
Justeringens 
plats och tid: Station gatan 12 den 21 decembg 2017 

Underskrifter: 
as Segersam (Kr),  justerare 

(*Rak SOCIALNÄMNDEN 

1 (14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.30 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Liza Bothius (V) 
Ove Hjorth (S) 
Birgitta L Johansson (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
Hans Olsson (M) 
Gunnel Borgegård (L) 
Leif Boström (KD) 

Ersättare: My Lilja (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Joakim Strignert (C) 
Maria Patel (S) 

Övriga Kajsa Björnström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Magnus Bergmark, 
deltagare: controller, Johan Eikman, strateg, Åsa Carlsson, avdelningschef, Ann-Christine Dah161, 

avdelningschef, Sofia Venemalm, strateg, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Kjerstin Tejre, 
strateg, Eva Köpman, avdelningschef, Birgitta Ljungström, avdelningschef, Kerstin 
Karlsson, avdelningschef, Therese Hagberg, HR-chef, Elisabeth Karlsson, samordnare, 
Susanne Järvhed, pressekreterare 

Utses att Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 184 - 197 
justera: 

Lotta von Wowem, sekreterare 

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

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2017-12-20 Sista dag att överklaga: 2018-01-12 
Anslag sätts upp: 2017-12-22 Anslaget tas ner: 2018-01-15 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppSal se och ialförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Lotta von Wowem, sekreteare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 184 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 21 december 2017 klockan 13.00 på Stationsgatan 12. 

§ 185 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändringar: 
Ärende 12 b Information om ensamkommande — utgår 
Nytt beslutsärende Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 186 

Information från föreningen Barn och unga med förälder/anhörig i 
fängelse, BUFFF 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Föreningen BUFFF, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse presenterar sin 
verksamhet för nämnden. Organisationen arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn som 
har en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. 

§ 187 

Ekonomisk månadsuppföljning november 2017 
SCN-2017-0157 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för årets elva första månader är -30,0 mnkr. Det är 37,5 mnkr lägre än budget för 
perioden. Insatskostnaderna är 26,2 mnkr högre jämför med budget, främst för avdelningarna 
Ensamkommande, Barn och Ungdom. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 december 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 188 

Verksamhetsplan 2018 
SCN-2017-0522 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta Verksamhetsplan och budget 2018 enligt föreliggande förslag, samt 

att överlämna antagen Verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Vivianne Eriksson (M), Anders A. Aronsson (L) och Ulf Schmidt (C) 
inlämnar särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan och budget 2018 beskriver hur nämnden ska förverkliga det övergripande 
styrdokumentet Mål och budget 2018-2020 som antogs i kommunfullmäktige den 6 november 2017. 

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag 
som fullmäktige har beslutat om. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska 
resurser som den tilldelats i Mål och budget 2018-2020. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 189 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förlänga riktlinje för biståndsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen till och med 31 januari, 
enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har 74 ensamkommande unga som är över 18 år. Uppsala stadsmission har bemannat 
projektet Fadderhem i Uppsala och har 12 platser för inflyttning under december. För att ge de berörda 
ungdomarna och projektet mer tid för att ordna boende föreslås en förlängning av riktlinjen för 
biståndsbeslut som gör det möjligt att ansöka om bistånd för att bo kvar i nuvarande boenden till och 
med 31 januari. 

En förlängning av beslutet till och med januari beräknas belasta budgeten 2018 med 3,62 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 190 

Social investering: Bättre stöd till barn till missbrukande föräldrar 
SCN-2017-0552 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna projektplanering och ansökan om sociala investeringar enligt förvaltningens förslag, 

att när det gäller utvärdering av modellen bör resurserna i den Gemensamma nämnden för 
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård tas i anspråk. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att en ansökan ska skickas till kommunstyrelsen om sociala investeringsmedel 
med 1,35 miljoner kr per år under tre år för ett projekt med en metod för att uppmärksamma barn till 
missbrukande föräldrar. Ett utvecklingsarbete pågår sedan några år tillbaka med att utforma modellen 
som går under namnet Sofia-metoden. Syftet med projektet är att förbättra barnperspektivet och 
anhörigperspektivet gentemot familjer med en missbruksproblematik. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Vivianne Eriksson (M), Anders A. Aronsson (L) och Ulf Schmidt (C) yrkar 
tillägg med en att-sats enligt: att när det gäller utvärdering av modellen bör resurserna i den 
Gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 
tas i anspråk. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Jonas Segersams (KD) m fl. yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

9-) 



upP,fge SOCIALNÄMNDEN 

7(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 191 

Ansökan om verksamhetsbidrag Crossroads 
SCN-2017-0429 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Stadsmisson 1 000 000 kronor för driften av dagcentret Crossroads under 
perioden 2018-01-01 —2018-12-31. 

Sammanfattning 
Uppsala stadsmission har ansökt om 1,8 miljoner kronor i bidrag till dagcentret Crossroads för 
perioden 2018-01-01 — 2018-12-31. Crossroads riktar sig till socialt utsatta EU-medborgare som vistas 
tillfålligt i Sverige. Crossroads ska erbjuda akuta stödinsatser för att förhindra att människor ur 
målgruppen lider nöd. Uppsala stadsmission har drivit dagcentret Crossroads sedan november 2014 i 
samverkan med Uppsala kommun. 

Uppsala stadsmission föreslår en utökning av verksamheten och en ökad satsning på arbetsmarknads-
inriktade insatser. Nämnden gör bedömningen att arbetsmarknadsinriktade insatser inte fyller ett 
behov för gruppen. Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling med en minskad efterfrågan av 
akuta nödinsatser så beslutar nämnden om en minskning av bidraget för 2018 i jämförelse med 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 192 

Socialdepartementet: Remiss Omedelbart omhändertagande av barn och 
unga i vissa internationella situationer — Ds 2017:49 
SCN-2017-0486 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till socialdepartementet enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Nämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på Regeringens förslag till förändring av lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det är en mindre förändring som är föranledd av en 
otydlighet i lagstiftningen när det gäller kommuners möjligheter att ingripa med stöd av LVU för barn 
som har sin hemvist utomlands och som tillfälligt vistas i Sverige. Förändringen tydliggör att varje 
kommun har möjlighet och skyldighet att ingripa till ett barns skydd oavsett barnets hemvist. Om 
barnet har sin hemvist i annat EU-land så ska beslut om omhändertagande fattas i avvaktan på att 
sociala myndigheter i hemlandet kan ta över vården. 

Otydligheten i lagstiftningen har påverkat det lokala sociala arbetet med barn till socialt utsatta EU-
medborgare. Aktuella rättsfall har visat att socialnämnden inte har möjlighet att ingripa med LVU för 
att skydda utsatta barn till EU-medborgare. Regeringens utredning visar att svensk domstol har rätt att 
fatta interimistiska beslut men att ett förtydligande behövs i svensk lagstiftning för att överensstämma 
med EU-rätten. 

Yrkanden 
Anders A. Aronsson (L) yrkar att de två sista meningarna i yttrandet ska ändras till: Regeringens 
utredare har ambitionen att tydliggöra socialtjänstens möjligheter att ingripa till barns skydd. Såväl 
föredragningen i promemorian som den föreslagna lagtexten är dock till vissa delar såväl otydlig som 
komplicerat folmulerad. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders A. Aronsson (L) m fl. och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

UNO» SOCIALNÄMNDEN 

9(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 193 

Avtalsuppföljning HVB barn och unga, Vårljus Sol AB 
SCN-2017-0537 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal avseende Hem för vård eller boende (HVB) barn och ungdom 
(SCN-2016-0201) med 35 leverantörer. I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat 
avtalet med Vårljus Sol AB. Förvaltningens bedömning är att Vårljus Sol AB lever upp till avtalets 
krav i de delar som granskats i denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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101119.1.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 194 

Delegations- och arbetsordning för socialnämnden 
SCN-2015-0028 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att revidera delegations- och arbetsordning för socialnämnden enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Från 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft, vilket leder till ett behov av att uppdatara 
delegationsordningen i de delar som hänvisar till kommunallagen. 

I förslaget har organisationsbilden uppdatarats utifrån hur socialförvaltningen kommer att vara 
organiserad från 1 januari. 

Under rubriken 9.8 LVU har gjorts ett tillägg av beslut om öppenvårdsinsatser under pågående 
omhändertagande. 

Under rubriken 9.6 socialtjänstlagen har vissa omflyttningar gjorts i syfte att underlätta för 
handläggare och delegater. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 195 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att besluta om förordnanden från och med 1 januari 2018 enligt följande turordning för 
individärenden som fattas vid brådska (ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, 6, 
11 och 27 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 13 § lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall: 

Individutskott (1U) Söder 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande III Söder 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr 
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande IU Norr 
Liza Boöthius (V), ordförande 111 Öster 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster 
Rezene Tesfazion (S), ordförande JU Ensamkommande 
Anders A Aronsson (L), vice ordförande TU Ensamkommande 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden 

Individutskott (JU) Väster 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr 
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande IU Norr 
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster 
Rezene Tesfazion (S), ordförande JU Ensamkommande 
Anders A Aronsson (L), vice ordförande IU Ensamkommande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden 

Individutskott (JU) Norr 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande 113- Norr 
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande IU Norr 
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster 
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande 
Anders A Aronsson (L), vice ordförande JU Ensamkommande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uplinika SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden 

Individutskott (IU) Öster 
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster 
Rezene Tesfazion (S), ordförande JU Ensamkommande 
Anders A Aronsson (L), vice ordförande IU Ensamkommande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr 
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande IU Norr 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden 
Jonas Segersam (KID), 2:e vice ordförande socialnämnden 

Individutskott (JU) Ensamkommande 
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande 
Anders A Aronsson (L), vice ordförande IU Ensamkommande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr 
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande IU Norr 
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden 

Sammanfattning 
Ärendet rör vem som får fatta beslut i brådskande individärenden och är en uppdatering med 
anledning av att ny kommunallag träder i kraft den 1 januari 2018. Nuvarande förordnande daterat 
2017-04-26 om att fatta beslut i brådskande ärenden gäller fram till och med 31 december 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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uplinte SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 196 

Genomgång av placeringar i Hem för vård eller boende, HVB 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar sammanställning över dygnskostnad för HVB, hem för vård eller 
boendeplaceringar barn och unga per 2 oktober 2017 då 89 barn och unga var placerade. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-20 

§ 197 

Anmälningsärenden 
SCN-2017-0011 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga företeckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Ensamkommande 1 perioden januari — oktober 2017 
Söder Mottagning BoU, beslut från oktober 2017 
Söder Barn, beslut från oktober 2017 
Söder Ungdom, beslut från juni och oktober 2017 
Söder Placering 1, beslut från augusti och oktober 2017 
Söder Placering 2, beslut från oktober 2017 
Söder Resurs, beslut från januari, februari, juni, september och oktober 2017 
Öster mottagning BoU, beslut från oktober 2017 
Öster barn, beslut från september och oktober 2017 
Öster placering 1, beslut från oktober 2017 
Öster placering 2, beslut från oktober 2017 
Öster resurs, beslut från september 2017 
Mottagningsenheten Vuxen, beslut från oktober 2017 
Beroendeenhet 1, beslut från oktober 2017 
Beroendeenhet 2, beslut från oktober 2017 
Nexus, beslut från juni, juli och oktober 2017 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Ärende 3 Verksamhebpl n 2018 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Förslaget till verksamhetsplan för socialnämnden har arbetats fram utifrån de rödgrönas 
politiska vilja och den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2018 — 2020. Det är 
en självklarhet att den politiska majoritetens vilja ska få genomslagskraft, det är grunden i 
vår demokrati. Det innebär dock att verksamhetsplanen för socialnämnden hade sett 
annorlunda ut om Alliansen hade haft majoriteten. 

Under 8 år i följd, 2006 - 2014, då vi var i majoritet, presenterade Alliansen en gemensam 
budget för Uppsala kommun liksom verksamhetsplaner för socialnämndens föregångare. 
Idag är alliansen i opposition och verkar utifrån varje partis särart och styrka. Därför har 
alliansens fyra partier lagt fram fyra olika förslag till Mål och budget 2018 - 2020 med ett 
gemensamt ekonomiskt ramverk och inriktning men där inriktningsmål, uppdrag och 
prioriteringar i vissa fall skiljer sig åt. 

Mot denna bakgrund vill alliansen i socialnämnden markera att dagens beslut om 
verksamhetsplan är en produkt formulerad utifrån majoritetens ramar och prioriteringar. Vi 
vill därför med detta särskilda yttrande hänvisa till varje allianspartis Mål och budget 2018 - 
2020. 

Jonas Segersam (KD) 
Vivianne Eriksson (M) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
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