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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FOR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Viktoria Hotell & konferens, Uppsala, 15:00-16:35 

Övriga deltagare: 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ersättare: 

Anders A. Aronsson (FP), ordförande 
Lars Persson (S), vice ordförande 
Torsten Tornberg (M) 
Lars-Olof Bäckman (M) 
Rolf Söderlund (M) 
Rikard Sparby (M) 
Kajsa Dovstad (FP) 
Ulf Schmidt(C) 
Leif Boström (KD) 
Birgitta L Johansson (S) 
Rezene Tesfazion (S) 
Hanna Karpmyr (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) 

Uppdragschef Jan Holmlund, uppdragsstrateg Yvonne Flambe, uppdragsstrateg 
Ingela Hagström, strateg Ola Jeremiasen, samordnare Hilde Klasson, uppdragsstratej 
Ann Larsén, samordnare Lillemor Libeck, myndighetschef Lotta Lindh-Neville, 
samordnare Örjan Trapp 

Erik Jansson Boström (MP) 

Sara Sätterström (M) 
Ylva Engström (M) 
Margareta Fernberg (M) 
Owe Andersson (KD) 
Anders Eriksson (S) 
Marja-Leena Timmel (S) 

Utses att justera: Lars Persson (S) Paragrafer: 54-66 
Justeringens / 
plats och tid: Kdntoret föl barn, ungdom och arbetsmarknad 3 maj/!2013 

Underskrifter: 
Lars Persson, justerare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 2013-05-06 
anslags uppsättande: 

Socialnämnden för barn och unga 
2013-04-24 

Sista dag för överklagande: 2013-05-28 
Datum för anslags nedtagande: 2013-05-29 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala 
för protokollet: 

Underskrift: 
Anh-Chatrin Eriksson, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§54 

Val av juste ra re och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att utse Lars Persson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 3 maj 2013 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§55 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign i j I , / Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§56 

Information 

Uppföljning av verksamhetsberättelse 2012 
Myndighetschef Lotta Lindh-Neville informerar nämnden om vikten av att avsluta utredningar 
enligt lagstiftningens krav. En av orsakerna ti l l att enbart drygt 50 % av utredningarna, enligt 
statistiken avslutas i rätt tid, inom fyra månader, är att rapporteringen in i verksamhetssystemet inte 
är i fas. 

Öppna jämförelser 
Strateg Ola Jeremiasen informerar nämnden om Öppna jämförelser, där information jämförs om 
kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och 
regioner ansvarar för. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§57 

Månadsbokslut per mars 2013 
SBN-2012-0136 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna månadsbokslut per mars 2013. 

Sammanfattning 
Månadsbokslut per mars 2013 redovisas vid sammanträdet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§58 

Ramuppdrag - nämndövergripande uppdrag för stadsdelsutveckling i 
Uppsala kommun 
SBN-2013-0086 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att sända förslag t i l l Ramuppdrag - nämndövergripande uppdrag för 
stadsdelsutveckling i Uppsala kommun på remiss t i l l berörda nämnder och styrelser. 

Sammanfattning 
Arbetet med stadsdelsutveckling har i sin nuvarande form pågått sedan 2004, framförallt i 
stadsdelarna Gottsunda, Valsätra samt Sävja. Idag omfattar stadsdelsutvecklingsarbetet även 
Gränby och Stenhagen. Dessa stadsdelar är prioriterade i kommunens styrdokument Inriktning, 
verksamhet, ekonomi (IVE). Målet har varit att förstärka stadsdelarna ur såväl socialt som fysiskt 
perspektiv. Medborgarnas delaktighet i utvecklingsprocesser och samverkansarbete har varit 
huvudinriktningar. Ramuppdraget är en konsekvens av socialnämndens för barn och unga 
samordningsuppdrag som härrör från IVE. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 5 april 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§59 

REMISS - Motion av Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att det är dags att 
ta hemlöshetsproblematiken på allvar 
SBN-2013-0049 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att avge yttrande enligt upprättat förslag t i l l kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Edip Akay (V) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Motionärerna föreslår att en strategi för Uppsala kommuns arbete med hemlösa tas fram, och 
förslaget i motionen är att nämnden för hälsa om omsorg (NHO) tar fram strategin. Motionärerna 
föreslår vidare att såväl äldrenämnden (ÄLN) som socialnämnden för barn och unga (SBN) får ett 
särskilt uppdrag att förebygga och åtgärda hemlöshet bland äldre och unga. 
Socialnämnden för barn och unga kan konstatera att något särskilt riktat uppdrag inte är behövligt. 
Nämndens insatser av såväl förebyggande som av åtgärdande karaktär är tillsammans med övriga 
nämnders arbete tillräckliga för att förebygga och åtgärda den hemlöshetsproblematik som finns 
inom kommunen. 
Yrkanden 

Edip Akay (V) yrkar att motionen ska bifallas. 

Anders A. Aronsson (FP) yrkar bifall t i l l kontorets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkande mot varandra och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 16 april 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign ii § Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§60 

Val av ledamot till Uppsala läns Barnavårdsförbunds styrelse 
SBN-2013-0090 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att t i l l Uppsala läns Barnavårdsförbunds styrelse föreslå Ylva Engström (M) som ordinarie 
ledamot och Birgitta L Johansson (S) som ersättare. 

Sammanfattning 
Tidigare utsedd ordinarie ledamot i Uppsala läns Barnavårdsförbunds styrelse har avsagt sig sina 
uppdrag i socialnämnden för barn och unga. Nämnden har att besluta om ordinarie ledamot i 
Uppsala läns Barnavårdsförbunds styrelse. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§61 

Aktuella arbetsgivarfrågor 

Myndighetschef Lotta Lindh-Neville och uppdragschef Jan Holmlund informerar nämnden om 
framför allt de stora problemen med lokalerna på Väderkvarnsgatan. 

Socialnämnden för barn och unga ger kontoret i uppdrag att ta fram förslag t i l l framställan om ett 
nytt socialkontor. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§62 

Godkännande av ordförandens förrättningar 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna ordförandens redovisning av anspråk om ersättning för förrättningar enligt 
ERS 11, § 8, för april 2013. 

Sammanfattning 
Ordföranden redovisar sina förrättningar för april 2013. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



11(14) 

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§63 

Anmälningar 

I cirkulationspärm: 

- Socialnämnden för barn och unga arbetsutskott, 2013-04-16, § 12 - Åtgärdsprogram för ANDT-
arbetet Uppsala län - begäran om synpunkter 
- Kommunfullmäktige 2013-03-25, § 88 - Förslag t i l l lokala ordningsföreskrifter 
- Barn- och ungdomsnämnden 2013-03-26, § 76 - Verksamhetsredovisning KFUK-KFUM år 2012 
om daglägerverksamhet vid friluftsgården Alnäs 
- Barn- och ungdomsnämnden 2013-03-26, § 78 - Verksamhetsredovisning Upsala IF år 2012 
idrottsverksamhet Gränby 
- Barn- och ungdomsnämnden 2013-03-26, § 81 - Föreningen Fyrisgården: Redovisning av 
dialogforum för unga med funktionsnedsättning och Fritid för alla år 2012 
- Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande barn utan 
legal vårdnadshavare i Sverige s k ensamkommande barn 
- Socialpsykiatriska behandlingsteamet: Verksamhetsberättelse 2012 

Protokoll från socialnämndens för barn och unga utskottssammanträden 
2013-03-26, IU Norr, ordinarie sammanträde 
2013-04-02, IU Väster, ordinarie sammanträde 
2013-04-04, IU Söder, ordinarie sammanträde 
2013-04-09, IU Öster, ordinarie sammanträde 
2013-04-15, IU Väster, extra sammanträde 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



12(14) 

Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FOR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§64 

Delegationsbeslut 

I cirkulationspärm: 

Förteckning över beslut om lön fattade av uppdragschef Jan Holmlund. 

Ordförandebeslut - Specialboende för asylsökande ensamkommande barn utan vårdnadshavare. 

Ordförandebeslut - Upphandling av boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och 
boendeplatser för ensamkommande barn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§65 

Kurser och konferenser 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att t i l l Nätverksträff med IQ, 23 maj 2013, anmäla Anders A. Aronsson (FP), Rikard Sparby (M), 
Sara Sätterström (M), Birgitta L Johansson (S) och Marja-Leena Timmel (S). 

I cirkulationspärm: 

IQ i samarbete med Uppsala kommun - Nätverksträff 23 maj 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-04-24 

§66 

Rapporter 

Socialnämndens för barn och unga studiebesök 29 maj 2013 
Uppdragschef Jan Holmlund informerar om planeringen av studiebesöken. 

Upphandlingsutskottet 23 april 2013 

Uppdragschef Jan Holmlund informerar från nämndens senaste upphandlingsutskott. 

Forskningsprojekt om ekonomiskt utsatta barn 
Anders A. Aronsson (FP) rapporterar från uppföljningsmöte 23 april 2013 om forskningsprojektet 
som Stina Fernberg, sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, driver på uppdrag av 
socialnämnden för barn och unga, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Barnombudsmannen i 
Uppsala och Gillbergska stiftelsen. Arbetet innefattar dels bakgrunds- och lägesbeskrivning i 
Uppsala, vilka resurser som finns och vilka insatser som görs av kommunen och 
frivilligorganisationer, samt en del intervjuer. 
Partnerskapet for barnkonventionen 
Anders A. Aronsson (FP) rapporterar från konferens 13-14 mars 2013 i Trelleborg. Förutom en del 
studiebesök diskuterades främst uppläggningen av de kollegiala granskningar som ska genomföras i 
höst. För Uppsalas del blir det besök och genomgång/utfrågning av olika företrädare i kommunen, 
såväl politiker som tjänstemän den 29 november 2013. 

Ökande cannabisbruk 
Anders A. Aronsson (FP) rapporterade också om det initiativ han tagit för att samla flera olika 
intressenter i en bred aktion för att motverka det ökande cannabisbruket. Polisen, UFOLD, Uppsala 
läns landsting, Regionförbundet Uppsala län med flera är intresserade, beredning av förslag t i l l 
aktiviteter pågår. 

Uppsala kommuns Socialarbetardag 
Ett flertal av nämndens ledamöter deltog i årets socialarbetardag. En inspirerande dag med mycket 
humor på temat makt. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


