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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala, 14:00-17:40 

Sara Sätterström (M) 
Peter Falk (FP) 
Anders E Eriksson (S), §§ 67-73 
Marja-Leena Timmel (S), §§ 74-80 

Ylva Engström (M) 
Margareta Fernberg (M) 
Koppens Åsa Jansson (C) 
Owe Andersson (KD) 
Anders Blixt (S) 
Erik Jansson Boström (MP) 

Övriga deltagare: Uppdragschef Jan Holmlund, uppdragsstrateg Yvonne Flambe, samordnare 
Sonja Forsström, uppdragsstrateg Ingela Hagström, direktör Carola Helenius-Nilsson, 
strateg Ola Jeremiasen, uppdragsstrateg Ann Larsén, myndighetschef Lotta Lindh-Neville, 
samordnare Monica Söderbaum och ekonom Johanna Wahlin 

Ledamöter: Anders A. Aronsson (FP), ordförande Tjänstgörande 
Lars Persson (S), vice ordförande ersättare: 
Torsten Tornberg (M) 
Lars-Olof Bäckman (M) 
Rolf Söderlund (M) 
Ulf Schmidt(C) 
Leif Boström (KD) Ersättare: 
Birgitta L Johansson (S) 
Rezene Tesfazion (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Eva Berglund (MP) 
Edip Akay (V) 

Utses att justera: Lars Persson (S) Paragrafer: 67-80 

Justeringens 
plats och tid: Kéntoret för bam, ungdom och arbetsmarknad, 28 maj 2013 

Underskrifter: •*••••*•••••*••••••••••••••*•*•••• •^T***4JLLSJt • 

Anders A. Aronsson, ordförånde Lars Persson, justerare 

{AX C 
AnmChatrin Eriksson, sekreterare 

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

Organ: Socialnämnden för bam och unga 
Datum: 2013-05-22 
Datum för 2013-05-29 Sista dag för överklagande: 2013-06-20 
anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: 2013-06-24 

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

Underskrift: A .-. 
Aiin-Chatrin Eriksson, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• • K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FOR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§67 

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 28 maj 2013 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§68 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 

Under punkt 13, Rapporter, Uppsala läns Barnavårdsförbund. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§69 

Fråga aktualiserad av politiker avseende medarbetare 

Förhandlingschef Anna Lind, kommunledningskontoret, inleder med att ge en kort information om 
garantipension, som kan beviljas från 60 år och uppåt. Garantipension beviljas efter samråd med 
ansvarig chef. 

Eva Berglund (MP) begär svar på fråga om hur utköpet av en medarbetare vid kontoret för barn, 
ungdom och arbetsmarknad genomförts. Kan en tjänsteman vid Uppsala kommun samtidigt ha 
uppdrag som skyddsombud, facklig företrädare och politiker utan att eventuella problem uppstår i 
dialog med arbetsgivaren och varför har medarbetaren uppmuntrats att söka pension för stora 
pengar då medarbetaren vi l l kvarstanna i tjänst? Carola Helenius-Nilsson svarar att medarbetaren 
ansökt om pension och fått den beviljad och att varken hon eller berörd uppdragschef fått några 
signaler om att medarbetaren önskar kvarstå i tjänst. 

Vid behandling av ärendet deltar enbart nämndens ledamöter och ersättare, förhandlingschefen, 
UAKs direktör, SBNs uppdragschef och nämndens sekreterare. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



5(15) 

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§70 

Information 

E L I S (elever i skolan) 
Eva Köpman chef Råd & stöd och Kerstin Brittsjö, familjebehandlare Råd & stöd, Vård & bildning 
samt uppdragsstrateg Yvonne Flambe informerar nämnden om ELIS-projektet. Skollagen anger 
tydligt att både föräldrar och skola har en skyldighet att hjälpa barnet att fullfölja sin skolgång. Om 
ett barn eller tonåring har problem med att delta i skolan och ofta är frånvarande kan skolan på eget 
initiativ eller tillsammans med förälder ta hjälp genom Elevhälsan och ELIS-projektet. ELIS är ett 
samarbetsprojekt mellan grundskolan och Råd & stöd, Uppsala kommun Vård & bildning. 

ANDT-området 
Samordnare Monica Söderbaum informerar nämnden om Prevention inom ANDT-området 
(Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak). Informationen innefattade förebyggande och 
hälsofrämjande arbete, nuläge med statistik inom området, vad som är på gång samt 
framtidsspaning och utmaningar. 

Justerandes sign »11 /U Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§71 

Periodbokslut med helårsprognos per april 2013 
SBN-2012-0136 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2013 samt 

att överlämna periodbokslut med helårsprognos per april 2013 t i l l kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Socialnämndens för barn och unga resultat för perioden januari-april 2013 är -2,9 mnkr. 
Årsprognosen för 2013 är -2,7 mnkr. Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg och beslutar om insatser där behoven inte kan 
tillgodoses på annat sätt samt tillhandahåller råd- och stödinsatser. Nämnden följer gällande 
lagstiftning, rättspraxis och Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. 
Nämnden har, trots åtgärder, inte lyckats hålla tillbaka och vända kostnadsutvecklingen varaktigt 
inom nämndens alla ansvarsdelar. Två områden har identifierats som kräver mer specifika åtgärder. 
Det ena rör kostnadsutvecklingen för familjehemsvården och de konsulentstödda familjehemmen. 
Det andra området gäller köp av boende med stöd. Det faktum att nämndens beställning, beslutad i 
augusti 2011, av femton bostäder för olika former av öppenvårdslösningar, ännu inte lett t i l l 
leverans, innebär att nämnden istället nödgas köpa kostsamma tjänster av olika externa leverantörer. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 22 maj 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign r-Ui / Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• • K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§72 

Remiss avseende Motion av Jeanette EscaniUa med flera (alla V) om barnbilaga 
och bokslutsbilaga om hur barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun 
SBN-2013-0072 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att efter revidering, godkänna förslag t i l l yttrande och överlämna detsamma ti l l kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Motionärerna lyfter frågan om att komplettera uppföljningen av Uppsala kommuns Barn- och 
ungdomspolitiska program med en barnbilaga och barnbokslut. Barn- och ungdomsnämnden har 
ansvaret att tillsammans med socialnämnden för barn och unga sammanställa samt att göra en 
samlad värdering av hur de övergripande målen och de önskade tillstånden i programmet nås. 
Socialnämnden för barn och unga instämmer i barn- och ungdomsnämndens tidigare yttrande samt 
förslag att invänta revideringen av Barn- och ungdomspolitiskt program. Nämnden föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 
Rolf Söderlund (M) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, revidering av 
sista meningen i yttrandet t i l l "Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att motionen anses besvarad". 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 22 maj 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§73 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § och 
16 kap 6 f SoL: individ- och familjeomsorg, första kvartalet 2013 
SBN-2013-0096 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 31 mars 2013, 

att överlämna rapporten t i l l kommunfullmäktige samt 

att anmäla att rapporten har skickats t i l l kommunrevisionen 16 april 2013. 

Sammanfattning 
Kontoret har rapporterat ej verkställda biståndsbeslut per 31 mars 2013 t i l l Socialstyrelsen. 
Rapporten avser beslut för varje individ (0-20 år) där beslutet inte verkställts inom 90 dagar. 
Rapporter som tidigare anmälts som ej verkställda och som nu har verkställts eller avslutats under 
det aktuella kvartalet, har också rapporterats. 
Vid detta kvartal har 13 ärenden rapporterats varav fyra är verkställda. Resursbrist (svårigheter att 
rekrytera uppdragstagare) förekommer i sju ärenden och i två ärenden har familjen tackat nej t i l l ett 
erbjudande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 16 april 2013. 

Justerandes sign .J i / Utdragsbestyrkande m A? 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§74 

Socialkontoret Väderkvarnsgatan 17 
SBN-2013-0099 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att ge kontoret i uppdrag att initiera en dialog med berörda kontor gällande verksamhetslokaler för 
individ- och familjeomsorgen 0-20 år. 

Sammanfattning 
Socialnämnden för barn och unga är arbetsgivarnämnd för medarbetarna inom individ- och 
familjeomsorgen 0-20 år. Antalet medarbetare uppgår t i l l omkring 185. Medarbetarna arbetar i 
huvudsak med myndighetsärenden enligt socialtjänstlagen, men även utifrån tillämplig 
tvångslagstiftning. Socialkontoret på Väderkvarnsgatan är såväl arbetsplats för medarbetarna som 
besöksmiljö för klienterna. Verksamheten bedrivs måndag ti l l fredag med vissa undantag och det är 
dagligen ett stort antal klienter som besöker socialkontoret. 

Den fysiska arbetsmiljön vid socialkontoret på Väderkvarnsgatan är inte tillfredsställande för 
medarbetarna. En rad åtgärder är vidtagna och fler insatser skall göras i syfte att förbättra 
arbetsmiljön. Nämnden gör ändå bedömningen att det långsiktiga lokalbehovet måsta säkerställas, 
varför en dialog skall inledas med berörda kontor. Ett framtida socialkontor ska garantera en god 
arbetsmiljö för medarbetarna, där särskild hänsyn läggs vid trygghets- och säkerhetsfrågorna. 
Kontoret ska också vara funktionellt och välkomnande utifrån ett klientperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 14 maj 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign , j , Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§75 

Aktuella arbetsgivarfrågor 

Myndighetschef Lotta Lindh-Neville informerar nämnden om förslag på alternativa 
verksamhetslokaler, brist på kompetent personal, nästa steg i omorganisationen samt en 
framgångsrik start av mottagningsenheten. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

9^ 
Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§76 

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 maj 2013. 

Sammanfattning 
Ordföranden redovisar sina förrättningar för maj 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign , i, / Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• • K O M M U N 

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§77 

Anmälningar 

I cirkulationspärm: 

- Kommunfullmäktige 2013-04-29, § 116 - Årsbokslut 2012 
- Kommunstyrelsen 2013-04-10, § 57 - Årsbokslut 2012 
- Kommunstyrelsen 2013-05-07, § 81 - Könsuppdelad statistik - i arbetet för en jämställd 
medborgarservice 
- Barn- och ungdomsnämnden 2013-04-25, § 95 - Redovisning av uppdrag Stenhagens Bildnings-
och kulturcentrum år 2012 
- Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § och 16 kapitlet 6 f § 
socialtjänstlagen; individ- och familjeomsorg - Rapportering t i l l Kommunrevisionen 
-Sociala insatsgrupper för unga på glid - fokuserad samverkan som ger resultat 

Protokoll från socialnämndens för barn och unga utskottssammanträden 
2013-04-23, IU Norr, ordinarie sammanträde 
2013-05-07, IU Söder, ordinarie sammanträde 
2013-05-07, IU Väster, ordinarie sammanträde 
2013-05-13, IU Norr, extra sammanträde 
2013-05-14, IU Söder, extra sammanträde 
2013-05-21, IU Söder extra sammanträde 

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

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§78 

Delegationsbeslut 

I cirkulationspärm: 

Förteckning över beslut om lön fattade av uppdragschef Jan Holmlund. 

Ordförandebeslut - Ansökan 2013 § 37a-medel - Insatser för att stärka och utveckla verksamhet 
med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122). 

Beslut om föreningsbidrag t i l l Studio 36 fattat av uppdragschef Jan Holmlund. 

Beslut om arkivansvar för allmänna handlingar fattat av uppdragschef Jan Holmlund. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FÖR B A R N OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

§79 

Kurser och konferenser 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att t i l l konferensen Barns rätt, 10-11 september 2013, anmäla Anders A. Aronsson (FP), 
Margareta Fernberg (M), Ylva Engström (M), Birgitta L Johansson (S) samt Rezene Tesfazion (S). 

I cirkulationspärm: 

Inbjudan ti l l Barns rätt på rätt sätt - folkrätt i praktiken, konferens 10-11 september 2013 som 
arrangeras av SKL, Landstinget i Värmland och Region Värmland i samarbete med 
Barnombudsmannen och Socialdepartementet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-05-22 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§80 

Rapporter 

Uppsala läns barnavårdsförbund 
Birgitta L Johansson (S) och Ylva Engström (M) rapporterar från styrelsemötet 13 maj 2013 med 
Uppsala läns barnavårdsförbund. Vid styrelsemötet beslutades bland annat om fastställande och 
fördelningen av medel t i l l inkomna ansökningar. Fråga huruvida beviljade medel ska inräknas i 
normen för ekonomiskt bistånd uppkom under styrelsemötet. 

Beslut 
Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att uppdra ti l l ordföranden att underteckna skrivelse t i l l utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
om att stipendier från t ex Uppsala läns Barnavårdsforbund ej borde räknas av från beviljat 
ekonomiskt bistånd. 

Barnombudsmannen i Uppsala 
Edip Akay (V), kontaktpolitiker, rapporterar från sitt och Kajsa Dovstads (FP) besök 6 maj 2013 
hos Barnombudsmannen i Uppsala. 

Studiebesök från Falu kommun 
Anders A. Aronsson (FP) rapporterar om besök 3 maj 2013 från Falu kommun representerade av 
ordförande i socialnämnden och andre vice ordförande i kommunstyrelsens barn- och 
ungdomsutskott. Deras intresse var främst Uppsalas arbete med sociala investeringar. 

Frivilliga samhällsarbetare 
Anders A. Aronsson (FP) rapporterar från Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares årskonferens 
4 maj 2013, som i år hölls i Uppsala. 

Politiska styrgruppen stadsdelsutveckling 
Anders A. Aronsson (FP) rapporterar från mötet 21 maj 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


