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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 
Plats och tid: 	Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 20.00 

Forts. 
beslutande 

Ersättare: 

Beslutande: 	Ingrid Burman (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
from § 198 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice ordförande 
tom§197 
Rezene Tesfazion (S) 
Ann Louise Linder (S) t o m § 203 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Westman (M) fr o m § 201 
Lars-Gunnar Karlsson (M) §§ 195 - 199 
Michael Holtorf (M) 
Tarja Onegård (MP) from § 194 
Eva Pettersson (IVIP) 
Liza Boahius (V) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Janet French (SD) t o m § 200 
Ove Hjorth (S) t o m § 197 
Hans Olsson (M) §§ 191-194, §§ 198-210 
Vivianne Eriksson (M)  

Birgitta L Johansson (S) fr o m 
§ 204 
Ahmad Orfali (M) t o m § 193 
Joakim Strignert (C) fr o m 
§ 200 

Ove Hjorth (S) fr o m § 198 
Birgitta L Johansson (S) 
My Lilja (S) t o m § 202 
Jonas Karlsson (S) fr o m 
§ 194 
Ahmad Orfali (M,P) fr o m 
§ 193 
Hans Olsson (M) §§ 195-197 
Joakim Strignert (C) t o m 
§ 199 
Vivianne Eriksson (M) 
§§ 194-200 
Asa Samuelsson (KD) tom 
§ 197 

Underskrifter: 

Ola Jeremiasen, avdelningschef, Bengt Ehlin, strateg, Asa Carlsson, avdelningschef, Ann-
Christin Dah16-1, avdelningschef, Katja Friberg, tf. avdelningschef, Therese Hagberg, HR-
chef, Sofia Venemalm, strateg, Peter Ståhlberg, IT-strateg, Malin Uppströmer Eklöf, 
controller, Ulf Eiderbrand, strateg, Emilia Huczko, samhällsvägledare, Helene Löwgren, 
samordnare 

Michael Holtorf (M) 	 Paragrafer: 	191 - 210 

Socialförvaltningen, Stationsgatan 12 den 16 november 2016 

Ay'A WK\j\i\K.:9Y\ 
	• 

Ingrid urman (y),. ordförande 	 Michael Holtorf (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

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

Lotta von Wowern, sekreterare 
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SA1VIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 191 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnärrmden beslutar 

att utse Michael Holtorf (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 16 november 2016 på socialförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 192 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Ny förvaltningsdirektör 
-Ekonomi 2016 
-Film i Gottsunda 
-Kompletterande val till individutskott 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 193 

Ny förvaltningsdirektör 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kajsa Björnström blir ny direktör för socialförvaltningen. Det beslutade kommunstyrelsen vid ett extra 
sammanträde den 8 november 2016. Kajsa Björnström börjar sin anställning den 13 februari 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 194 

Information om SSP, Samverkan Skola, Socialtjänst och Polis 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppsala använder sig av en lokal samverkansstruktur bestående av socialtjänst, skola och polis, SSP. 
Strukturen omfattar hela staden och inriktar sig på brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar. 

I Uppsala finns fyra SSP-grupper som är områdesindelade. Syftet är att upptäcka unga individer som 
riskerar att hamna i ett destruktivt och kriminellt beteende och förhindra och minimera ungdomarnas 
brottslighet, drogmissbruk och riskbeteenden. SSP-arbetet sker utifrån samtyckesblanketter där 
parterna träffas för att lyfta individärenden och andra problembilder i området. SSP verkar för samsyn 
och samverkan. 

§ 195 

Information om socialförvaltningens IT-plan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att 	lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningens IT-strateg presenterar socialförvaltningens IT-plan samt prioriterade områden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

f -, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 196 

Ekonomi 2016 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att 	lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ger muntlig information om det ekonomiska läget per oktober 2016. 
Totalt resultat per oktober + 1,7 tkr jämfört med resultat för samma period 2015 -12,5 tkr. 

§ 197 

Verksamhetsplan 2017 - diskussion 
SCN-2016-0347 

Diskussion om Verksamhetsplan 2017 som nämnden fattar beslut om den 7 december 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 198 

Överenskommelse om partnerskap med Uppsala Rödakorskrets 
SCN-2015-0395 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om partnerskap med Uppsala rödakorskrets för perioden 
2017-01-01 till och med 2019-12-31, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att arbetsmarknadsnämnden och 
kulturnämnden godkänner och fastställer överenskommelsen enligt förslag, 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap med 612 tkr för år 2017. 

Reservationer 
Janet French (SD) reserverar sig i enlighet med bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 28 december 2016 att man avsåg att tillsammans med arbetsmarknads-
nämnden och kulturnämnden ingå ett partnerskap med Uppsala Rödakorskrets om de verksamheter 
och insatser organisationen beskrivit i sin ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016. 

Överenskommelsen utgår från av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer för partnerskap och från 
Överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun, LÖK, om samverkan mellan 
Uppsala kommun och organisationer inom civila samhället. 

Socialnämnden finansierar verksamheten med 612 tkr, arbetsmarknadsnämnden med 612 tkr och 
kulturnämnden med 204 tkr. 

Yrkanden 
Janet French (SD) yrkar att överenskommelsen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 oktober 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uplialue SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 199 

Film i Gottsunda 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar nämnden om en ansökan om bidrag från KFUM Uppsala och Studie-
främjandet som kommit till kommunstyrelsen och som avser ett filmprojekt om Gottsunda. Syftet 
med projektet är att göra social film för att motverka social oro i området. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uplieluf SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 16-1 1-09 

§ 200 

Återrapportering kring det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
socialnämnden 
SCN-2016-0217 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna återrapportering gällande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Sammanfattning 
Under första delen av 2016 låg fokus för förvaltningen på att upprätta ett årshjul för arbetsmiljöarbetet. 
I årshjulet framgår när på året olika arbetsmiljöaktiviteter ska genomföras samt vilka forum 
förvaltningen har för att följa upp arbetsmiljöarbetet. 

För att fånga upp signaler på arbetsmiljöbrister har det under 2016 genomförts en temperaturmätning 
där arbetstyngden har mätts. Det har genomförts avgångssamtal och intervjuer med samtliga 
enhetschefer. Löpande tittar förvaltningen också på inrapporterade anmälningar i Kommunens 
gemensamma system för tillbud- och skaderapportering, KIA och sjukskrivningstalen. 

Arbetsmiljöarbetet diskuteras löpande i arbetsmiljöutskottet som fungerar som ett beredande organ i 
till samverkan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 201 

Information om resan till Rumänien 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Den 23-28 oktober 2016 åkte Alexandra Westman (M) och Rezene Tesfazion (S) från nämnden samt 
en tjänstman från förvaltningen till Rumänien för att utveckla samarbetet med hjälporganisationer och 
myndigheter på plats. Med på resan var Uppsala Stadsmission, föreningen Hjälp till behövande och 
Polismyndigheten i Uppsala län. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upPRI.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 202 

Behovsplanering av boenden för ensamkommande barn 2017 
SCN-2016-0339 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens behovsplanering av boende för ensamkommande barn samt 

att översända behovsplaneringen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
För att möta det nya mottagandet enligt lagförslaget om nya ersättningar krävs en kraftig ökning av 
antalet stödboendeplaceringar och en möjlighet för ensamkommande ungdomar över 18 år att få eget 
boende utan att vara placerade enligt socialtjänstlagen. 

För att möta budget och tillgodose behovet av boende för ensamkommande barn önskar 
socialnämnden beställa 70 platser för stödboende av Stadsbyggnadsförvaltningen under 2017. 
Nämnden beställer även 40 lägenheter för eget boende utan placeringsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 oktober 2016. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upPleigi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 203 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighet 2016 
SCN-2016-0054 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för myndighetsutövning per oktober 2016. 

Sammanfattning 
Nämnden har fastställt ett antal indikatorer som socialförvaltningen ska följa för olika områden. 
Förvaltningen redovisar de indikatorer som följs månadsvis. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2016. 

Utdragsbestyrkande 



12 (17) 

uPP,Elf, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 16-1 1-09 

§ 204 

Upphandling av kvalificerat familj earbete 
SCN-2016-0344 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende kvalificerat familjearbete med leverantören 
Davsj ö Vård AB, 

att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende kvalificerat familjearbete med leverantören 
Söderstöd AB. 

Reservationer 
Alexandra Westman (M), Michael Holtorf (M), Hans Olsson (M), Vivianne Eriksson (M), Ulf 
Schmidt (C), Joakim Strignert (C) och Leif Boström (KD) reserverar sig till fönnån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ett ramavtal rörande kvalificerat familjearbete med tre leverantörer. Avtalen löper 
ut den 28 februari 2017 med option för nämnden att förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 
ett år. Ett av avtalen har slutits med Styrelsen Uppsala vård och omsorg, SUV. Det avtalet behöver inte 
sägas upp eftersom SUV vid årsskiftet upplöses och verksamheten kvalificerat familjearbete då 
övergår i socialnämndens regi. 

Yrkanden 
Alexandra Westman (M) yrkar med stöd av Michael Holtorf (M), Hans Olsson (M), Vivianne 
Eriksson (M), Ulf Schmidt (C), Joakim Strignert (C) och Leif Boström (KD) att optionen ska utlösas i 
båda att-satserna. 

Ingrid Burman (V) yrkar avslag på Alexandra Westmans (M) yrkande och bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Alexandra Westmans (M) yrkande mot eget yrkande och finner bifall till eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uplinlue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 16-1 1-09 

§ 205 

Upphandling av Familj epedagogiska insatser i hemmet 
SCN-2016-0345 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

hemmet med 

hemmet med 

hemmet med 

hemmet med 

hemmet med 

hemmet med 

att utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familjepedagogiska insatser i 
leverantören Boendeomsorg i Uppsala IM, 

att utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familjepedagogiska insatser i 
leverantören Ac Omsorg i Skellefteå AB, 

att utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familjepedagogiska insatser i 
leverantören YVONOVA, 

att 	utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familj epedagogiska insatser i 
leverantören Lt Familjestöd AB, 

att utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familjepedagogiska insatser i 
leverantören AB Söderstöd i öppenvård, 

att 	utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familj epedagogiska insatser i 
leverantören Magelungen utveckling AB 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ett ramavtal rörande familj epedagogiska insatser med sex leverantörer. Avtalen 
löper ut den 28 februari 2017 med option för nämnden att förlänga avtalet på samma villkor med 
ytterligare ett år. 

Ramavtalet har varit ett komplement till de familj epedagogiska insatser (hemterapeut) som finns inom 
ramen för nämndens avtal om Råd och stöd/Öppenvård med Styrelsen Uppsala vård och omsorg, 
SUV. Fokus i insatsen ligger på vägledning och stöd i föräldrarollen men även mer handfast stöd i 
vardagliga sysslor kan förekomma. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar att optionerna utlösas i alla att-satser. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

TIS 
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upPlealuf SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 206 

Kompletterande val till individutskotten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Vivianne Eriksson (M) till ersättare i individutskott Väster, 

att utse Asa Samuelsson (KD) till ersättare i individutskott Norr. 

Sammanfattning 
Det har uppstått vakans i individutskott Väster efter Patrik Pössi (M) och i individutskott Norr efter 
Josef Agnarsson (I(D) som lämnat sina uppdrag i socialnämnden. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar att Vivianne Eriksson (M) utses till ersättare i individutskott Väster och Asa 
Samuelsson (I(D) i individutskott Norr. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP19.13, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 207 

Information från besöket av regeringens samordnare i barn och 
ungdomsfrågor Cecilia Grefve 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Den 22 september 2015 besökte Cecilia Grefve Uppsala kommun. Det beslutades vid besöket att 
Uppsala kommun skulle upprätta en handlingsplan som identifierar kommunens utmaningar och vad 
som skulle kunna förbättras gällande myndighetsarbetet inom socialförvaltningens barn- och 
ungdomsavdelningar. Handlingsplanen användes som diskussionsunderlag vid Cecilia Grefves andra 
besök i Uppsala kommun den 26 oktober 2016. 

§ 208 

Information från medborgardialog Mikaelsgården avseende hemlösa 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bordlägga informationen till nämndens sammanträde den 7 december. 

Utdragsbestyrkande 
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upF19.1.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 209 

Anmälningsärenden 
SCN-2016-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
-Ordförandebeslut 2016-10-14 att godkänna reseplanering och kostnad för resa till Rumänien, 

-Ordförandebeslut 2016-10-14 om hyresavtal med kommunstyrelsen avseende lokaler för härbärget 
för socialt utsatta EU-medborgare, 

-Ordförandebeslut 2016-10-14 att bevilja Föreningen hjälp till behövande avseende drift av härbärget 
för socialt utsatta EU-medborgare 2016-10-17 - 2016-12-31, 

-Ordförandebeslut 2016-10-05 att utse fyra ledamöter att delta i Akademikerförbundet SSR, Vision, 
nämndens samt förvaltningens halvdags seminarium den 19 oktober, 

-Delegationslista för september månad från Individ- och familjeomsorg Väster, 
-Delegationslista för september månad från Individ- och familj eomsorg Norr, 
-Delegationslista för september månad från Individ- och familjeomsorg Öster, 
Delegationslista för september månad från Individ- och familjeomsorg Söder, 
samt skrivelser och protokollsutdrag enligt förteckning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

( 
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UPF294113, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 16-1 1-09 

§ 210 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Liza Bothius (V) att delta i Uppsala kvinnojours konferens om sexuellt våld och prostitution 
den 25 november, 

att utse Jonas Karlsson (S) att delta i Länsstyrelsernas nätverkskonferens för mellanstora städer i 
Mellansverige med två fördjupningsdagar inom ANDT-området den 9-10 november 2016 i 
Stockholm. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från Norrköping kommun till konferensen Welcoming Refugees - Local European 
Experiendces den 25-27 januari 2017, inbjudan från Uppsala kvinnojour till konferens om sexuellt 
våld och prostitution den 25 november 2016 samt inbjudan från Samarbetsorganisationen för 
invandrarföreningar i Uppsala, SIU, till dialogmöte den 16 november 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Socialnämndens sammanträde 9 november 2016 

Reservation 

Punkt 7 

Överenskommelsen om Partnerskap med Uppsala Röda kors krets. 

Nämndens förslag till beslut: 

att godkänna överenskommelse om partnerskap med Uppsala rödakorskrets 

för perioden 2017-01-01 till och med 2019-12-31. 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att 

arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden godkänner och fastställer 

överenskommelsen enligt bilagt förslag. 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap med 612 tkr för år 2017. 

SD yrkar avslag för detta beslut. 

SD reserverar sig till förmån för vårt eget förslag att godkänna 

överenskommelse om partnerskap med Uppsala Röda Korskrets. SD anser att 

kommunens skattemedel inte ska gå till papperslösa, asylsökare, människor 

med tillfälliga tillstånd, EU-migranter och andra migranter m fl utan hellre ska 

gå till välfärden, dvs. skola, vård och omsorg. 

Janet French, Sverigedemokraterna 
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