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upPääf, SOCIALNÄMNDEN 

2 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 119 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (1(D) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden i direkt 
anslutning till sammanträdet på Stationsgatan 12. 

§ 120 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

upP19.1.9 SOCIALNÄMNDEN 

3 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 121 

Information om den nationella strategin för romsk inkludering 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Eva Entelius-Melin, utredare vid socialstyrelsen berättar om Socialstyrelsens uppdrag inom ramen för 
regeringens strategi för romsk inkludering som gäller till och med 2032. 

Sedan juni 2016 är Uppsala kommun utvecklingskommun för romsk inkludering. Arbetet präglas av 
romsk delaktighet och inflytande och säkerställande att nationella minoriteten romer får tillgång till 
sina mänskliga rättigheter och inte drabbas av diskriminering och antiziganism. 

Utdragsbestyrkande 

9-) 



upPleifi SOCIALNÄMNDEN 

4 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 122 

Remissvar Handlingsplan Bostad för alla 

Kommunstyrelsen beslutade 29 augusti 2018 att ge berörda nämnder tillfälle att lämna synpunkter och 
föreslå kompletteringar till Handlingsplan Bostad för alla. Nämndernas synpunkter inhämtas 
muntligen av handläggare från stadsbyggnadsförvaltningen. 

Syftet med handlingsplan Bostad för alla är att ange inriktning för hur bostäder för alla kan 
möjliggöras i enlighet med Mål och budget 2018-2020, inriktningsmål 5, Uppsalas invånare ska ha 
bostad och arbete. 

Kommunstyrelsen kommer att besluta om handlingsplanen den 12 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UREMI SOCIALNÄMNDEN 

5 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 123 

Ekonomisk månadsuppföljning 2018 
SCN-2018-0024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för september är 25,8 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 20,8 mnkr jämfört med 
budget. 

Helårsprognosen visar ett resultat på 11,2 mnkr med en möjlig avvikelse på -5,0 och +10,0 mnkr. Det 
finns dock en fortsatt risk för högre insatskostnader inom Barn och ungdomsvården, eftersom att 
inflödet av ärenden är högt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2018. 

Justerandes s Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upP19,13, SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 124 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 från Uppsala tjej- 
och transjour 
SCN-2018-0312 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna att Uppsala Tjej- och transjour för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 
2021 erhåller ett treårigt verksamhetsbidrag, 

att fastställa verksamhetsbidraget till 300 tkr för år 2019 och att det för år 2020 och 2021 sker en 
uppräkning med 2 % under förutsättning att utrymme finns i nämndens budget, samt 

att bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Uppsala Tjej- och transjour ansöker om ett treårigt verksamhetsbidrag för perioden 1 januari 2019 till 
och med 31 december 2021 med 300 000 kronor för år 2019, med en för efterföljande år 2020 samt 
2021 uppräkning med 2 procent. 

Uppsala tjej-och transjour bedriver en välbehövd och högkvalitativ verksamhet vilken är ett tydligt 
komplement till nämndens ansvarsområden avseende våldsutsatta unga tjejer och kvinnor (cis eller 
trans) och unga transpersoner mellan 12-25 år. Vidare bedriver Uppsala tjej- och transjour ett aktivt 
samverkansarbete med offentliga, privata och ideella aktörer på området. Verksamheten knyter väl an 
till nämndens ansvar för området våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt 
ungdomar och unga vuxna som utsätts för- och/eller bevittnat våld i nära relationer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upRägliut SOCIALNÄMNDEN 

7 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 125 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 från 
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 
SCN-2018-0397 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avslå RFSU Uppsalas ansökan om bidrag om 100 000 kronor för år 2019. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
RFSU Uppsala ansöker om bidrag om 100 000 kronor för år 2019. 

RFSU:s ansökan avser våldspreventivt arbete i Uppsalas gymnasieskolor. De insatser och metoder 
som beskrivs är beprövade och har givit goda resultat men gymnasieskolans verksamhet är 
utbildningsnämndens ansvarsområde och ansökan till socialnämnden avslås därmed. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
,--- 

upP19,113 SOCIALNÄMNDEN 

8 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 126 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 från Bufff Uppsala 
SCN-2018-0398 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja BUFFF Uppsala bidrag om 150 000 kronor. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KB) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
BUFFF Uppsala söker bidrag om 814 000 kronor för år 2019. 

BUFFF (Barn och unga vars förälder/familjemedlem är/har varit i häkte/fängelse/frivård) är en 
nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Många barn har en 
familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. BUFFF är en organisation som arbetar för att förbättra 
villkoren och ge stöd till barn. När en familjemedlem blir gripen av polisen kan hela familjen behöva 
stöd. Många som är engagerade och/eller arbetar i föreningens verksamhet har själva haft en 
familjemedlem i fängelse. 

BUFFF bedriver en verksamhet som är en resurs för nämndens uppsökande sociala arbete riktat mot 
barn och unga. BUFFF når i sitt arbete målgrupper nämnden annars har svårt att nå, nämligen barn och 
unga med en förälder och/eller familjemedlem i häkte, fängelse eller frivård. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upPlel.fi SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 127 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 från Veterinär 
Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Uppsala 
SCN-2018-0399 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja VOOV Uppsala bidrag om 18 000 kronor. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KID) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
VOOV Uppsala söker bidrag om 18 000 kronor för år 2019. 

VOOV:s verksamhet fyller ett behov som kommunens arbete mot våld i nära relationer inte 
tillgodoser. Våldsamma relationer innebär ofta att också djur utsätts för våld och används som ett sätt 
för våldsutövare att kontrollera sin partner. Möjligheterna att ta med sig djur till skyddade boenden är 
begränsad och kartläggningar visar att få boenden erbjuder skyddssökande kvinnor möjligheten att ta 
med husdjur. Forskning, kartläggningar och andra undersökningar påvisar att detta kan bli ett starkt 
vägande skäl för en våldsutsatt kvinna att stanna i en våldsam och potentiellt livshotande relation. 
VOOV erbjuder temporära jourhem där djuret får bo under tiden ägaren vistas i skyddat boende. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 



10 (25) 

lupP1919, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 128 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 från Kamrat 
Föreningen Länken 
SCN-2018-0400 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja Kamrat Föreningen Länken bidrag om 15 000 kr. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kamrat Föreningen Länken ansöker om bidrag om 458 800 kronor för år 2019. 

Kamratföreningen Länken bedriver en verksamhet som knyter an till nämndens ansvar för ANDTS-
frågor och arbetet är prioriterat i Mål och Budget samt i nämndens verksamhetsplan. 

Kamrat Föreningen Länken söker bidrag för att kunna renovera fastigheten där föreningen huserar. 
Nämnden beviljar inte bidrag till fastighetsrenoveringar. I likhet med tidigare år beviljas föreningen 
medel för delar av den verksamhet de bedriver. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRILfi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 129 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 från KRIS 
Uppland 
SCN-2018-0406 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja KRIS Uppland bidrag om 120 000 kronor. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
KRIS Uppland söker bidrag om 729 000 kronor för år 2019. 

I dialog med KRIS och utifrån nämndens budget för föreningsbidrag erhåller KRIS ett bidrag som 
täcker föreningens lokalkostnader. 

KRIS Uppland kompletterar genom sin verksamhet nämndens ordinarie verksamhet för personer med 
någon form av beroendeproblematik. Föreningen arbetar aktivt och systematiskt för att stötta personer 
som vill bryta en destruktiv livsstil. Föreningen har under de år de varit verksamma i Uppsala med 
omnejd visat att de når ut till den önskade målgruppen och framgångsrikt skapat en meningsfull 
tillvaro för de som söker sig till deras verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes ign 
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upPleifi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 130 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 från 
Föräldraföreningen mot narkotika, FMN 
SCN-2018-0425 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja FMN, Föräldraföreningen mot narkotika bidrag om 245 120 kronor. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (Kr)), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
FMN, Föräldraföreningen mot narkotika ansöker om bidrag om 245 120 kronor för år 2019. 

FMN arbetar med stödjande rådgivning för anhöriga till personer med missbruksproblem. Arbetet 
bedrivs dels som individuella rådgivningar - här inräknas även par och familjer - och dels i form av 
sj älvhjälpsgrupper. Föreningen riktar sig till både vuxna och ungdomar. 

FMN bedriver en verksamhet som är ett tydligt komplement till nämndens ansvarsområden. 
Verksamheten knyter an till nämndens ansvar för ANDTS-frågor och arbetet är prioriterat i Mål och 
Budget samt i nämndens verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,§9.13, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 131 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 från föreningen 
Hjälp till Behövande år 2019 
SCN-2018-0426 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja Hjälp till behövande bidrag om 210 000 kronor. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Hjälp till behövande söker bidrag om 788 000 kronor för år 2019. 

Föreningen Hjälp till behövandes verksamhet riktar sig till socialt utsatta och personer i hemlöshet 
med någon foilii av beroende. Verksamheten knyter an till nämndens ansvar för ANDTS-frågor, 
behandling av personer i aktivt missbruk och på andra sätt socialt utsatta personer. Verksamheten är 
prioriterad enligt nämndens verksamhetsplan samt i Mål och Budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerand s sign 
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upP,13.13 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 132 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 från RFSL 
Uppsala 
SCN-2018-0430 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja RFSL Uppsala bidrag om 127 000 kronor. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
RFSL Uppsala söker bidrag om 156 860 kronor för år 2019. 

RFSL Uppsala arbetar med att stödja ELBTQ- personer i Uppsala genom att erbjuda olika typer av 
verksamheter och aktiviteter som motsvarar målgruppens behov och önskemål. Utmärkande i arbetet 
är den sociala verksamhet som syftar till att stödja målgruppen. Forskning visar att HBTQ-personer 
som grupp på olika sätt är utsatta för hatbrott, våld- och andra fördomar vilket i sin tur leder till 
känslor av utanförskap, dålig självkänsla, psykisk och fysisk ohälsa, etcetera. 

RFSL Uppsala genom sitt systematiska arbete med HBTQ-personer gör en viktig insats för en oerhört 
utsatt målgrupp. Genom sin verksamhet skapar de trygga och inkluderande arenor för gemenskap, 
stöttning och påverkansarbete. Arbetet med HBTQ är särskilt prioriterat i nämndens verksamhetsplan 
och i Mål och Budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 133 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 från föreningen 
Frisam 
SCN-2018-0345 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att för år 2019 bevilja FRISAM Uppsala bidrag om 30 000 kronor. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
FRISAM Uppsala ansöker om bidrag om 56 055 kronor för år 2019. 

FRISAM: s verksamhet består i att erbjuda utbildning till alla som tar sig an lagreglerade 
frivilliguppdrag ska få utbildning och stöd. Verksamheten riktar sig till kontaktpersoner inom 
socialtjänsten, lekmannaövervakare och godemän. Verksamheten berör flera av nämndens målgrupper 
däribland medarbetare och klienter inom socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Justerandes st Utdragsbestyrkande 
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upPledluf, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 134 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende tillsyn 
SCN-2018-0208 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Under september genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsyn över nämndens 
verksamhet rörande barn och familj. 

IVO har sammanställt granskningen och de intervjuer som genomfördes under tillsyn den 11 och 12 
september i Uppsala och nämnden har möjlighet att yttra sig över materialet. 

Utifrån protokollen från granskningarna och intervjuerna kan följande förbättringsområden 
konstateras. 
Genomförandeplaner och vårdplaner behöver upprättas och uppdateras, Barnens inställning till vården 
och delaktighet behöver dokumenteras och tydliggöras i utredningar och uppföljningar, 
Utredningstiderna behöver förkortas bland annat genom att utredningar avslutas när de är fårdiga och 
Kommunicering av utredningsmaterial ska göras innan beslut fattas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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(STOJ SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 135 

Val av ersättare till individutskott 3 
SCN-2015-0025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att entlediga My Lilja (S) från uppdraget som ersättare i individutskott 3, 

att utse Maria Patel (S) till ersättare i individutskott 3. 

Sammanfattning 
My Lilja (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden och individutskott 3. 

Yrkanden 
Kjell Haglund (V) föreslår att Maria Patel (S) utses som ersättare i individutskott 3. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Utdragsbestyrkande Justerandes gil 



Justerandes sign 
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uplinlufa SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 136 

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2018 
SCN-2018-0237 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
som 30 juni 2018 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. I föreliggande handlingar finns 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. 

För det andra kvartalet 2018 har 12 ärenden rapporterats till IVO som ej verkställda varav 6 beslut 
som tidigare rapporterats som ej verkställda har rapporterats som avslutade eller verkställda. Besluten 
avser kontaktperson, kontaktfamilj och bostadssocialt kontrakt. Största anledningen till att besluten om 
kontaktperson och kontaktfamilj inte verkställts är brist på uppdragstagare. Anledningen till besluten 
om bostadssocialt kontrakt inte verkställts är brist på lägenheter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 137 

Redovisning av internkontroll 
SCN-2017-0522 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapport om deluppföljning av intemkontrollplan 2018. 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller en delrapportering av nämndens intemkontrollplan för 2018. De delar som 
redovisas i delrapporten är: 

Rubricering av ärenden till nämnd, Korrekt hantering av delegationsbeslut, Inleds utredning till barns 
skydd i tillräcklig utstäckning, Representation, Bisysslor, Mutor och jäv, Kvalitetssäkring av avtal, 
Upphandling enligt ramavtal och direktupphandlingar, Felaktig utbetalning av posten övriga 
kostnader, Återsökning av statsbidrag för ensamkommande och Utbetalning av arvode till 
uppdragstagare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 138 

Uppdrag om att utveckla arbete mot droger i skolan 
SCN-2018-0460 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen ta fram en beskrivning 
av nuläge och process vad gäller det hälsofrämjande och drogförebyggande arbetet i kommunen 
och hur arbetet vid misstanke om narkotikaanvändning hos elever hanteras, 

att den gemensamma beskrivningen av nuläget tas upp i respektive nämnd senast i december 2018, 
samt 

att med beskrivningen som grund i nästa steg bedöma utvecklingsbehov. 

Sammanfattning 
För att förhindra att ungdomar hamnar i narkotikamissbruk är det avgörande både att det finns ett 
långsiktigt förebyggande arbete, att tidig upptäckt möjliggörs och att åtgärder vidtas tidigt vid 
misstanke om att en elev använder narkotika. 

Båda socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen bedömer att det behövs en gemensam 
beskrivning över hur arbetet idag bedrivs, både vad gäller det främjande och förebyggande arbetet och 
de åtgärder som vidtas vid misstanke om missbruk hos elever. En processkartläggning föreslås tas 
fram utifrån ett elevperspektiv, där insatser från båda förvaltningarna beskrivs och där det också 
framgår hur insatserna hänger samman. Vidare ska beskrivas hur samverkan mellan förvaltningarna 
idag ser ut. 

Med en sådan beskrivning som grund kan därefter i samverkan bedömas om åtgärder behöver vidtas 
tidigare, behöver samordnas bättre eller om nya former av åtgärder och samverkan behöver utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 139 

Tillfällig boendeinsats och förlängning av projekt Fadderhem 
SCN-2018-0497 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Stadsmission bidrag om 4 000 000 kronor för förlängning av projekt Fadderhem i 
Uppsala under perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni 2019, 

att bevilja Uppsala Stadsmission bidrag om 4 780 000 kronor för att fram till 30 april 2019 bedriva 
verksamhet i form av tillfällig boendeinsats för unga utan boende som idag bor och går i skola i 
kommunen och som omfattas av den nya gymnasielagen, 

att uppdra till socialförvaltningen att gemensamt med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen 
utreda och ge förslag till en långsiktig inriktning för arbetet med de som beviljas 
uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen, samt 

att förslaget ska redovisas på socialnämndens sammanträde senast i mars 2019 för att återrapporteras 
till kommunstyrelsen senast i april 2019. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), 
Anders A. Aronsson (L), Ulf Schmidt (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 2. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att verka för en förlängning av projekt Fadderhem 
i Uppsala samt att ansvara för tillfällig boendelösning för unga vuxna som är bostadslösa och omfattas 
av gymnasielagen. Uppsala Stadsmission har sedan oktober 2017 beviljats bidrag från socialnämnden 
för att bedriva projekt Fadderhem i Uppsala och har nu inkommit med en ansökan om förlängning av 
projektet och en utökning med en tillfällig boendeinsats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018. 

Justerandes s Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 140 

Information om socialförvaltningens organisationsförändring 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningsdirektör Kajsa Björnström berättar om den organisationsförändring som 
socialförvaltningen ska genomföra. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 141 

Anmälningsärenden 
SCN-2018-0023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Ordförandebeslut 2018-09-12 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende klagomål samt 
inkomna anmälningar och förhandsbedömningar i ärende. Dnr 8.2-20875/2018 
Mottagningsenheten Vuxen, beslut augusti 2018 
Beroendeenhet 1, beslut augusti 2018 
Beroendeenhet 2, beslut augusti 2018 
Ungdomsenhet 4, beslut juni, juli och augusti 2018 
Barnenhet 2, beslut augusti 2018 
Barnenhet 3, beslut juli 2018 
Mottagningsenheten BoU, beslut augusti 2018 
Placeringsenhet 1, beslut augusti 2018 
Ensamkommande 1, beslut juli och augusti 2018 
Ensamkommande 2, beslut augusti 2018 
Ensamkommande ej anvisade, beslut augusti 2018 
Ungdomsenhet 2, beslut augusti och september 2018 
Barnenhet 2, beslut september 2018 
Placeringsenhet 2, beslut augusti 2018 
Barnenhet 4, beslut juli 2018 
Ungdomsenhet 4, beslut september 2018 
Mottagningsenheten vuxen, beslut september 2018 
Beroendeenhet 1, beslut september 2018 
Beroendeenhet 2, beslut september 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 142 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att den som önskar delta anmäler sig i seminariet Skottlossning, Våld och Droger den 14 november 
2018. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått en inbjudan från U-FOLD, Uppsala universitet till höstseminarium om 
Skottlossning, Våld och Droger den 14 november 2018 mellan klockan 10.00 - 12.00. 

§ 143 

Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun var värd för konferensen drogFOKUS 2018 den 17-18 oktober 2018. Ledamöter 
som deltog i konferensen berättar om dagarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-31 

§ 144 

Delegation att avge yttrande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att delegera till nämndens presidium att besluta om yttrande i ärendet Handlingsplan Bostad för alla. 

Sammanfattning 
Handläggare från Stadsbyggnadsförvaltningen inhämtade muntligt svar från socialnämnden vid 
dagens sammanträde. Nämnden önskar dock lämna skriftligt yttrande vilket måste lämnas senast 9 
november 2018 då remisstiden går ut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Ärende 6 till 15, Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Vi tycker att socialnämnden i stort har en bra process för bidragsgivn ing. Det är bra 
att bidragen räknas upp, att det finns en särskilt pott (400.000 kr) som kan användas 
som utvecklingsmedel under 2019, och det har skett en bra kommunikation med 
föreningarna och redovisning till nämnden. Vi skulle dock gärna se att det även, 
åtminstone någon gång per mandatperiod sker en politisk dialog med 
bidragssökande föreningar från nämndens sida. Det blir också väldigt konstigt att när 
sökta bidrag skiljer sig så mycket från tilldelade det inte framgår vad resultatet av det 
lägre bidraget blir. Man skulle kunna överväga att föreningarna får komplettera sin 
ansökan utifrån det preliminära förslaget till tilldelning, alltså vad man avser använda 
de medel som man faktiskt får. 

Jonas Segersam (KD) 

Lars-Gunnar Karlsson (M) 

Anders A Aronson (L) 

Ulf Schmidt (C) 
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Ärende 21 Tillfällig boendeinsats och förlängning av projekt Fadderhem 

Särskilt Yttrande 
Alliansen 

Den nya gymnasielagen ger stora utmaningar att ge ensamkommande en dräglig 
tillvaro under sina studier i Uppsala kommun. Vi i alliansen tycker det är bra att 
kommunen söker om bidrag hos staten för dessa insatser, då de är kostsamma. Vi 
vill också som vi tidigare gjort trycka på vikten av att förvaltningen och 
stadsmissionen säkerställer att det är just rätt målgrupp som nås av insatserna, 
nämligen asylsökande ensamkommande som studerar på gymnasiet. 

Jonas Segersam (KD) 

Lars-Gunnar Karlsson (M) 

Anders A Aronson (L) 

Ulf Schmidt (C) 
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