
Ulf Schmidt (C), justerare 

Förvaringsplats 
för protokollet: Socialförval ingen tationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 

SOCIALNÄMNDEN 

2(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13:00 — 18.25 

Ledamöter: Ingrid Burman (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (FP), 2:e vice ordförande 
t.o.m. § 158 
Rezene Tesfazion (S) 
Ann Louise Linder (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) § 143 - § 158 
Michael Holtorf (M) fr.o m § 144 
Eva Pettersson (MP) fr o m § 145 
Talja Onegård (MP) 
Liza Boöthius (V) t.o.m § 150 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Janet French (SD) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Ersättare: Ove Hjorth (S) t.o.m § 160 
Birgitta L Johansson (S) fr. o m § 144 
My Lilja (S) t.o.m § 158 
Jonas Karlsson (S) 
Patrik Pössi (M) tj. ersättare 
Hans Olsson (M) tj. ers. t.o.m § 142, 
from § 159 
Ahmad Orfali (MP) tj. ers. t.o.m § 144 
Edip Akay (V) tj. ers. fr. o m § 151 
Joakim Strignert (C) tj. ers. t.o.m. 
§ 143, fr.o m § 159 
Josef Agnarsson (KD) 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Yvonne Flambe, strateg, Åsa Mika, 
controller, Sofia Venemalm, strateg, Ulf Eiderbrant, strateg, Therese Hagberg, HR-chef, Therese 
Andersson, processledare, Helene Löwgren, samordnare, Emilia Huczko, brobyggare-
/kulturinformatör, Julia Derbring, socialsekreterare 

Ulf Schmidt (C) 	 Paragrafer: 140— 142, 144 - 166 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1, den 5 oktober 2015 

Lotta von Wowem, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Socialnämnden 
2015-09-30, §§ 140— 142 samt §§ 144 - 166 

Sista dag för överklagande: 
2015-10-06 
	

Datum för anslags nedtagande: 
2015-10-27 
2015-10-28 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande (k? 



1(25) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, omdelbar justering 

Ulf Schmidt (C), justerare 

Uppsala KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid: 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

3 
Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 1V:00 

Ledamöter: Ingrid Burman (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (FP), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Ann Louise Linder (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Liza Boöthius (V) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
Tarja Onegård (MP) 
Janet French (SD) 

Ersättare: Ove Hjorth (S) 
My Lilja (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Patrik Pössi (M) tj ersättare 
Ahmad Orfali (MP) tj ersättare 
Edip Akay (V) 

Hans Olsson (M) 
Joakim Strignert (C) tj ersättare 
Josef Agnarsson (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Jan Holmlund, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Yvonne Flambe, strateg, Åsa Mika, 
controller, Sofia Venemalm, strateg, Ulf Eiderbrant, strateg, Bengt Ehlin, strateg, Therese 
Hagberg, HR-chef 

Utses att 
justera: Ulf Schmidt (C) Paragrafer: 	143 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Socialnämnden 
Datum: 2015-09-30, § 143 
Datum för Sista dag för överklagande: 2015-10-22 
anslags uppsättande: 2015-10-01 Datum för anslags nedtagande: 2015-10-23 
Förvaringsplats 
för protokollet: Socialfö 	altning Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



up1153,13 SOCIALNÄMNDEN 

3(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 140 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Ulf Schmidt (C) att justera § 143 omedelbart tillsammans med ordföranden på 
socialförvaltningen, Stationsgatan 12, 

att utse Ulf Schmidt (C) att justera dagens protokoll, §§ 140— 142 samt §§ 144- 166 tillsammans 
med ordföranden den 5 oktober 2015 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1. 

§ 141 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Rapport från träff med socialsekreterare 
-Utbildningsplan 
-Kompletterande val till individutskott Söder 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign LA 



4(26) 

2upemlue 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 142 

Internavtal år 2015 och 2016 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg angående 
Siri 
SCN-2015-0286 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till internavtal för åren 2015 och 2016 med tillhörande ska-krav samt 

att teckna internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg för åren 2015 och 2016. 

Sammanfattning 
Vid Uppsala kommuns omorganisation 2015-01-01 övergick uppdragsgivaransvaret för skyddat 
boende till socialnämnden, men det var oklart var i organisationen ansvaret för driften skulle 
placeras. I samband med omorganisationen beslutades att avlämnade nämnder tecknade avtal för 
2015. 

Omsorgsnämnden beslutade den 10 augusti 2015 att överlämna till socialnämnden att teckna 
intemavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg. 

Avtalet avser det skyddade boendet Siri och har tagits fram utifrån inriktning och intentioner som 
beslutades av nämnden för hälsa och omsorg den 23 oktober 2014 och av socialnämnden för barn 
och unga den 22 oktober 2014. Avtalet gäller från 1 januari 2015 till 31 december 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

5(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 143 

Svar på begäran enligt Arbetsmiljölagen, AML om föreläggande eller förbud 
SCN-2015-0055 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge svar till Arbetsmiljöverket enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Den 20 mars 2015 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på socialförvaltningen. Under 
besöket framkom brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsgivaren genomförde en 
utbildningsinsats för socialförvaltningens chefer den 2 juni 2015. 

Efter besöket har socialförvaltningens ledning i samråd med personalchef arbetat för en bättre 
arbetsmiljö för barnenhet norr och ungdomsenhet norr. Enligt arbetsmiljöverkets instruktioner ska 
arbetsgivaren i samverkan med berörda arbetstagare vidta åtgärder så att arbetets krav balanseras 
mot de resurser som står till arbetstagarens förfogande för att komma tillrätta med hög arbets-
belastning. Redovisas de åtgärder som nämnden och förvaltningen vidtagit. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

6(26) 

eke, Il 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 144 

Mål och budget 2016-2018 
SCN-2015-0303 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 avseende de delar som 
omfattar nämndens ansvarsområde, 

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för 
2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde, 

att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 
2016 med plan för 2017-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens 
verksamhetsplan 2016, 

att nämndens verksamhetsplan 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 
2015 samt 

att uppmärksamma kommunstyrelsen på möjligheten att träffa avtal med staten om ett ökat antal 
ensamkommande flyktingbarn för att öka socialnämndens möjligheter att planera boende, 
omsorg och skapa bättre förutsättningar för en god kvalité. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (FP), Lars-Gunnar Karlsson (M), Patrik Pössi (M), Michael Holtorf (M), Ulf 
Schmidt (C) och Leif Boström (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Janet French (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
En ny budgetprocess och budgetstruktur, Mål och budget, beslutades av kommunstyrelsen i 
december 2014. I mål och budgetprocessen finns beskrivet att respektive nämnd ska fatta beslut om 
nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om Mål och budget 2016 
med plan för 2017-2018 fattas i kommunfullmäktige den 2-3 november. 

Yrkanden 
Ingrid Burman (V) yrkar tillägg med en att-sats enligt: att uppmärksamma kommunstyrelsen på 
möjligheten att träffa avtal med staten om ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn för att öka 
socialnämndens möjligheter att planera boende, omsorg och skapa bättre förutsättningar för en god 
kvalité. 

Mohamad Hassan (FP), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) yrkar 

Utdragsbestyrkande 



7(26) 

2upelelue 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 5-09-30 

a) att nämnden ska yrka avslag på skattehöjningen, 

b) att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag där nettokostnaderna endast ökar med 2,8 %, 

c) att uppdra till förvaltningen att komma med ett förslag som motsvarar en ökning av nämndens 
eventuella avgifter med 2 %, 

d) att uppdra till förvaltningen att presentera ett förslag på hur nämnden under planperioden kan nå 
den genomsnittliga kostnadsnivån för nämndens ansvarsområde i riket och 

e) att socialnämnden ska ansvara för den av majoriteten planerade sociala investeringsfonden. 
Alliansens uppfattning är att det ska vara lätt och tydligt för våra medborgare att hitta den instans 
som ansvarar för en specifik fråga och det var också meningen med omorganisationen som 
genomfördes. Om majoriteten vill inrätta en så kallad social investeringsfond så är socialnämnden 
bäst lämpad för uppdraget och inte kommunstyrelsen. 

Mohamad Hassan (FP), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) yrkar 
vidare ändring av arbetsutskottets förslag till att-satser enligt 

f) att godkänna förslaget till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 i enlighet med 
Alliansens ekonomiska plattform avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde, 

g) att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för 
2017-2018 i enligt med Alliansens ekonomiska plattform innehåller avseende nämndens 
ansvarsområde, 

h) att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 
2016 med plan för 2017-2018 i enlighet med Alliansens ekonomiska plattform och allianspartiernas 
respektive budget innehåller, i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens verksamhetsplan 2016. 

Ingrid Burman (V) yrkar avslag på Mohamad Hassans (FP) m fl. yrkanden a) — h) och bifall till 
liggande förslag. 

Janet French (SD) yrkar i första hand återremiss av hela ärendet och i andra hand avslag. 

Ingrid Burman (V) yrkar avslag på Janet French (SD) yrkande om återremiss och Janet French (SD) 
andrahands yrkande om avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner bifall. 

Ordföranden ställer Mohamad Hassans (FP) m fl. yrkande enligt a) mot eget yrkande om avslag 
och finner bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer Mohamad Hassans (FP) m fl. yrkande enligt b) mot eget yrkande om avslag 
och finner bifall till eget yrkande. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



8(26) 

2 upe1919, 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

Ordföranden ställer Mohamad Hassans (FP) m fl. yrkande enligt c) mot eget yrkande om avslag 
och finner bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer Mohamad Hassans (FP) m fl. yrkande enligt d) mot eget yrkande om avslag 
och finner bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer Mohamad Hassans (FP) m fl. yrkande enligt e) mot eget yrkande om avslag 
och finner bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (FP) m fl. yrkande enligt f) mot bifall till liggande 
förslag och finner bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (FP) m fl. yrkande enligt g) mot bifall till liggande 
förslag och finner bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (FP) m fl. yrkande enligt h) mot bifall till liggande 
förslag och finner bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer Janet French (SD) yrkande om återremiss mot eget yrkande om avslag på Janet 
French (SD) yrkande och finner bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer Janet French (SD) andrahands yrkande om avslag på ärendet mot eget yrkande 
om avslag på Janet French (SD) yrkande och finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 september 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



9(26) 

2upp,alue 	SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 145 

Delårsbokslut per augusti 2015 
SCN-2015-0080 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2015, 

att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos per augusti till kommunstyrelsen samt 

att uppdra till förvaltningen att komma med förslag på åtgärder för att hantera underskottet. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (FP), Lars-Gunnar Karlsson (M), Patrik Pössi (M), Michael Holtorf (M), Ulf 
Schmidt (C) och Leif Boström (KD) reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för perioden januari — augusti 2015 är —9,7 mnkr. Till resultatet ska läggas 
5,0 mnkr i vård- och behandlingskostnader som avser perioden. Med den korrigeringen uppgår 
nämndens samlade resultat till — 14,7. Det är en försämring av resultatet jämfört med april med 
2,6 mnkr. I helårsprogno sen har nämndens resultat beräknats till —21 mnkr, vilket ligger i nivå med 
aprilprognosens resultat. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) yrkar 
att socialnämnden uppdrar till förvaltningen att komma med förslag på åtgärder för att hantera 
underskottet. 

Ylva Stadell (S) yrkar bifall till Mohamad Hassans (FP), m.fl. yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mohamad Hassans (FP) m.fl. yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsunderlag 22 september 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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elela SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 146 

Förslag på åtgärder för ekonomi i balans 
SCN-2015-0261 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna och fullfölja föreslagna åtgärder, 

att översända beslutade åtgärder till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade beslut den 17 juni 2015 att uppdra till nämnder med ett negativt resultat 
att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans 2015. 

Helårsprognosen för nämnden visar ett resultat på minus 21 mnkr. Det är framförallt tre områden 
som står för det samlade underskottet: Ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl 2,5 
mnkr, Bostadssamordningen 16,7 mnkr och Flytt till nya lokaler 2,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2015. 

Justerandes sign 
Lik 

Utdragsbestyrkande 

( 
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ekalue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 147 

Socialdepartementet: Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld 
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) 
SCN-2015-0253 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till socialdepartementet enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har remitterat betänkandet "Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck" till bland andra Uppsala kommun. 

I betänkandet föreslås en samlad nationell strategi för att nå det jämställdhetspolitiska målet om att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Nämnden instämmer i utredningens slutsatser och förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 september 2015. 

Utdragsbestyrkande 
1,6 



Justerandes sign 
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Pkeilue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 148 

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer 
som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län 
SCN-2015-0283 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som 
omhändertagits enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) i 
Uppsala län. 

Sammanfattning 
Regionförbundet har tilldelats 1,3 miljoner årligen 2014-2016 från regeringen för utvecklandet ett 
bättre omhändertagande och medicinskt säkrare LOB-omhändertagande. Mot bakgrund av det 
beslutade landstingsfullmäktige i Uppsala län 29 april 2015 att inrätta en tillnyktringsenhet inom 
Akademiska sjukhusets område. Tillnyktringsenheten ska drivas i samverkan med länets kommuner 
och polismyndigheten. Verksamheten ska ha en bemanning med medicinsk personal och vara 
lokaliserad i nära anslutning till beroendesjukvården vid Akademiska sjukhuset. Enheten ska hållas 
öppen dygnet runt och ha 6-9 platser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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unikeloi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 149 

Ramupphandling av stödboende för vuxna personer med en 
missbruksproblematik 
SCN-2015-0287 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ramupphandla stödboende för vuxna personer med en missbruksproblematik, 

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra upphandlingen i samordning med samverkande 
kommuner i länet, 

att utse arbetsutskottet som referensgrupp under framtagandet av förfrågningsunderlag till 
upphandlingen 

Sammanfattning 
Socialnämnden har idag avtal med två utförare om tjänsten stödboenden i Uppsala med sammanlagt 
48 platser (Vård och omsorg och Frösunda). Ytterligare 30 stödboendeplatser finns hos Saga- 
hemmet som ingick i kommunens ramavtal om hem för vård eller boende (HVB). 
Ramavtalet upphörde 2015-06-30 och en ny upphandling pågår. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 150 

Omställningsplan för socialnämnden, redovisning av avtal och leverantörer 
SCN-2015-0290 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet i enlighet med prioriteringsordningen i 
omställningsplanen. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (FP), Lars-Gunnar Karlsson (M), Patrik Pössi (M), Michael Holtorf (M), Ulf 
Schmidt (C) och Leif Boström (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Vid nämndsammanträdet den 20 maj 2015 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att redovisa 
en lista på all upphandlad verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Nämnden gav även 
förvaltningen i uppdrag att redovisa en lista på vilka verksamheter som ligger under nämndens 
ansvarsområde och som kan vara föremål för en upphandling. Avtal och verksamheter redovisas. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) yrkar 
avslag på punkt 2 i prioriteringsordningen: Boende för ensamkommande barn och unga (asyl- och 
PUT-bo ende). 

Mohamad Hassan (FP), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) yrkar 
vidare att nämndens utgångspunkt är att optionen ska utlösas förutom när den externa leverantören 
påvisar kvalitetsbrister och avvikelser mot ingångna avtal. 

Ingrid Burman (V) yrkar avslag på Mohamad Hassans (FP) m fl. tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mohamad Hassans (FP) m fl. yrkande om avslag på punkt 2 i prioritets- 
ordningen mot liggande förslag och finner bifall till liggande förslag. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för liggande förslag röstar ja, den som röstar för 
Mohamad Hassans (FP) m fl. yrkande röstar nej. 

Ylva Stadell (S), Rezene Tesfazion (S), Ann-Louise Linder (S), Inga-Lill Sjöblom (S) Eva 
Pettersson (MP), Tarja Onegård (MP), Liza Boöthius (V), Janet French (SD) och Ingrid Burman (V) 
röstar ja. 

Utdragsbestyrkande 
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15(26) 

Uppsala KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

Mohamad Hassan (FP), Lars-Gunnar Karlsson (M), Patrik Pössi (M), Michael Holtorf (M), Ulf 
Schmidt (C) och Leif Boström (KD) röstar nej. 

Med nio röster för ja och sex röster för nej beslutar nämnden enligt liggande förslag. 

Ordföranden ställer Mohamad Hassans (FP) m fl. tilläggsyrkande mot eget avslagsyrkande och 
finner bifall till eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Ingrid Burmans (V) avslagsyrkande röstar ja, 
den som röstar för Mohamad Hassans (FP) ni fl. tilläggsyrkande röstar nej. 

Ylva Stadell (S), Rezene Tesfazion (S), Ann-Louise Linder (S), Inga-Lill Sjöblom (S) Eva 
Pettersson (MP), Tarja Onegård (MP), Liza Boöthius (V), Janet French (SD) och Ingrid Burman (V) 
röstar ja. 

Mohamad Hassan (FP), Lars-Gunnar Karlsson (M), Patrik Pössi (M), Michael Holtorf (M), Ulf 
Schmidt (C) och Leif Boström (KD) röstar nej. 

Med nio röster för ja och sex röster för nej beslutar nämnden enligt Ingrid Bumians (V) 
avslagsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2015. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

16(26) 

Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 151 

Månadsuppföljning av indikatorer för socialförvaltningen 
SCN-2015-0133 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen per augusti 2015. 

Sammanfattning 
Nämnden har fastställt ett antal indikatorer som socialförvaltningen ska följa för olika områden. 
Redovisas de indikatorer som följs månads- och tertialvis. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 september 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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2upplem, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 152 

Avtalsuppföljning rörande Attendo Individ och Familj AB, PUT-boendet 
Sköldmövägen och träningsboendet Jordgubbsgatan 
SCN-2015-0175 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av avtalet med Attendo Individ och Familj AB avseende 
PUT-boendet Sköldmövägen och träningsboendet Jordgubbsgatan. 

Sammanfattning 
Avtalet gäller entreprenad avseende hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn 
och ungdomar i åldern 14 till och med 21 år med permanent uppehållstillstånd. 

Avtalsuppföljningen visar att Attendo följer avtalet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 september 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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(imam SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 153 

Redovisning av kommunsamverkan inom kommunnätverket Kompotten — 
samverkan kring stöd vid byte av bostadsort gällande personer som utsatts för 
våld i nära relation 
SCN-2015-0291 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att hemställa till Uppsalahem AB att reservera fem lägenheter per år för ändamålet. 

Sammanfattning 
För att kunna erbjuda kvinnor som är utsatta för allvarliga hot skyddat boende på annan ort behöver 
Uppsala inom ramen för kommunnätverket Kompotten kunna erbjuda andra kommuner lägenheter i 
utbyte. Idag fungerar inte kommunnätverket som tänkt på grund av bristen på lägenheter. För att 
Uppsala ska kunna uppfylla sin del i samverkan behövs ett tillskott om fem lägenheter per år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

\) 
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fAupemlue, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 154 

Avtalsuppföljning Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg 
SCN-2015-0125 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen. 

Sammanfattning 
Med anledning av klagomål om förhållanden på Villa Djurgården, ett boende för ensamkommande 
barn och ungdomar, genomförde förvaltningen en extra avtalsuppföljning som redovisades för 
nämnden i juni 2015. Uppföljningen visade att det fanns problem med hög personalomsättning, i 
samarbetet mellan personalen och i förhållningssättet till ungdomarna. 

Styrelsen vård och omsorg, som driver boendet, redovisade i en åtgärdsplan vad man gjort och vad 
man planerar att göra för att komma tillrätta med problemen. Nämnden beslutade att be om en 
skriftlig redogörelse till nämndsammanträdet i september om hur arbetet med åtgärdsplanen 
fortlöpt. Villa Djurgården har inkommit med begärd redogörelse. 

Avtalsuppföljningen visar att Styrelsen Uppsala vård och omsorg följer avtalet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala   , SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 155 

Sammanträdestid för utskottsberedningen 
SCN-2015-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utskottsberedningen sammanträder onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 08.30 — 10.00, 

att nämndens arbetsutskott sammanträder den 21 oktober 2015 klockan 10.00 — 12.00. 

Sammanfattning 
Nämnden beslutade den 1 juni 2015 att inrätta en utskottsberedning bestående av nämndens 
ordförande, 1:e vice ordförande, 2.e vice ordförande samt ordförande och vice ordförande i 
individutskotten. Utskottsberedningens syfte är att samla erfarenheter från individutskottens 
myndighetsutövande uppgift och bidra till att lagar och riktlinjer tillämpas på likartat sätt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upelealue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 156 

Verksamhetsbidrag till Uppsala Stadsmission avseende drift av dagcenter 
riktat till socialt utsatta 
SCN-2015-0129 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Stadsmission 250 000 kronor för driften av dagcenter riktat till socialt utsatta 
EES-medborgare för perioden 2015-10-15 —2015-12-31. 

Reservationer 
Janet French (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun anslog för vintern 2014/2015 600 000 kronor till ett dagcenter riktat till socialt 
utsatta EES-medborgare (Crossroads) som drevs i samarbete med Uppsala Stadsmission. Uppsala 
Stadsmission har inkommit med en ny ansökan om att fortsätta driva Crossroads under perioden 
2015-10-15 —2016-04-15. 

Uppsala Stadsmission beviljas verksamhetsbidrag till och med 31 december 2015 i väntan på att 
kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnden utformar framtida insatser till socialt utsatta 
EES-medborgare. 

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

Ingrid Burman (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Janet French (SD) yrkande mot eget yrkande och finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upekela SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 157 

Verksamhetsbidrag till Livets ord avseende drift av härbärge riktat till socialt 
utsatta 
SCN-2015-0305 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Livets Ord 250 000 kronor för driften av härbärge riktat till socialt utsatta EES-
medborgare för perioden 2015-10-15 —2015-12-31, 

att bevilja Livets Ord 50 000 kronor för driften av en uppställningsplats i anslutning till härberget 
riktat till socialt utsatta EES-medborgare för perioden 2015-10-05 — 2015-10-15. 

Reservationer 
Janet French (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun anslog för vinter 2014/2015 600 000 kronor till ett härbärge med 40 sängplatser 
för socialt utsatta EES-medborgare. Härbärget drevs i samarbete med Livets Ord. Livets Ord har 
inkommit med en ny ansökan om att fortsätta driva härbärget under perioden 2015-10-15 — 
2016-04-15. 

Livets Ord beviljas verksamhetsbidrag till och med 31 december 2015 i väntan på att kommun-
styrelsen tillsammans med berörda nämnder utformar framtida insatser till socialt utsatta EES-
medborgare. 

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

Ingrid Burman (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Janet French (SD) yrkande mot eget yrkande och finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2upenlue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 158 

Genomlysning av placeringsorganisationen 2015 

Therese Andersson, processledare vid socialförvaltningens strategiska avdelning informerar 
nämnden om den genomlysning av placeringsorganisationen som pågår. 
Syftet är att hitta förbättringsområden och bedöma om en alternativ organisation kan vara mer 
effektiv och ge ökad kvalitet för invånaren. 

Målet är att en ny organisation av placeringsarbetet ska starta i januari 2016. 

§ 159 

Nationella Minoriteten romer 

Helene Löwgren, samordnare och Emilia Huczko, brobyggare/kulturinformatör vid 
socialförvaltningens strategiska avdelning informerar nämnden om arbetet med den nationella 
minoriteten romer och resande. 

§ 160 

Information EES-migranter 

Julia Derbring, socialsekreterare vid socialförvaltningens mottagningsenhet för barn informerar 
nämnden om hur socialtjänsten i Uppsala hanterar anmälningar om oro som gäller barn 0-20 år till 
EES-migranter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upekalue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 161 

Anmälningsärenden 
SCN-2015-0278 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 
2015-09-01 att utse kommunjurist att föra talan i Kammarrätten, 
2015-08-21 att avge yttranden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
2015-09-17 ordförandebeslut att utse deltagare vid Barnskyddsrådets symposium Barns utsagor den 
22 september 2015, 
2015-09-24 att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO IFO-barn 
2015-09-24 att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO IF 0-ungdom 

samt skrivelser och protokollsutdrag enligt förteckning. 

§ 162 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, V och MP 4 timmar den 29 september 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2upekelue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 163 

Rapport från träff med socialsekreterare 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med personalavdelningen (HR) utforma förslag 
för att under ett år på försök erbjuda anställda friskvård i rehabiliterande syfte med 
målsättningen att förbättra arbetsmiljön inom företrädesvis barn och ungdomsavdelningarna. 

Sammanfattning 
Den 28 september träffade delar av nämndens arbetsutskott socialsekreterare från myndigheten 
Individ- och familjeomsorg. Socialsekreterarna berättade bland annat om en pressad arbetssituation, 
dåligt löneläge och svårigheten att rekrytera personal. En struktur för fortsatta samtal kommer att 
tas fram. 

Till varje nämndsammanträde ska en utökad statistikrapport presenteras med uppgifter om bland 
annat nyanställningar, avslutade anställningar, vakanta tjänster samt uppföljning av ärenden med 
mera. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-30 

§ 164 

Val av ledamot till individutskott Söder 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Inga-Lill Sjöblom (S) att ersätta Ylva Stadell (S) som ledamot i individutskott Söder. 

Sammanfattning 
Ylva Stadell (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i individutskott Söder. 

§ 165 

Av Leif Boström (KD) aktualiserad fråga om värdfamiljer 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att utreda om det är möjligt att införa värdfamilj i Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Leif Boström (KD) aktualiserar fråga om värdfamiljer i Uppsala kommun. Att vara värdfamilj 
innebär att ta emot en ung person i sitt hem, ge honom eller henne trygghet och stöd i vardagsfrågor 
och hjälpa till med kontakterna med skola, hälsovård och myndigheter. 

Det kan handla om att erbjuda ett hem under en kortare eller lite längre tid, från ett par dagar till 
några månader, medan migrationsverket utreder om den unge ska få asyl och uppehållstillstånd. 

§166 

Av Leif Boström (KD) aktualiserad fråga om utbildningsplan 

Leif Boström (KD) ställer fråga om socialnämndens utbildningsplan 2015. Nämnden beslutade om 
planen den 25 februari 2015 men sedan juni har den inte följts. 

Förvaltningen svarar att inbjudna myndigheter inte kunnat delta på utsatta tider men förvaltningen 
räknar med att planen ska följas i fortsättningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

()Å 
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SCN 30 september 2015, ärende 5, Delårs bokslut per augusti med 
helårsprognos 2015 

Särskilt yttrande: 
Majoritetens och Socialnämndens signaler om att de i större utsträckning kommer att anlita 
den egna utföraren, Styrelsen Uppsala Vård och Omsorg (SUV), leder till att incitamenten för 
SUV att sänka kostnaderna försvinner. I brist på konkurrens ökar kostnaderna. Detta sker utan 
en konsekvensanalys och utan beslut i nämnden. Alliansen vill därför föreslå Socialnämnden 
att uppdra till förvaltningen att komma med förslag på åtgärder för att hantera 
ett snabbt växande underskott och ett förslag till en konkurrensplan med kvalitet och prispress 
i fokus. 

Mohamad Hassan (FP) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Ulf Schmidt (C) 
Leif Boström (KD) 
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