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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Socialförvaltningen, Vaksalagatan 15, 15:00-16:55 

Övriga 
deltagare: 

Ersättare: Ove Hjorth, (S), tjg ersättare 
My Lilja (S), tjg ersättare §§ 69-73 
Jonas Karlsson (S) 
Ahmad Orfali (MP), tjg ersättare 
Edip Akay (V) 
Michael Holtorf (M), tjg ersättare 
Stefan Hamnstedt (C), tjg ersättare 
Jonas Segersam (KD), §§ 74-82 

Hona Szatmåri Waldau (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), l:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (FP), 2:e vice ordförande, 
§§ 74-82 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Boethius (V) 
Alexandra Westman (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Leif Boström (KD) 
Anders Hammarstedt (SD) 

Direktör Jan Holmlund, avdelningschef Åsa Carlsson, avdelningschef Ann-Christine Dahlén, 
strateg Bengt Ehlin, avdelningschef Johan Hillman, tf avdelningschef Ola Jeremiasen, 
strateg Morgan Lyhné, samordnare Helene Löwgren, ekonom Åsa Mika, 
strateg Kjerstin Tejre, strateg Sofia Venemalm 

Utses att 
justera: Alexandra Westman (M) Paragrafer: 69 - 82 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Socialförvaltningen, 28 april 2015 

%MFf^D.^åt:. 

Hona Szatmåri Waldau, ordförande 

Ann-Chatrin Eriksson, sekreterare 

<UA , / f % L + 

Alexandra Westman, justerare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Socialnämnden 
2015-04-23 
2015-04-29 Sista dag för överklagande: 2015-05-21 

Datum för anslags nedtagande: 2015-05-22 
Förvaringsplats Sqcialförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 
för protokollet: 

Underskrift: \K. Y ^ 
Ann-Chatrin Eriksson, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§69 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Alexandra Westman (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 28 april 2015 på socialförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala. 

Justerandes sign 
JM 

Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§70 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 

Delegationsbeslut, utgår. 
Rapporter, utgår. 
Av ledamöterna aktualiserade frågor, utgår. 

Justerandes sign 

((A) 
Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§71 

Rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för 
missförhållanden enligt Lex Sarah 
SCN-2015-0162 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa rutiner för Lex Sarah. 

Sammanfattning 
Sedan den 1 jul i 2011 ska rapporteringar om missförhållanden och påtaglig risk för 
missförhållanden inom socialtjänsten göras ti l l berörd socialnämnd. Socialnämnden har att fastställa 
om rutiner för hur handläggningen av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden 
ska ske inom socialförvaltningen. Förslag till rutiner har tagit fram av socialförvaltningen i samråd 
med Uppsala kommuns kommunjurister. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 8 april 2015. 

Justerandes sign 

IIA) 
Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§72 

Yttrande över detaljplan för sydvästra Gränby centrum, Uppsala kommun 
SCN-2015-0121 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande til l plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra en omvandling av sydvästra Gränby centrum genom att ersätta 
markparkering med blandade verksamheter såsom centrum, handel, kultur, kontor samt bostäder 
och skola. Planens syfte är även att möjliggöra en ny kollektivtrafiknod längs Vaksalagatan intill 
Gränby centrums södra delar. Detaljplanen innebär att Marknadsgatan flyttas österut samt att 
Hökargränd/Gränbyvägen får en ny, kortare sträckning. Detaljplanen möjliggör nybyggnad av cirka 
350 lägenheter och 15 000 kvm centrumverksamhet. 
Socialnämnden har inget att invända mot förslaget och noterar att kravet på att ha ett barnperspektiv 
i stadsplaneringen har beaktats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 25 mars 2015. 

Justerandes sign 

Il/O JM 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§73 

Internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Kronparken HVB 
SCN-2015-0147 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till internavtal 2015 2018-12-31 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg 
avseende Kronparken hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande asylsökande barn och 
ungdomar till en kostnad av 1 780 kronor för belagd plats och 1 600 kronor för ej belagd plats. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har avtal med Migrationsverket om 70 platser för ensamkommande barn som 
söker asyl och 75 platser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd. 
Socialnämnden har huvudansvaret för mottagandet av ensamkommande barn. I verksamhetsplanen 
2015 anger nämnden att det är viktigt att barnen och ungdomarna tas väl om hand och får ett gott liv 
i gemenskap med andra. 

Kronparken är ett hem för vård eller boende för ensamkommande barn och ungdomar som söker 
asyl i åldern 14-18 år. Boendet är bemannat dygnet runt och har plats för 16 barn och ungdomar. 
Boendet är en del av Uppsala kommun och socialnämndens så kallade boendekedja för mottagandet 
av ensamkommande barn och ungdomar. Förslag ti l l internavtal har förhandlats fram med Styrelsen 
Uppsala vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 7 april 2015. 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§74 

Handlingsplan för stärkt kvalité gällande myndighetsarbetet inom 
socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelningar 
SCN-2015-0081 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag ti l l handlingsplan, samt 

att t i l l decembersammanträdet redovisa en uppföljning av handlingsplanens nio punkter samt att 
socialsekreterarnas synpunkter finns med i redovisningen. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen i Uppsala kommun har svårigheter att rekrytera, behålla kompetent och erfaren 
personal. Stramare lagstyrning, kortare tidsfrister, ökande inflöde av nya ärenden, samt konkurrens 
från närliggande kommuner och privata utförare är bidragande orsaker ti l l situationen inom de 
myndighetsutövande barn- och ungdomsenheterna. 

Socialförvaltningen har som målsättning att bli en ledande socialtjänst i Sverige med hög och 
effektiv rättsäkerhet, ett utredningsunderlag som håller god kvalité och att tidsramarna hålls. För att 
nå detta mål krävs en offensiv personalförsörjning med stabil, erfaren och kompetent personal inom 
utredningsenheterna på barn- och ungdomssidan. De klienter som kommer i kontakt med 
socialförvaltningen ska ha en hög tillit och tilltro till att förvaltningens kvalité och kompetens 
motsvarar de önskemål och krav som finns från såväl medborgare som rättsvårdande organ. För att 
säkerställa dessa mål har socialförvaltningen tagit fram en handlingsplan, inkluderande en rad 
områden och åtgärder med fokus på barn- och ungdomsområdet. 

Yrkanden 
Liza Boéthius (V) yrkar, med instämmande av Ylva Stadell (S) och Mohamad Hassan (FP), tillägg 
av beslut: "att t i l l decembersammanträdet redovisa en uppföljning av handlingsplanens nio punkter 
samt att socialsekreterarnas synpunkter finns med i redovisningen". 

Ordförande ställer proposition på Liza Boéthius (V) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 7 april 2015. 

Justerandes sign 

l\F) I J t t ) 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

S ammanträdesdatum: 2015-04-23 

§75 

Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Uppsala 
kommun avseende elevers skolgång under placering vid SiS ungdomshem 
SCN-2015-0150 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att teckna samverkansavtal enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Skolpliktiga barn och unga som vårdas jämlikt lagen om vård av unga (LVU), socialtjänstlagen 
(SoL) eller som är dömda enligt lagen om sluten ungdomsvård (LSU) och placerade inom SiS får 
som regel sin skolundervisning på det ungdomshem där den unge är placerad. Dessa barn och 
ungdomar riskerar i hög grad att skolgången blir avbruten under vistelsen med konsekvensen att de 
drabbas av ett utanförskap i och med en bristande skolunderbyggnad. Erfarenheten visar att den 
ordinarie skolan sällan blir involverad i samverkan och samarbete kring barn och ungdomar som av 
socialtjänsten blir placerade utanför det egna hemmet. Det uppstår glapp både inför, under och efter 
placering gällande den unges utbildning. Detta trots att alla involverade myndigheter enligt lag är 
skyldiga att samverka särskilt kring barn som riskerar att fara illa eller som far illa. 
Samverkansavtalet gäller mellan å ena sidan den placerande socialnämnden och den ordinarie 
skolan i hemkommunen och å andra sidan SiS kring utformningen av den enskilde placerade 
elevens utbildning. Avtalet skall definiera arbetssätt för samverkan där parterna förbinder sig att 
följa satta rutiner, ansvar och dokumentation i syfte att verka för sammanhängande skolgång. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 1 april 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

lu 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§76 

Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehems vård Vårljus AB 
SCN-2015-0142 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden för barn och unga har tecknat ett ramavtal rörande konsulentstödd familjehems vård 
med tio leverantörer. I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat avtalet med Vårljus 
SOL AB som ligger först i avropsordningen (rangordning). Förvaltningens bedömning är att Vårljus 
SOL AB lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 26 mars 2015. 

Justerandes sign 

\A 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• • K O M M U N 

K O M M U N S O C I A L N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§77 

Avtalsuppföljning boende med tillsyn Novaskill AB 
SCN-2015-0143 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden för barn och unga har tecknat ett ramavtal rörande boende med tillsyn med fyra 
leverantörer. I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat avtalet med Novaskill AB 
som ligger först i avropsordningen (rangordning). Förvaltningens bedömning är att Novaskill AB 
lever upp til l avtalets ska-krav i de delar som granskats i denna avtalsuppföljning och att 
verksamheten är av god kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 26 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
R I K O M M U N SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§78 

Förslag till fördelning av medel avsatta för riktade insatser inom området 
kvinnofrid år 2015 
SCN-2015-0145 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av medel avsatta för riktade insatser inom 
området kvinnofrid år 2015. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har i IVE - inriktning, verksamhet, ekonomi, för år 2015-2018 prioriterat arbetet 
med att motverka våld i nära relationer. I det arbetet lyfts särskilt att arbetet inom området ska ske i 
nära samverkan med ideella organisationer, samt att det under 2015 ska tas fram ett förslag ti l l 
program mot arbetet med våld i nära relationer. För kvinnofridsarbetet har det i IVE avsatts 
1 miljon kronor i riktade satsningar. Förvaltningen föreslår att de riktade satsningarna om 1 miljon 
kronor fördelas med 650 tkr på att stärka de ideella organisationernas arbete och insatser inom 
området genom förenings- och projektstöd och att resterande 350 tkr används i framtagandet av 
förslag t i l l program mot våld i nära relationer. Det kan exempelvis röra sig om kostnader i form av 
utredningar, kartläggningar och studiebesök som relaterar ti l l programinnehållet samt prioriteringar 
och fokuseringar inom området våld i nära relationer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 26 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§79 

Ansökan om föreningsbidrag från MVU, Mottagningen mot våld i nära 
relationer i Uppsala 
SCN-2015-0092 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer verksamhetsbidrag med 250 tkr, år 2015, 
samt 

att bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid. 

Sammanfattning 
Mottagningen mot våld i nära relationer har varit verksam sedan 1996, då i form av en arbetsgrupp 
för en mottagning för män i Uppsala. Syftet med arbetsgruppen var att etablera en plattform för män 
som hade problem och då särskilt i relation till kvinnor. Ar 2001 bildades Mansmottagningen mot 
våld i Uppsala, MVU, en ideell förening som kom att utgöra den organisatoriska grunden för 
verksamheten. Det dåvarande arbetet bestod av gruppbehandling, bedömning och behandling av 
enskilda ärenden, ett utökat samarbete med socialsekreterare, kriminal vården/fri vården, 
familjerådgivningen, polisen med flera. Sedan år 2002 bedrivs en regelrätt mottagning i föreningens 
egna lokaler. År 2012 fattade föreningen beslut om att ändra namn til l MVU, Mottagningen mot 
våld i nära relationer i Uppsala. Detta gjordes utifrån bakgrunden att alla oavsett kön ska kunna 
söka råd, stöd och behandling på mottagningen. 

Utifrån förd dialog med MVU föreslår förvaltningen att föreningen tilldelas ett verksamhetsbidrag 
med 250 tkr. Syftet är ge MVU ett stöd att utveckla den verksamhetsdel som riktar sig ti l l män som 
söker sig till mottagningen på egen hand. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 25 mars 2015. 

Justerandes sign L J Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§80 

Månadsuppföljning ekonomi per mars 2015 
SCN-2015-0080 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljning per mars 2015. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för socialnämndens verksamhetsområden per mars 2015. Nämnden 
redovisar ett negativt resultat för perioden januari ti l l och med mars 2015 med -3 227,2 tkr. 
Barn- och ungdomsvården är den verksamhet som står för den största delen av underskottet. 
Underliggande orsaker ti l l underskottet är kända som riskfaktorer och dokumenterade i nämndens 
budget. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 13 april 2015. 

Justerandes sign i i Utdragsbestyrkande 

(fy 1 JCr 
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SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§81 

Månadsuppföljning av indikatorer för socialförvaltningen 
SCN-2015-0133 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen per mars 2015. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fastställt ett antal indikatorer som socialförvaltningen ska följa för olika 
områden, som til l exempel antal nya anmälningar samt pågående placeringar. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag daterad 10 april 2015. 

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

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

§82 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, protokoll och protokollsutdrag til l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls skrivelser, protokoll och protokollsutdrag enligt förteckning. 

Justerandes sign 

((O 


