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upP,19», SOCIALNÄMNDEN 

1(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

Plats och tid: 	Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.30 

Ersättare: Ove Hjorth (S) 
Birgitta L Johansson (S) 
My Lilja (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
from § 4 
Joakim Strignert (C) 

Beslutande: 	Ingrid Burman (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Ann Louise Linder (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Westman (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Michael Holtorf (M) fr o m § 4 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Boahius (V) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Gunnel Borgegård (L) 
Vivianne Eriksson (M) t o m § 3 
Hans Olsson (M) 
Ahmad Orfali (MP) 

Övriga 	Torsten Sjöström, tf direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelnings- 
deltagare: 	chef, Katja Friberg, tf avdelningschef, Eva Köpman, avdelningschef, Ann-Christine 

Dahlen, avdelningschef, Malin Uppströmer Eklöf, controller, Sofia Aronsson, strateg, 
Bengt Ehlin, strateg, Johan Eikman, strateg 

Utses att 
	

Alexandra Westman (M) 	 Paragrafer: 1 - 17 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 	Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala Torg 1 den 30 januari 2017 

Underskrifter: qL  
Alexandra Westman (M), justerare 

 

Ingrid Bu an (V), ordförande 

Lotta von Wowem, sekreterare 

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

Organ: 	 Socialnämnden 
Datum: 	 2017-01-25 
Anslag sätts upp: 	2017-01-31 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 
Lotta von Wowem, sekretarere  

Sista dag att överklaga: 	2017-02-21 
Anslaget tas ner: 	2017-02-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 1 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Alexandra Westman (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 30 januari 2017 klockan 16.00 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala Torg 1. 

§2 

Fastställa fördragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(Y4)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§3 

Månadsuppföljning ekonomi 2016 
SCN-2016-0094 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga infoiniationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för 2016 blev totalt + 7,2 tkr. För vuxenavdelningen blev resultatet -9,6 tkr, Barn 
och Ungdom -2,7 tkr, Familjerätt och familjerådgivning -3,3 tkr och Ensamkommande barn + 22,9 tkr. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

upP,M11.9 SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§4 

Remiss av Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020 
SCN-2016-0390 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till kulturnämnden i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden och utbildningsnämnden i Uppsala har fattat beslut om att skicka ut förslag till 
biblioteksplan för Uppsala kommun på remiss till kommunala nämnder och bolag samt till 
föreningsliv och andra aktörer som har bjudits in till dialoger kring planen under våren 2016. 

Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner "anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet" och biblioteksplanen är att likställa med kommunala program. 

Förslaget till biblioteksplan för Uppsala kommun omfattar både folk- och skolbibliotek och planen 
syftar till att ge strategisk vägledning för biblioteksverksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§5 

Avtalsuppföljning: Art Uppland 
SCN-2016-0378 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av leverantören ART Uppland, 

att uppdra till förvaltningen att genomföra en ny uppföljning av leverantören ART Uppland om 
sex månader. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har under året genomfört en särskild uppföljning av placeringar och insatser på ART 
Uppland. Förvaltningen har fått ett gott intryck av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 januari 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

JLc 



Justerandes sign 

upliMele SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§6 

Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 2016 
SCN-2016-0054 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen av indikatorer för myndighetsutövning per december 2016. 

Sammanfattning 
Nämnden har fastställt ett antal indikatorer som socialförvaltningen ska följa för olika områden. De 
indikatorer som följs månadsvis redovisas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 januari 2017. 

§7 

Avtackning 

Ordföranden tackar Bengt Ehlin, strateg, som slutar sin anställning vid socialförvaltningen genom att 
gå i pension vid månadsskiftet. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§8 

Personliga förordnanden i individärenden 
SCN-2016-0083 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förordna avdelningschef Eva Köpman att vid behov begära biträde hos polismyndigheten 
enligt 43 § 2 p lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt, 

att förordnanden enligt att vid behov begära biträde hos polismyndigheten enligt 43 § 2 p lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska upphöra för socialsekreterare 
(socialjouren) Kenneth Everland. 

Sammanfattning 
Enligt 43 § 2 p 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 denna lag. 

Av 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) framgår att en vanlig delegation från nämnden till en 
tjänstemannafunktion inte är möjlig. För att en tjänsteman ska få begära biträde av polismyndigheten 
enligt 43 § 2 p LVU krävs ett personligt förordnande från socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§9 

Val av ledamöter till individutskott 
SCN-2015-0025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Anders A. Aronsson (L) till vice ordförande i individutskott Ensamkommande, 

att utse Hans Olsson (M) till ersättare i individutskott Norr efter Åsa Samuelsson (KD), från och med 
30 januari 2017. 

Sammanfattning 
Då Ann-Sofie Henriksson (L) lämnat sitt uppdrag i socialnämnden från och med 31 december 2016 
har vakans uppstått som vice ordförande i individutskott Ensamkommande. Anders A. Aronsson (L) 
har från 1 januari —25 januari 2017 genom ordförandebeslut varit tillförordnad vice ordförande i 
individutskottet. 

Åsa Samulesson (KD) lämnar sitt uppdrag i socialnämnden samt som ersättare i individutskott Norr 
från och med den 30 januari 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
`y 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 10 

Ordförandebeslut i individärenden vid brådska - turordning 
SCN-2015-0029 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förordna Anders A Aronsson (L), vice ordförande i individutskott Ensamkommande att fatta 
beslut enligt LVU 6 §, 11 §, 27 § samt LVM 13 § i ärenden där individutskotts beslut inte kan 
avvaktas samt, 

att förordnanden enligt LVU 6 §, 11 §, 27 § samt LVM 13 § ska upphöra för Ann-Sofie 
Henriksson (L) tidigare vice ordförande i individutskott Ensamkommande och Mohamad 
Hassan (L) tidigare 2:e vice ordförande socialnämnden. 

Sammanfattning 
Beslutet är en revidering utifrån ändrad sammansättning i individutskottet för Ensamkommande. 
Anders A Aronsson (L) föreslås ersätta Ann-Sofie Henriksson (L). 
Enligt särskilda bestämmelser i LVU och LVM har socialnämndens ordförande eller annan ledamot 
som nämnden förordnar befogenhet att under vissa förutsättningar fatta beslut, så kallat 
"ordförandebeslut". 

Förordnandet avser: 
• Omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 § samt LVM 13 §. 
• Hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas enligt LVU 11 §. 
• Vid tillfålligt flyttningsförbud enligt LVU 27 §. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 2016. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upliMellue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 11 

Platsobunden nykterhetskontroll 
SCN-2017-0006 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att inleda upphandling av metod för platsobunden nykterhetskontroll. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under våren 2016 deltagit i ett pilotprojekt där ett system för platsobunden 
nykterhetskontroll har prövats i kommunal verksamhet. 

Projektledning har skett via Innovation Akademiska, en verksamhet som tillhör Landstinget i Uppsala 
län och med vilket Uppsala Kommun tecknat ett övergripande avtal för utveckling av 
innovationsarbete inom kommunal vård och omsorg. Systemet TripelA direktupphandlades för 
ändamålet. Systemet bygger på att man mäter alkohol i utandningsluften. Produkten består av en 
alkoholmätare, en mobiltelefon med en applikation och en vårdgivarportal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2017. 

Utdragsbestyrkande 



uprafal.fi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-01 -25 

§ 12 

Återkrav uppdragstagare 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under våren 2016 genomförde socialförvaltningen en intern kontroll av systemet för hantering av 
ersättningar till uppdragstagare. Kontrollen avsåg åren 2010 till 2016. Vid kontrollen upptäcktes att 
felaktiga arvoden har betalats ut till familjehem och stöd- och kontaktpersoner, främst under 2015 och 
2016. 

De uppdragstagare som har fått felaktiga ersättningar kommer att återkrävas. 

§ 13 

Uppföljning av uppdragstagare 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i februari 2017 genomföra en uppföljning 
av de barn som är placerade genom företaget. 

Sammanfattning 
Socialnämnden anlitar ett företag som tillhandahåller uppdragstagare för placerade ungdomar. I 
företaget förekommer en person som misstänks för skattebrott. Vid nämndens kontroller har ingenting 
oegentligt framkommit. För närvarande har Uppsala 14 ungdomar placerade i olika familjehem genom 
företaget. 

Yrkanden 
Liza Boöthius (V) yrkar att nämnden ska uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i 
februari genomföra en uppföljning av de barn som är placerade genom företaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Liza Boöthius (V) yrkande och finner bifall. 

Utdragsbestyrkande 

L4) 
Justerandes sign 

-A 



Justerandes sign 

12 (15) 

upinfifi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 14 

Information om handlingsplan med anledning av 6:6a anmälan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningsdirektören informerar om förvaltningens handlingsplan med anledning av 
Akademikerförbundet SSR och Visions 6:6a anmälan, anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 
6:e paragraf. 

Förvaltningen har presenterat handlingsplanen för Akademikerförbundet SSR och Vision. 

Utdragsbestyrkande 

uti) 
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LOW» SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§15 

Anmälningsärenden 2017 
SCN-2017-0011 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärendena till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Ordförandebeslut 2016-12-09 Entledigande av ledamot 
Ordförandebeslut 2016-12-13 Val av ledamot till individutskott ensamkommande 
Ordförandebeslut 2016-12-22 Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2017-01-01 — 2018-12-31 
Ordförandebeslut 2016-12-22 Delegations- och arbetsordning för socialnämnden 
Ordförandebeslut 2016-12-22 Skolveckor på Uppsalas högstadier under hösten 2016 och 2017 
Delegationsbeslut Norr mottagning oktober 2016 
Delegationsbeslut Norr Barn augusti 2016 
Delegationsbeslut Väster barn november 2016 
Delegationsbeslut Söder barn oktober 2016 
Delegationsbeslut Öster Placering 1 oktober 2016 
Delegationsbeslut Ensamkommande 3 november 2016 
Delegationsbeslut Väster Barn och Ungdom september 2016 
Delegationsbeslut Väster Placering 2 september 2016 
Delegationsbeslut Ensamkommande 2 november 2016 
Delegationsbeslut Ensamkommande 1,2,3 beslut från januari 2016 till december 2016 
Delegationsbeslut Öster barn, vuxen, mottagning barn och ungdom, Beroendeenhet 1 och 2, 
mottagning vuxen september 2016 
Delegationsbeslut Öster special, ungdom, mottagningsenhet vuxen, beroendeenhet 1 och 2, Öster barn, 
Öster mottagning barn och ungdom, november 2016 
Delegationsbeslut Öster ungdom, Öster mottagning Barn och ungdom, Öster placering loch 2 
december 2016 

samt handingar och protokoll. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

TS 
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Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 16 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Inga-Lill Sjöblom (S) och Birgitta L Johansson (S) att delta i hearingen om människor i 
hemlöshet i Uppsala som anordnas av Frälsningsarmén den 17 februari 2017. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från Frälsningsarmén till hearing om människor i hemlöshet i Uppsala den 
17 februari 2017 klockan 11.30-13.00. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

ula 



Justerandes sign 
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Upliatie SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 17 

Förtur till bostadssociala lägenheter för våldsutsatta kvinnor 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att redovisa hur det ser ut med förtur till bostadssociala lägenheter för 
kvinnor som varit våldsutsatta, 

att uppdra till förvaltningen att redovisa om våldsutsatta kvinnor får träffa handläggare på 
boendeenheten med specialistkompetens inom området våld i nära relationer. 

Sammanfattning 
Vid arbetsutskottets sammanträde de n18 januari väcktes fråga om att ge uppdrag till förvaltningen att 
undersöka möjligheten att öronmärka lägenheter till våldsutsatta kvinnor. 

Förvaltningen informerar kort om att våldsutsatta kvinnor har förtur till lägenheter och att väntetiden 
är relativt kort. 

Yrkanden 
Ylva Stadell (S) yrkar att nämnden ska uppdra till förvaltningen att redovisa hur det ser ut med förtur 
till bostadssociala lägenheter för kvinnor som varit våldsutsatta samt att uppdra till förvaltningen att 
redovisa om våldsutsatta kvinnor får träffa handläggare på boendeenheten med specialistkompetens 
inom området våld i nära relationer. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ylva Stadells (S) yrkande och finner bifall. 

Utdragsbestyrkande 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

