggare Agneta Jäghem. 
Från avdelning barn och unga myndighet enhetschef Ann-Sofie Holm och 
specialisthandläggare Julia Eriksson. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05 

• Lista med förslag på tjänstepersoner 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 21 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§122 

Aktualiserad fråga om att närstudera 
Boråsmodellen 

SCN-2020-00224 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna, samt 

2. att förvaltningen bistår arbetsmarknadsförvaltningen med stöd i deras 
fortsatta arbete med Boråsmodellen när behov uppstår. 

Sammanfattning 

Den 25 mars 2020 gav socialnämnden, på initiativ av Viviane Obaid (C), förvaltningen i 
uppdrag att undersöka hur Borås har lyckats sänka sina försörjningsstödskostnader 
samt att göra en jämförelse med Uppsala. Motsvarande uppdrag gavs till 
arbetsmarknadsförvaltningen vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde i mars 
2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-26 
• Utredning gällande jämförelse mellan Borås och Uppsala ekonomiskt bistånd 

och arbetsmarknadsinsatser 
• Jämförelse Borås och Uppsala med utgångspunkt i artikeln i DN, december 

2019 
• Uppgifter från Kolada 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
_E ____ 



Uppsala 
kommun 

Sida 22 (25) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-17 

§123 

Sammanhållen uppföljning 

SCN-2020-00339 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att analysera avslutsorsak och längd för de HVB-
insatser (hem för vård eller boende) för barn och unga som avslutats under 
första halvåret 2020, 

2. att uppdra till förvaltningen att analysera längd och typ av öppenvårdsinsatser 
för barn och unga som avslutats under första halvåret 2020, samt 

3. att återkomma till nämnden med en struktur för en sammanhållen 
redovisning av uppföljningar oavsett huvudman. 

Sammanfattning 

Under 2019 var cirka 5000 barn och ungdomar samt cirka 3000 vuxna personer aktuella 
för olika utredningar och/eller stödinsatser. För att tillgodose barn, ungdomar och 
vuxnas behov av stödinsatser har nämnden verksamheter i egen regi och ramavtal 
med flera externa leverantörer. 

Nämnden har sedan tidigare en uppföljningsplan inom ramen för sin verksamhetsplan 
samt en plan för kontroll och uppföljning av privata utförare. Utöver detta har 
nämnden en uppföljning av egenregin som sker enligt den egenkontroll och det 
kvalitetsarbete som beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

För att ytterligare stärka nämndens uppföljning och för att få en sammanhållen bild av 
nämndens måluppfyllelse föreslås att förvaltningen tar fram en struktur för en 
sammanhållen redovisning av uppföljningar oavsett huvudman. 

Då nämnden har fortsatt ökade kostnader inom barn och ungdomsvården föreslås att 
förvaltningen genomför en särskild och fördjupad genomgång av längd och 
avslutsorsak avseende beviljade öppenvårdsinsatser och insatser i hem för vård eller 
boende och redovisar detta för nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 15 juni 2020 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 23 (25) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-17 

§124 

Deltagande på socialchefsdagarna 

SCN-2020-00338 

Beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. att Eva Christiernin (S) och Alexandra Steinholtz (M) deltar på 
socialchefsdagarna den 30 september -2 oktober 2020. 

Sammanfattning 

Mellan den 30 september och 2 oktober arrangeras Socialchefsdagarna i Göteborg. 

Socialchefsdagarna arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer och är Sveriges 
största socialpolitiska konferens. Konferensen tar upp aktuella ämnen inom 
socialpolitik, ledarskap, organisation, kommunikation och socialtjänstens 
kä rnverksa m het. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-12 
Inbjudan Socialchefsdagarna 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 24 (25) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-17 

§125 

Delegationsbeslut för perioden 2020-05-29 till 
2020-06-17 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-05-29 till 2020- 
06-17 till handlingarna. 

2.  

Ärendet 

1 ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Protokoll från i ndividutskott 1, 2020-05-26, extra sammanträde 

Protokoll från individutskott 3, 2020-06-10, extra sammanträde 

Protokoll från i ndividutskott 4,2020-06-04 

Protokoll från individutskott 1,2020-06-03 

Protokoll från individutskott 3, 2020-05-28 

Protokoll från i ndividutskott 5,2020-05-19 

Delegationsbeslut, utskott 4, alla enheter utom Nexus och Boendeenheten, april 2020 

Delegationsbeslut utskott 1, alla enheter mars 2020 

Delegationsbeslut ungdomsenhet 3, februari, mars och april 2020 

Delegationsbeslut barnen het 3, mars och april 2020 

Delegationsbeslut mottagning barn och ungdom, april 2020 

Delegationsbeslut utskott 5, november 2019 - mars 2020 

Justerandes signatur n , n Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 25 (25) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-17 

§126 

Anmätningsärenden för perioden 2020-05-29 
till 2020-06-17 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2020-05-29 till 
2020-06-17 till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

6<--___-- 
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