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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 134 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Tarja Onegård (Ml') att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
30 oktober 2017 klockan 08.15 på Stationsgatan 12. 

§ 135 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändringen att rubriken Förteckning över anmälningsärenden 
ändras till Anmälningsärenden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala KOMMUN 

3 (24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 136 

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2017 
SCN-2017-0157 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för årets nio första månader är — 14 278 tkr. Det är 37 548 tkr lägre än budget för 
perioden. Insatskostnaderna är 22 470 tkr högre jämför med budget, främst för avdelningarna 
Ensamkommande, Barn och Ungdom. Personalkostnaderna är lägre, men inom posten övriga 
kostnader bokförs kostnader för inhyrd personal. Sammanlagt blir personalkostnad inklusive inhyrd 
personal 5 744 tkr lägre än budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

ln 



upPRI.9 SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 137 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Kris Uppland 
SCN-2017-0395 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2018 bevilja KRIS Uppland bidrag om 45 000 kronor. 

Sammanfattning 
KRIS Uppland söker bidrag om 729 000 kronor för år 2018. 

Förvaltningen bedömer att KRIS Uppland genom sin verksamhet tydligt kompletterar nämndens 
ordinarie verksamhet för personer med någon form av beroendeproblematik. Föreningen arbetar aktivt 
och systematiskt för att stötta personer som vill bryta en destruktiv livsstil. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

9T) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 138 

Ansökan om bidrag från BUFFF Uppsala till verksamheten för barn vars 
förälder/familjemedlem är i häkte/fängelse/frivård 
SCN-2017-0407 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avslå BUFFF Uppsalas ansökan om bidrag om 220 000 kronor för år 2018. 

Särskilt yttrande 
Anders A. Aronsson (L) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
BUFFF Uppsala ansöker om bidrag om 220 000 kronor för år 2018. 

Nämnden bedömer att det saknas utrymme inom ramen för nämndens budget för att bevilja föreningen 
bidrag. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

P 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 139 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - RFSL Uppsala 
SCN-2017-0394 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2018 bevilja RFSL Uppsala bidrag om 60 000 kronor. 

Sammanfattning 
RFSL Uppsala söker bidrag om 152 880 kronor för år 2018. 

Nämnden bedömer att RFSL Uppsala genom sitt systematiska arbete med ELBTQ-personer gör en 
viktig insats för en oerhört utsatt målgrupp. Genom sin verksamhet skapar de trygga och inkluderande 
arenor för gemenskap, stöttning och påverkansarbete. Arbetet med HBTQ är även särskilt prioriterat i 
nämndens verksamhetsplan och i Mål och Budget. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

Upligge SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 140 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 — 2020 - Brottsofferjouren 
Uppsala Län 
SCN-2017-0344 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna att Brottsofferjouren för perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2020 
erhåller ett treårigt verksamhetsbidrag samt, 

att fastställa verksamhetsbidraget till 430 000 tkr för år 2018 och att det för år 2019 och 2020 sker en 
uppräkning under förutsättning att utrymme finns i nämndens budget. 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren i Uppsala län ansöker om ett treårigt verksamhetsbidrag för perioden 1 januari 2018 
till och med 31 december 2020 med 617 000 kronor för år 2018, med en för efterföljande år 2019 samt 
2020 uppräkning med 2 procent. 

Nämnden bedömer att Brottsofferjouren bedriver en välbehövd och högkvalitativ verksamhet vilken är 
ett tydligt komplement till nämndens lagstadgade ansvar för brottsoffer. Vidare bedriver 
Brottsofferjouren i Uppsala Län ett aktivt samverkansarbete med både offentliga, ideella och privata 
aktörer. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds-jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017. 

Birgitta L Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 141 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Spelfri Uppsala 
SCN-2017-0360 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2018 bevilja Spelfri Uppsala bidrag om 35 000 kronor. 

Sammanfattning 
Spelfri Uppsala söker bidrag om 350 000 kronor för år 2018. 

Nämnden bedömer att Spelfri Uppsala genom sin verksamhet tydligt kompletterar nämndens ordinarie 
verksamhet för personer med någon form av beroendeproblematik. Verksamheten är prioriterade i 
nämndens verksamhetsplan samt Mål och Budget. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

9) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 142 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Frälsningsarmén i Uppsala 
SCN-2017-0290 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2018 bevilja Frälsningsatmål i Uppsala bidrag om 50 000 kronor. 

Sammanfattning 
Frälsningsarmén i Uppsala söker bidrag om 325 000 kronor för år 2018. 

Förvaltningen bedömer att Frälsningsannens uppsökande arbete gentemot gruppen socialt utsatta väl 
kompletterar nämndens ansvarsområden. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 143 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Föreningen Hjälp till behövande 
SCN-2017-0310 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2018 bevilja Föreningen hjälp till behövande bidrag om 200 000 kronor. 

Sammanfattning 
Föreningen hjälp till behövande/Grottan ansöker om bidrag om 670 000 kronor för år 2018. 

Nämnden bedömer att Föreningen hjälp till behövande bedriver en verksamhet som är ett tydligt 
komplement till nämndens ansvarsområden avseende socialt utsatta och personer i hemlöshet med 
någon form av beroende. Verksamheten knyter an till nämndens ansvar för ANDT-frågor, behandling 
av personer i aktivt missbruk samt på andra sätt socialt utsatta personer. Verksamheten är prioriterad 
enligt nämndens verksamhetsplan samt i Mål och Budget. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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up1123413 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 144 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 — Föreningen HOPP Uppsala 
SCN-2017-0424 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2018 bevilja HOPP Uppsala bidrag om 15 000 kronor. 

Sammanfattning 
Föreningen HOPP Uppsala ansöker om bidrag om 260 000 kronor för år 2018. 

Nämnden bedömning är att större delen av HOPP Uppsalas verksamhet avser behandling av personer 
som utsatts för sexuella övergrepp. Den verksamhet som bedrivs består till största del av 
samtalsgrupper och närståendegrupper med personer som behöver stöd i sin bearbetnings- och 
läkningsprocess. Verksamheten som beskrivs tangerar vårdens och då främst psykiatrins 
ansvarsområde. Nämndens ansvarsområden barn- och unga, samt råd och stöd bedöms i dagsläget vara 
tillräcklig för målgruppen som avses. Förvaltningen bedömer dock att föreningens opinionsbildande-
och upplysande funktion är till nytta för de målgrupper som nämnden ansvarar för. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



12 (24) 

upPRI.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 145 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 — Riksförbundet för sexuell 
upplysning, RFSU Uppsala 
SCN-2017-0390 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avslå RFSU Uppsalas ansökan om bidrag om 390 416 kronor för år 2018. 

Sammanfattning 
RFSU Uppsala ansöker om bidrag om 390 416 kronor för år 2018. 

Verksamheten är inte prioriterad i nämndens verksamhetsplan eller i Mål och Budget. Vidare ryms 
inte bidraget inom ramen för nämndens budget. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upffiluf SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 146 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Frisam Uppsala 
SCN-2017-0311 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2018 bevilja FRISAM Uppsala bidrag om 30 000 kronor. 

Sammanfattning 
FRISAM Uppsala ansöker om bidrag om 95 668 kronor för år 2018. 

FRISAM: s verksamhet består i att utbilda kontaktpersoner inom socialtjänsten, lekmannaövervakare 
och godemän. Förvaltningen bedömer att en avgränsad del av föreningens verksamhet spänner inom 
nämndens ansvarsområde och då främst utbildning av kontaktpersoner inom socialtjänsten. Övrig 
verksamhet som beskrivs anser förvaltningen inte ligger inom nämndens ansvarsområde. Vidare är 
inte verksamheten prioriterad i nämndens styrdokument så som verksamhetsplan och Mål och budget. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upFlealle SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 147 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Kamratföreningen Länken i 
Uppsala 
SCN-2017-0412 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2018 bevilja Kamratföreningen Länken bidrag om 15 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kamratföreningen Länken ansöker om bidrag om 81 000 kronor för år 2018. 

Nämnden bedömer att Kamratföreningen Länken bedriver en verksamhet som är ett tydligt 
komplement till nämndens ansvarsområden. Verksamheten knyter an till nämndens ansvar för ANDT-
frågor och arbetet är prioriterat i Mål och Budget samt i nämndens verksamhetsplan. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPniki SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 148 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 — 2020 - Uppsala Kvinnojour 
SCN-2017-0387 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna att Uppsala Kvinnojour för perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2020 
erhåller ett treårigt verksamhetsbidrag samt, 

att fastställa verksamhetsbidraget till 1 300 000 tkr för år 2018 och att det för år 2019 och 2020 sker 
en uppräkning under förutsättning att utrymme finns i nämndens budget. 

Sammanfattning 
Uppsala Kvinnojour ansöker om 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. 

Nämnden bedömer att Uppsala kvinnojour bedriver en välbehövd och högkvalitativ verksamhet vilken 
är ett tydligt komplement till nämndens ansvarsområden avseende våldsutsatta kvinnor. Vidare 
bedriver Uppsala Kvinnojour ett aktivt samverkansarbete med offentliga, privata och ideella aktörer på 
området. Verksamheten knyter väl an till nämndens ansvar för området våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som utsätts för- och/eller bevittnat våld i nära relationer. 
Verksamheten är prioriterad enligt nämndens verksamhetsplan samt i Mål och Budget. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,M11.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 149 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Uppsala Stadsmission 
Mikaelsgården 
SCN-2017-0411 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2018 bevilja Uppsala Stadsmission/Mikaelsgården bidrag om 450 000 kronor. 

Sammanfattning 
Uppsala Stadsmission/Mikaelsgården ansöker om bidrag om 1 000 000 kronor för år 2018. 

Nämnden bedömer att Uppsala Stadsmission/Mikaelsgården bedriver en verksamhet som är ett tydligt 
komplement till nämndens ansvarsområden avseende socialt utsatta och personer i hemlöshet med 
någon form av beroende. Verksamheten knyter an till nämndens ansvar för ANDT-frågor, personer i 
aktivt missbruk samt på andra sätt socialt utsatta personer. Verksamheten som bedrivs är vidare 
prioriterad enligt nämndens verksamhetsplan samt i Mål och Budget. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplinlue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 150 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Uppsala Stadsmission 
Kvinnogården 
SCN-2017-0410 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2018 bevilja Uppsala Stadsmission/Kvinnogården bidrag om 200 000 kronor. 

Sammanfattning 
Uppsala Stadsmission/Kvinnogården ansöker om bidrag om 885 500 kronor för år 2018. 

Nämnden bedömer att Uppsala Stadsmission/Kvinnogården bedriver en verksamhet som är ett tydligt 
komplement till nämndens ansvarsområden avseende våldsutsatta kvinnor med medföljande barn. 
Verksamheten knyter an till nämndens ansvar för området våld i nära relationer, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt barn som utsätts för- och/eller bevittnat våld. Verksamheten som bedrivs är vidare 
prioriterad enligt nämndens verksamhetsplan samt i Mål och Budget. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upligial SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 151 

Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Föräldraföreningen Mot 
Narkotika, FMN 
SCN-2017-0391 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2018 bevilja Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN bidrag om 260 000 kronor. 

Sammanfattning 
Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN ansöker om bidrag om 263 280 kronor för år 2018. 

Förvaltningen bedömer att FMN bedriver en verksamhet som är ett tydligt komplement till nämndens 
ansvarsområden. Verksamheten knyter an till nämndens ansvar för ANDT-frågor och arbetet är 
prioriterat i Mål och Budget samt i nämndens verksamhetsplan. 

I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på 
remiss och svaren sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att 
varje organisation bedöms utifrån: 

Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet. 
Verksamheten hantionierar med nämndens mål och inriktningsdokument. Organisationen presenterar 
tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten. Förväntade effekter av metoder man 
använder och plan för verksamhetens utveckling. Organisationens konkreta arbete med integrations-
mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Nydanande insatser. Utrymme finns inom ekonomisk 
ram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upelde SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 152 

Uppföljning av riktlinjer för ersättning i konsulentstödd familjehemsvård 
SCN-2016-0316 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av riktlinjer för ersättning i konsuletstödd familjehemsvård. 

Sammanfattning 
Nämnden gav i juni 2016 förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur mycket fickpengar 
ensamkommande barn och ungdomar som bor i konsulentstött familjehem ska ha. 
I samband med att riktlinjen antogs i oktober 2016 beslutades om att en uppföljning skulle göras i 
september 2017. 

Uppfattningen bland socialsekreterarna är att alla leverantörer följer riktlinjerna och att mottagandet 
överlag har varit bra. Inledningsvis var det många ungdomar som hörde av sig för att kolla att 
riktlinjen verkligen var något som kom från kommunen och att det inte var företagen som själva valt 
att sänka fickpengen för att spara pengar. 

Leverantörerna rapporterar att det var en del svårigheter att införa riktlinjen då vissa ungdomar trodde 
att det bara var företagen som ville tjäna mer pengar. Efter att riktlinjen har gåtts igenom med ungdom 
och gode man har det fungerat väl i de flesta fallen även om det fortfarande kan komma upp 
diskussioner. Sedan finns det andra kommuner som har placeringar i Uppsala kommun som har andra 
riktlinjer vilket kan leda till osämja och upplevd orättvisa. 

Samtidigt menar leverantörerna att riktlinjen är bra och ger mer rättvisa förutsättningar och utrymme 
för att lära ungdomarna hantera pengar och planera sin ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

C\  
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LIPPL9,113, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 153 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Stadsmission bidrag om 5,075 mnkr för projekt Fadderhem i Uppsala under 
perioden 1 november 2017— 30 juni 2018 samt 

att anta riktlinje för biståndsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen enligt förslag. 

Sammanfattning 
Den 1 juli i år började ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners mottagande av 
ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet kommer kommunerna i normalfallet inte att 
få någon ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för 
mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas därmed flytta till 
Migrationsverkets anläggningsboenden. 

Regeringen och Vänsterpartiet har enats om ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra för 
kommunen att låta ensamkommande barn och unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på ett 
slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas. 

Uppsala Stadsmission har kommit in med en ansökan om föreningsbidrag för projekt Fadderhem i 
Uppsala, som är en tillfällig insats för ensamkommande unga som blir 18 år och fortfarande befinner 
sig i asylprocessen. Ansökan gäller för perioden 1 november 2017 till 30 juni 2018. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
",„ 
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upl?».1.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 154 

Sammanträdestider 2018 
SCN-2017-0467 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden under 2018 sammanträder onsdagar klockan 15.00: 
24 januari, 28 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, preliminärt torsdag 30 augusti, 
26 september, 31 oktober, 28 november och 20 december, 

att socialnämndens arbetsutskott under 2018 sammanträder onsdagar klockan 09.00: 
17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april, tisdag 15 maj, tisdag 12 juni, preliminärt 22 augusti, 
Torsdag 20 september, 24 oktober, 21 november och 12 december. 

Sammanfattning 
Förslag på sammanträdestider under 2018 för nämndsammanträden och arbetsutskottets 
sammanträden. Nämndens sammanträden äger rum på Stationsgatan 12 och är öppna för allmänheten 
(ej arbetsutskott) om inget annat anges i kallelsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

n I 
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upP19,13, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 155 

Tema: Avdelning behandling och utredning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar verksamheten inom avdelning Behandling- och utredningshem. 

§ 156 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar arbetet med att ta fram en effektiv kvalitetsledning och effektiva flöden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

7\ 
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unnal.fi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 157 

Anmälningsärenden 
SCN-2017-0011 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna 

att 2 timmar särskild aktivitet för S, MP, V den 16 oktober 2017 anmäls. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Öster mottagning BoU, beslut augusti 2017 
Öster barn, augusti 2017 
Mottagningsenheten Vuxen, augusti 2017 
Beroendeenhet 1, augusti 2017 
Beroendeenhet 2, augusti 2017 
Nexus, augusti 2017 
Söder mottagning BoU, beslut augusti 2017 
Söder barn, beslut från augusti 2017 
Söder ungdom, beslut från augusti 2017 
Söder placering 2, beslut från augusti 2017 
Norr Mottagning BoU, beslut från september 2017 
Norr Barn, beslut från april, juli 2017 
Norr Barn 1, beslut från augusti 2017 
Norr Barn 2, beslut från augusti 2017 
Norr Barn 3, beslut från april, juli 2017 
Norr Placering 2, beslut från september 2017 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPnlue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 158 

Inbj tidningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att till utvecklingsprojektet Kursändring två halvdagar den 17 november 2017 medge deltagande 
för tre ledamöter från majoriteten och tre ledamöter från oppositionen, 

att till Kvinnojourens heldag den 24 november om våldtäkt, skuld och skam medge deltagande för 
två ledamöter från majoriteten och två ledamöter från oppositionen. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått inbjudan till dialogseminarium den 17 november 2017 som arrangeras av 
utvecklingsprojektet Kursändring. Målet med utvecklingsprojektet är att lösa kompetensförsörjningen 
inom den sociala barn- och ungdomsvården på ett långsiktigt och hållbart sätt, och att vända trenden. 

En inbjudan har inkommit från Uppsala kvinnojour till en heldag om våldtäkt, skuld och skam den 24 
november 2017. 

§ 159 

Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) berättar om ANDT-dagarna 18-19 oktober som i år hölls i Uppsala. Dagarna 
arrangerades på Länsstyrelsens initiativ. Kommuner och kommunpolis med flera från åtta kommuner 
samlades för att utbyta erfarenheter och lyssna på föredragningar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



K1.1 

Protokollsanteckning, SCN 2017-10-25, ärende nr 5 

Ansökan om bidrag till verksamheten för barn vars förälder/familjemedlem är i 
häkte/fängelse/frivård 

Vid behandlingen av ärendet framförde jag kritik mot att det i förvaltningens förslag saknades 
motivering för förslaget om avslag, det fanns enbart ett konstaterande att förvaltningen 
bedömer att det saknas utrymme inom ramen för nämndens budget för att bevilja föreningen 
bidrag. Det är inget hållbart argument för avslag, särskilt som det efter de beslut som fattades 
vid nämndens möte den 25 oktober finns 219 000 kr kvar att fördela till föreningsbidrag. 
Ingen kritik riktades mot föreningens verksamhet eller de planer som ansökan innehöll. 

Tjänstgörande ordförande gav uttryck för att ärendet borde få en förnyad prövning och att han 
ska aktualisera detta, inkluderande att BUFFF inbjuds att presentera sin verksamhet. Det 
innebär i praktiken återremiss av ärendet, vilket jag förespråkade. Att avslå ansökan när 
intentionen är att pröva den på nytt är en märklig hantering. 

Anders A. Aronsson (L) 
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