
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Statjs gatan 12 den 14 mars 018 

onas Segersam , justerare 

uplitellue SOCIALNÄMNDEN 

1(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 18.15 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Petri Lätheenmäki (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) fr o m § 16 
Michael Holtorf (M) 
Tarja Onegård (MP) fr o m § 17 
Eva Pettersson (M2) 
Anders A. Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Liza Boöthius (V) 
Leif Boström (KD) 
Ahmad Orfali (Ml') t o m § 16 
Vivianne Eriksson (M) t o m § 15 

Ersättare: Ove Hjorth (S) 
Birgitta L Johansson (S) 
My Lilja (S) 
Maria Patel (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
from § 16 
Hans Olsson (M) 
Ahmad Orfali (MI") fr o m 
§ 17 
Gunnel Borgegård (L) t o m 
§ 29 
Joakim Strignert (C) 
Edip Akay (V) 

Övriga 
deltagare: 

Kaisa Björnström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Elisabeth Karlsson, 
samordnare, Kjerstin Tejre, strateg, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Johan Eikman, strateg, 
Hilde Wiberg, samordnare/verksamhetschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, Ann-Christine 
Dah161, avdelningschef, Therese Andersson, enhetschef, Therese Hagberg, HR-chef, Eva 
Köpman, avdelningschef, Kerstin Karlsson, avdelningschef, Anna Michael, samordnare 

Utses att Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 13 - 34 
justera: 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2018-02-28 Sista dag att överklaga: 2018-9-04 
Anslag sätts upp: 2018-03-14 Anslaget tas ner: 2018-03-05 
Protokollet finns Il 

tillgängligt på: www.upp§a .se och förvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 



upP,Mlue SOCIALNÄMNDEN 

2(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 13 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
14 mars 2018 klockan 08.45 på Stationsgatan 12. 

§ 14 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 



upFle.g, SOCIALNÄMNDEN 

3(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§15 

Projektet: Du kan, jag kan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Temur Malik, initiativtagare och projektledare berättar om arvsfondsproj ektet Du kan, jag kan som 
genom musik hjälper ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet 
med en musikpedagogisk tradition. Projektet drivs av Kulturens Bildningsverksamhet. 

§ 16 

Information om projektet Skolnärvaro 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I maj 2016 påbörjade nämnden ett samarbete med utbildningsnämnden och omsorgsnämnden 
kring ökad skolnärvaro. Projektet startade i juni 2016 med syfte att med fokus på samsyn och 
samverkan utveckla arbetsformer och samverkan för att få barn och unga i Uppsala kommuns 
skolor att vara närvarande i skolan. Projektet pågår fram till december 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sig,  



Uppsala SOCIALNÄMNDEN 

4(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§17 

Årsbokslut 2017 samt internkontrollplan 
SCN-2018-0082 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna årsbokslut 2017, 

att godkänna rapport om uppföljning av intemkontrollplan 2017 samt 

att överlämna årsbokslutet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för 2017 är -18,9 mnkr, att jämföra med en nollbudget. Resultatet 
föregående år var 7,2 mnkr. Insatskostnader är den avgörande orsaken till att förvaltningen 
inte klarar budget i balans. Personalkostnader inklusive inhyrd personal, men exklusive 
arvode för insatser är 4,7 mnkr lägre än budget. 

Resultatet per verksamhet är Missbrukarvård och övrig vård för vuxna -5,6 mnkr, Barn och 
ungdomsvård -16,2 mnkr, Familjerätt och familjerådgivning -5,5 mnkr och Ensamkommande 
+8,7 mnkr. Barn och Ungdomsvården har haft det största inflödet av ärenden under året. Område 
Ensamkommande har genomgått en stor omställning för att klara av den lägre ersättningsmodellen 
från Migrationsverket. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



LORAN SOCIALNÄMNDEN 

5(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 18 

Ekonomisk månadsuppföljning 2018 
SCN-2018-0024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för januari är 5,8 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 7,8 mnkr jämfört med 
budget. Främst är det verksamhet Ensamkommande som genererar det höga resultatet. Återsökta 
ersättningar från Migrationsverket avseende 2017 är högre, än vad som reserverades i årsbokslutet. 

Personalkostnader är 0,4 mnkr lägre än budget och kostnader för inhyrd personal följer budget. 
Insatskostnader är cirka 3,0 mnkr lägre än budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivesle den 23 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upliNif. SOCIALNÄMNDEN 

6(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 19 

Val av ledamot till individutskott väster 
SCN-2015-0025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att entlediga Ann-Louise Linder (S) från uppdraget som ledamot i individutskott väster, 

att utse Maria Patel (S) till ordinarie ledamot i individutskott väster, samt 

att utse Petri Lätheenmäki (S) till ersättare i individutskott väster. 

Sammanfattning 
Ann-Louise Linder (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden och individutskott 
väster. Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018 att entlediga Ann-Louise Linder från 
uppdraget som ledamot i socialnämnden. Maria Patel har idag uppdrag som ersättare i individutskott 
väster och föreslås till ordinarie ledamot. Petri Lätheenmäki föreslås som ersättare i individutskott 
väster. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

99 



Justerandes si 

uplefie SOCIALNÄMNDEN 

7(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 20 

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 
SCN-2017-0026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
som 31 december 2017 inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet pågått 
mer än tre månader i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet jämlik 16 kap 6 f-h §§ SoL, 

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 

att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska varje kvartal rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer 
och kommunfullmäktige. Presenteras en rapport över ej verkställda biståndsbeslut inom 
socialförvaltningen, vilken typ av insats besluten avser och skälen till att besluten inte verkställt i tid 
samt en rapport till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2018. 

9) 
Utdragsbestyrkande 



upP,29,13, SOCIALNÄMNDEN 

8(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§21 

Personliga förordnanden i individärenden 
SCN-2016-0083 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att besluta om förordnanden enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga att vid behov begära biträde hos polismyndigheten: 
Ann-Christine Dah161 
Asa Carlsson 
Eva Köpman 
Birgitta Ljungström 
Katja Friberg 
Maria Mårdh 
Magdalena Fredriksson 
Per Karlström 
Susanne Widerlöv 
Ulla Jansson 
Eva Lignell 
Christian Jerrestål 
Johanna Trost 
Helena Öster 
Catharina Molin 
Eva Andersson 
Marita Eriksson 
Eva Göthberg- Sterner 
Sandra Thomgren 
Ylva Schröder 
Gunilla Lindström 
Susanne Wetterlöw 
Sara Nygren 
Andreas Nilsson-Välimaa 
Ingemar Elfgren 
Kristina Backlund 
Elin Hamnquist 
Ingela Tholander Little 
Bergljot Tvedten 
Agneta Wahlstedt 
Elisabet Smedjegård 
Annika Andersson 
Hans Vogel 
Rickard Öberg 
My Eriksson 
Mikaela Baum 
Andrea Rundqvist  

Avdelningschef 
Avdelningschef 
Avdelningschef 
Avdelningschef 
Biträdande avdelningschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

) 



upl?».1.9 SOCIALNÄMNDEN 

9(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

Anneli Fors 
Isabella Ghareh Chaie 
Malin Glenhammar 
Gamze Bahceci 
Susanne Sjöström 
Katrin Larsson  

Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

10(19) 

URNOR SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 22 

Riktlinjer för uppdragstagares ersättningar 
SCN-2018-0073 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att med Liza Boöthius (V) ändringsyrkande anta styrdokumentet Riktlinjer för ersättningar till 
nämndens uppdragstagare samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp riktlinjerna rapportera uppföljningen till nämnden 
efter sex månader, uppföljningen ska innehålla en översyn över samtliga ersättningar till i första 
hand familjehem, förstärkta familjehem, samt jourhem, men gärna även särskilda förordnade 
vårdnadshavare och kontaktfamiljer. Översynen ska innehålla antalet inom de olika kategorierna 
(för familjehem fördelat på de fem nivåerna), samt hur många av dessa ersättningar som 
fortfarande avviker från här beslutad riktlinje. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström yrkar tillägg i andra att-satsen med: 
uppföljningen ska innehålla en översyn över samtliga ersättningar till i första hand familjehem, 
förstärkta familjehem, samt jourhem, men gärna även särskilda förordnade vårdnadshavare och 
kontaktfamiljer. Översynen ska innehålla antalet inom de olika kategorierna (för familjehem fördelat 
på de fem nivåerna), samt hur många av dessa ersättningar som fortfarande avviker från här beslutad 
riktlinje. 

Ylva Stadell (S) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) m. fl. yrkande. 

Liza Boöthius (V) yrkar med stöd av övriga nämnden, att lägga till "rörlig" framför 
omkostnadsersättning i sista meningen i stycket under rubriken Kontrakterade jourhem på sidan 7 i 
riktlinjerna. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna avser ersättningar till nämndes uppdragstagare. Till uppdragstagare räknas de olika 
familj ehemmen, kontaktfamiljer och kontakpersoner Riktlinjerna baseras på de rekommendationer 
som Sveriges kommuner och landsting, SKL ger ut varje år. 
Ersättningar till uppdragstagare betalas ut i olika former och uppgår till olika belopp beroende på 
uppdragets art och utformning. 

Riktlinjerna ska vara ett stöd för handläggare och beslutsfattare i deras kontakter med enskilda 
uppdragstagare och vid fastställandet av ersättningsnivåerna. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 



upP,81.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 23 

Avtalsuppföljning HVB barn och unga - Vägarna Vidare AB 
SCN-2017-0490 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att begära en förtydligad åtgärdsplan angående rekrytering av kompetent personal 
och underleverantör för samtalsterapeutiska insatser. 

Sammanfattning 
I november 2017 genomförde förvaltningen en ramavtalsuppföljning avseende Vägarna Vidare Vård 
AB. Uppföljningen visade att Vägarna Vidare Vård AB inte hade den specialistkompetens eller den 
behandling de uppgivit i anbudet. Socialnämnden beslutade 30 november 2017 att begära en 
åtgärdsplan från Vägarna Vidare Vård AB med anledning av ramavtalsuppföljningen. Åtgärdsplanen 
skulle innehålla en tydlig beskrivning hur behandlingen för målgruppen ungdomar med beteende 
problematik garanteras enligt anbudet. 

Åtgärdsplanen inkom 12 januari 2018 och förvaltningen har sedan begärt svar på några 
kompletterande frågor. Bedömningen är att åtgärdsplanen behöver förtydligas ytterligare med 
konkreta åtgärder med tidplan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2018. 

Justerandes s Utdragsbestyrkande 



12 (19) 

upP,1919, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 24 

Avtalsuppföljning ramavtal barn och unga — Duvgården 
SCN-2018-0032 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal avseende Hem för vård eller boende (HVB) barn och ungdom 
(S CN-2016-0201) med 35 leverantörer. 

I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat avtalet med Duvgården HVB. 
Förvaltningens bedömning är att Duvgården HVB lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i 
denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



13 (19) 

10111919 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 25 

Avtalsuppföljning ramavtal barn och unga — Lillsbo 
SCN-2018-0031 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal avseende Hem för 
(SCN-2016-0201) med 35 leverantörer. 

vård eller boende (HVB) barn och ungdom 

I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat 
Lillsbo. Förvaltningens bedömning är att Lillsbo lever upp 
denna avtalsuppföljning. 

avtalet med Bills Bo & utbildningsgård, 
till avtalets krav i de delar som granskats i 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

cp 



14 (19) 

upP,191,9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 26 

Rapport om socialnämndens insatser för socialt utsatta EU-medborgare 
SCN-2017-0385 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten, 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KB), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) anmäler särskilt yttrande. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska årligen lämna en återrapport till kommunstyrelsen om arbetet med socialt utsatta 
EU-medborgare i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2016-05-25. För arbetet erhöll 
socialnämnden ett kommunbidrag med 4,5 miljoner kronor under 2017. Socialnämnden har samverkat 
med Uppsala stadsmission och föreningen hjälp till behövande om driften av ett härbärge och ett 
dagcenter. 

Socialnämnden har tillsatt en tjänst som uppsökare för ett aktivt arbete med att möta målgruppen och 
uppmärksamma utsatta barn. Uppsökaren har arbetat framgångsrikt i samverkan med polis och 
socialtjänst och har kunnat medverka till närmare kontakter med Rumänien. Samarbetet mellan 
myndigheter och civilsamhället är konstruktivt och bidrar till kvalitetsmässigt goda insatser. 

Socialnämnden bedömer att härbärget behöver få ett mer professionellt innehåll för att uppfylla krav 
på god trygghet och säkerhet. Uppsökarens arbete bedöms som framgångsrikt och viktigt för det 
fortsatta arbetet för att uppmärksamma barn och unga som riskerar att fara illa genom omsorgsbrist 
eller människohandel. Socialnämnden ser ett minskat behov av stöd till målgruppen via ett dagcenter 
och föreslår att den verksamheten avvecklas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

15 (19) 

upP,M11.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 27 

Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende 
socialjour 2018-2019 
SCN-2017-0512 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att tillhandahålla socialjour åt Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Älvkarleby och Östhammars 
kommuner för perioden 2018-01-01 — 2018-12-31, 

att uppdra åt nämndens ordförande att godkänna avtal med ovanstående kommuner. 

Sammanfattning 
Socialjouren i Uppsala tillhandahåller genom avtal socialjour för länets kommuner, Enköping, Heby, 
Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Ersättningen från kommunerna är beräknat på 
socialjourens kostnader för 2017 delat på invånarantalet för varje kommun. Avtalet tecknas för 
perioden 2018-01-01 — 2018-12-31. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 

79  



16 (19) 

upP,23.1.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 28 

Extra sammanträde 
SCN-2017-0467 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att flytta nämndens sammanträde den 30 augusti klockan 15.00 till den 23 augusti 
klockan 13.00 — 15.00. 

Sammanfattning 
I juni 2018 kommer kommunstyrelsen att begära in yttrande från alla nämnder rörande förslag till Mål 
och budget för Uppsala kommun. Yttrandet ska vara inlämnat senast den 24 augusti 2018 vilket 
innebär att nämnden måste träffas innan den 30 augusti för att ta ställning till yttrandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2018. 

§ 29 

Lägesrapport centrum 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Hilde Wiberg, verksamhetschef och samordnare för SSP-teamet, samverkan mellan skola, socialtjänst 
och polis, berättar om det sociala klimatet i ungdomsmiljöer i Uppsala city. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

17 (19) 

Uppsala   .. SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 30 

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om handlingsplan för Gottsunda/Valsätra som kommunstyrelsen tog beslut 
om den 7 februari 2018. 

§31 

Rapport om nedläggning av Flickboet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Flickboet är en öppenvårdsinsats för unga kvinnor i ålder 18-20 år som har ordnad sysselsättning men 
av särskilda skäl inte kan bo kvar hemma. Boendet har inte fungerat bra och kommer att avvecklas i 
maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 

c p 
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upP,Ml.fi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 32 

Anmälningsärenden 
SCN-2018-0023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Ensamkommande 1, beslut från januari 2018 
Ensamkommande 2, beslut från september och december 2017 
Söder Mottagning, beslut från december 2017 

Söder Barn, beslut från november — december 2017 
Söder Ungdom, beslut från december 2017 
Söder Placering 1, beslut från december 2017 
Söder Placering 2, beslut från december 2017 
Söder Resurs, beslut från december 2017 

Öster mottagning BoU, beslut från december 2017 
Öster barn, beslut från december 2017 
Öster ungdom, beslut från december 2017 
Öster placering 1, beslut från augusti och december 2017 
Öster placering 2, beslut från augusti och december 2017 
Mottagningsenheten Vuxen, beslut från december 2017 
Beroendeenhet 1, beslut från december 2017 
Beroendeenhet 2, beslut från december 2017 

Nexus, beslut från januari 2018 
Öster barn, beslut från januari 2018 
Mottagningsenheten vuxen, beslut från januari 2018 
Beroendeenhet 1, beslut från januari 2018 
Beroendeenhet 2, beslut från januari 2018 
Öster Mottagning BoU, beslut från januari 2018 
Öster barn, beslut från mars 2017 
Öster ungdom, beslut från januari 2018 
Öster placering 2, beslut från januari 2018 

Utdragsb estyrk ande 

(r) 
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uplite», SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

§ 33 

Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kjell Haglund (V) informerar nämnden om när han och avdelningschef Kerstin Karlsson deltog vid 
ceremoni då Övernäs akut- och utredningshem 1-1113TQ-certifierades. 

§ 34 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 

Föreligger inga aktualiserade frågor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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kede 14 Rapport om socialnämndens insatser för socialt utsatta EU-
medborgare 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Alliansen välkomnar förslaget att förändra insatserna för socialt utsatta EU-
medborgare. Vi har hela tiden varit skeptiska till en del av dessa insatser, vilket nu 
också de erfarenheter som vunnits inom verksamheten bekräftat. 

I kommunstyrelsen reserverade sig Alliansen mot att ha härbärget öppet under 
sommaren, vilket föreliggande underlag till kommunstyrelsen stöder. 

Vi tycker det är angeläget att socialnämnden kan fortsätta ett aktivt arbete i 
samarbete med polis och civilsamhälle gentemot målgruppen, och då inte minst 
utifrån den numera anställde uppsökaren — en verksamhet som skulle kunna utökas 
och kanske permanentas. 

När det gäller härbärget anser vi det angeläget att insatserna i första hand erbjuds 
när behovet är störst för målgruppen, alltså under vintermånaderna. Däremot är det 
viktigt att ta vara på samarbetet med de ideella organisationerna, och se över 
möjligheten att samordna härbärge och övriga insatser med andra verksamheter på 
det sociala området. Det är viktigt att resurser utnyttjas optimalt vilket inte gjorts 
tidigare då vi haft ett dagcenter som varit stängt på natten på en plats och ett 
härbärge som varit stängt på dagen på en annan plats. Det kan finnas anledning att 
se över behovet av härbärge i en helhet med andra härbärgen som bedrivs. 

Slutligen vill vi som Alliansgrupp i socialnämnden framföra till Kommunstyrelsen att vi 
tycker att nämnden borde kunna besluta om dessa insatser själva utan att KS ska 
behöva ge särskilda direktiv. 

Jonas Segersam (KD) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 

ALMAN 
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