
Justeringens 
plats och tid: en 21 juni 201, 

Utses att Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 88 - 105 
justera: 
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Lotta von Wowe-rn, sekreterare 

,Jcyhas Segersam (kb), justerare 
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upEnlue SOCIALNÄMNDEN 

1(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00— 18.50 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Michael Holtorf (M) 
Tarja Onegård (MP) fr o m § 93 
Eva Pettersson (MI3 ) 
Liza Boöthius (V) 
Anders A Aronsson (L) 
Ove Hjorth (S) 
Birgitta L Johansson (S) 
Hans Olsson (M) 
Ahmad Orfali (MP) t o m § 92 
Joakim Strignert (C) 
Leif Boström (KD) 

Ersättare: Maria Patel (S) 
Ahmad Orfali (MP) fr o m 
§ 93 
Gunnel Borgegård (L) 

Övriga Kajsa Björnström, direktör, Johan Eikman, tf avdelningschef, Ann-Christine Dahlhn, 
deltagare: avdelningschef, Susanne Söderberg, samverkanschef, Therese Hagberg, HR-chef, Magnus 

Bergmark, controller, Sofia Venemalm, strateg, Kjerstin Tejre, strateg, Elisabeth 
Lannergård, strateg, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Eva Köpman, avdelningschef, 

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

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2017-06-20 
Anslag sätts upp: 2017-06-22 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare  

Sista dag att överklaga: 2017-07-13 
Anslaget tas ner: 2017-06-14 



upPleifi SOCIALNÄMNDEN 

2(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 88 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 21 juni 
2017 klockan 10.00 på Stationsgatan 12. 

§ 89 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp M, L, C, KD 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 90 

Information om området ensamkommande barn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar aktuell statistik över mottagna ensamkommande barn, boende samt vad som 
är aktuellt inom området. 

§ 91 

Samverkansstrukturen på regional och lokal nivå 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Susanne Söderberg, samverkanschef informerar om samverkansstrukturen som Uppsala kommun har 
tillsammans med övriga kommuner i länet och Region Uppsala. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

g ) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 92 

Slutrapport - samverkan kring skolnärvaro 
SCN-2016-0172 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden, tillsammans med utbildningsnämnden och omsorgsnämnden, söker finansiering 
från sociala investeringsfonden för tre koordinatorstjänster för 2018-2019, 

att socialnämnden, tillsammans med utbildningsnämnden och omsorgsnämnden finansierar 
koordinatorstjänster under höstterminen 2017 med PRIO-medel, 

att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att tillsammans med utbildningsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen utse en styrgrupp för att driva projektet vidare samt 

att beslutet att bedriva verksamheten under 2018-2019 gäller under förutsättning med 
finansiering från sociala investeringsfonden, och utvärderas under 2019 för att avgöra den 
framtida fortsättningen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 20 maj 2016 att påbörja 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. 

En rapport har gjorts av vad projektet kommit fram till. Rapporten visar på utvecklingsbehov inom 
fyra områden; tillhandahålla insatser som är anpassade utifrån barnets/den unges individuella behov, 
erbjuda insatser i tidigt skede, barn/ungdomars/vårdnadshavares delaktighet samt samordnat och 
helhetstänk. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Anders A. Aronsson (L) och Joakim Strignert (C) 
yrkar följande tillägg i beslutet: Beslutet att bedriva verksamheten under 2018-2019 gäller under 
förutsättning medfinansiering från sociala investeringsfonden, och utvärderas under 2019 för att 
avgöra den framtida fortsättningen. 

Kjell Haglund (V) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) m fl. yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförandens ställer proposition på Jonas Segersams (KD) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

,) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 93 

Information om kartläggning av hedersrelaterat våld i Uppsala 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
En kartläggning ska genomföras i årskurs 9 i utvalda skolor under hösten 2017. Preliminärt resultat 
kommer tidigast i december 2017. 

§ 94 

Ekonomi 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om den ekonomiska situationen och processerna för att nå en ekonomi i 
balans. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

fl 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 95 

Presentation av medarbetarenkät 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under perioden 17 mars - 14 april 2017 genomförde Uppsala kommun en medarbetarundersökning 
bland alla anställda. Resultatet för socialförvaltningen i jämförelse med Uppsala kommun i stort 
presenteras. 

§ 96 

Visning av första delen i dokumentärserien Vi är Gottsunda 

Presentation av första delen i dokumentärserien Vi är Gottsunda. Dokumentärserien är ett samarbete 
mellan Anders Land, producent på Populate, KFUM-Gottsunda fritidsgård och föreningen 
Kontakten. Projektet har fått stöd av bland annat socialnämnden och planeringen är att fyra delar ska 
produceras. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 97 

Förslag till nya riktlinjer avseende sociala föreningar 
SCN-2017-0288 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta Förslag till mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom det 
sociala området enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Michael Holtorf (M), Anders A. Aronsson (L), 
Joakim Strignert (C) och Leif Boström (KD) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialnämnden fick med anledning av Uppsala kommuns nya organisation år 2015 ansvar för 
verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom det sociala området. På uppdrag av socialnämnden 
har förvaltningen sett över riktlinjerna och anpassat dessa till nämndens utgångspunkter för stöd till 
ideella organisationer: den lokala överenskommelsen (LÖK), Mål och budget samt socialnämndens 
verksamhetsplan. Tillsammans utgör dessa tre styrdokument grunden för vilka prioriteringar och 
bedömningar som ska göras för att uppnå målet med Uppsala kommuns samverkan samt ekonomiska 
stöd till organisationer inom ideella sektorn. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Anders A. Aronsson (L) och Joakim Strignert (C) 
yrkar att förslaget ska återremitteras, för att kompletteras med en kort beskrivning av nämndens bidrag 
i stort, och för att göra förslaget mer anpassat för att främja innovation och främja flexibilitet och tillit 
gentemot föreningslivet. 

Kjell Haglund (V) och Ylva Stadell (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt och Ylva Stadells (S) yrkande mot Jonas Segersams (KD) m fl. och finner 
bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 juni 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 98 

Ekonomisk uppföljning per maj 
SCN-2017-0157 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet mot budget i balans, 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utfallet per maj 2017 är -4,4 mnkr. Kostnaderna avviker från budget med -13,7 mnkr. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Anders A. Aronsson (L) och Joakim Strignert (C) 
yrkar följande tillägg i beslutet: att nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet mot budget i 
balans. 

Kjell Hagberg (V) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) m fl. yrkande. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 maj 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 99 

Uppföljning av ramavtal HVB barn och unga; Själandsgården 
SCN-2017-0246 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen tjänsteskrivelse den 29 maj 2017. 

§ 100 

Uppföljning av ramavtal HVB barn och unga; Allviken HVB 
SCN-2017-0245 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalsuppföljningen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 101 

Anmälningsärenden 
SCN-2017-0011 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden, protokoll och inkomna handlingar till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Söder Familjerätt april 2017 
Väster Familjerätt april 2017 
Norr Familjerätt april 2017 
Öster Familjerätt april 2017 
Mottagningsenheten Vuxen april 2017 
Beroendeenhet 1 april 2017 
Beroendeenhet 2 april 2017 
Skyddade uppgifter, beslut april 2017 
Öster mottagning Barn och ungdom april 2017 
Öster barn april 2017 
Öster ungdom april 2017 
Öster Placering 1 april 2017 
Väster Mottagning BoU, mars — april 2017 
Väster Barn, december 2016 — april 2017 
Väster Ungdom, november 2016 — april 2017 
Väster Placering 1 Barn, september 2016 — april 2017 
Väster Placering 1 Ungdom, april 2017 
Väster Placering 2 Barn, april 2017 
Väster Placering 2 Ungdom, april 2017 
Söder Mottagning BoU, maj 2017 
Söder Ungdom, maj 2017 
Söder Placering 1, maj 2017 
Söder Placering 1 Barn, maj 2017 
Söder Placering 1 Ungdom, maj 2017 
Söder Resurs, mars — maj 2017 
Söder Placering 2, maj 2017 
Söder Placering 2 barn, maj 2017 
Söder Placering 2 Ungdom, maj 2017 
Söder sekretess, maj 2017 
Norr Placering 1 barn, beslut från maj 2017 
Norr Reseurs, beslut från april 2017 
Norr Resurs Barn, beslut från maj 2017 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 102 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp M, L, C, KD 

Anmäls uttag av 5 timmar den 19 juni 2017 för särskild aktivitet i partigrupp för M, L, C, KD. 

§ 103 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Ylva Stadell (S) och Alexandra Steinholtz (M) att delta i Länsstyrelsens nätverksträff om 
ANDT-området ur ett storstadsperspektiv den 18-19 oktober 2017 i Uppsala, 

att utse Ylva Stadell (S) och Leif Boström (KD) att delta i konferens om föräldraskapsstöd den 
12 oktober i Stockholm som anordnas av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och 
Länsstyrelserna. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från Länsstyrelserna till nätverksträff för stora städer i åtta mellansvenska län den 
18-19 oktober 2017 i Uppsala samt inbjudan från Länsstyrelserna och Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd till konferens om föräldraskapsstöd den 12 oktober, Norra Latin i Stockholm. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

9-) 
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Uppsala KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

§ 104 

Rapporter 

Finns inget att rapportera. 

§ 105 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 

Anders A. Aronsson (L) önskar att nämnden ska få en sammanställning över vilka hem för vård eller 
boende, HVB som nämnden själva driver i egen regi. 

Justerandes sign 

_I 
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Ärende 6 Förslag till riktlinjer avseende sociala föreningar 

Reservation 

Alliansen välkomnar ett förslag på riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella föreningar med 
verksamhetsområde inom det sociala området. Det är viktigt med tydlighet och transparens 
så att å ena sidan en positiv möjlighet för samarbete med civilsamhället finns samtidigt som 
å andra sidan kommunen försäkrar sig om att de samarbetspartner vi har följer lagar och 
regler och kan redovisa sin verksamhet på ett betryggande sätt. Det får inte råda någon 
godtycklighet i kommunens bidragsgivning och samtidigt måste vi både kunna eftersträva en 
långsiktighet och kontinuitet i vissa fall, och en flexibilitet och innovation i vissa fall. 

Vi yrkade på återremiss eftersom vi dels önskade att förslaget skulle sättas i ett 
sammanhang, där översynen av kommunens samlade bidragsgivning kunde bifogas 
ärendet, och en förklaring över skillnader mellan verksamhetsbidrag och andra 
samarbetsformer som nämnden har, och inte har, med den ideella sektorn. Partnerskap, 
utvecklingsbidrag och projektmedel är sådana exempel som i vissa fall finns idag och i vissa 
fall inte. Att ha bara en ansökningsdag under hela året ger inte så stort utrymme för flexibilitet 
och innovation, och egentligen borde nämnden överväga att ha även andra bidragsformer. Vi 
tror även att man skulle kunnat minska på några av alla de formella krav som ställs på 
föreningarna och som inte alltid är nödvändiga eftersom man också alltid måste bedöma 
innehållet i verksamheten i första hand, och även se till graden av idealitet och 
medlemsengagemang som finns utanför den av kommunen finansierade delen av 
verksamheten. 

Jonas Segersam (KD) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Anders A Aronsson (L) 
Joakim Strignert (C) 

ALUMN  
Liberalerna 
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