
Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 53 - 68 

Socialförvaltnin e Stationsgatan 12 

föraryde as Segersam ), justerare 

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2017-04-26 Sista dag att överklaga: 2017-05-30 
Anslag sätts upp: 2017-05-09 Anslaget tas ner: 2017-05-31 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala,e och social rvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 

Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

1(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.15 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Ann Louise Linder (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Westman (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Michael Holtorf (M) 
Eva Pettersson (MP) 
Tarja Onegård (MP) 
Liza BMhius (V) 
Anders A Aronsson (L) fr o m § 67 
Ulf Schmidt (C) 
Janet French (SD) 
Gunnel Borgegård (L) t o m § 66 

Ersättare: Ove Hjorth (S) 
Birgitta L Johansson (S) 
My Lilja (S) 
Maria Patel (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
Hans Olsson (M) 
Ahmad Orfali (MP) 
Gunnel Borgegård (L) fr o m 
§ 67 
Joakim Strignert (C) 
Leif Boström (Kl)) 

Övriga 
deltagare: 

Kajsa Björnström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Eva Köpman, 
avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, Kerstin Karlsson, avdelningschef, Ann-
Christine DahMn, avdelningschef, Katja Friberg, biträdande avdelningschef, Birgitta 
Ljungström, avdelningschef, Therese Hagberg, HR-chef, Peter S:t Cyr, ekonomichef, 
Magnus Bergmark, controller, Malin Eklöf Uppströmer, controller, Johan Eikman, strateg, 
Sofia Venemalm, strateg, Elisabeth Karlsson, samordnare, Helene Löwgren, samordnare 

Lotta von Wowem, sekreterare 

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

Lotta von Wowem, sekreterare 



Uppsala 
SOCIALNÄMNDEN 

2(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 53 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
8 maj 2017 klockan 13.00 på socialförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 54 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändringar: 
Ärende 10 Uppföljning av placerade barns utbildning — utgår 
Ärende 15 Förslag på prioriterade områden för Närvårdssamverkan Uppsala kommun och Region 
Uppsala - utgår 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 55 

Ekonomiskt uppföljning per mars med prognos på helår 
SCN-2017-0157 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per mars 2017 samt 

att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos per mars till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat per mars 2017 uppgår till + 6,7 mnkr, resultatet avviker negativt mot budget med 
-1,2 mnkr. 

Intäkterna till och med mars är 6,4 mnkr högre än budget. Kostnaderna avviker från budget med -7,5 
mnkr, högre kostnader än budgeterat. De ökade kostnaderna överstiger de ökade intäkterna, vilket 
förklarar effekten på -1,2 mnkr. 

Resultat helår per marsprognosen uppgår till -18,1 mnkr. Nämndens nettokostnader för alla 
verksamhetsgrupper är i prognosen beräknade till -657,6 mnkr, vilket kan jämföras med 
nettokostnaderna för 2016, som var -590,8 mnkr och årets budget som är -639,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 april 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 56 

Avtalsförändring gällande ensamkommande barn och unga med Center för 
vård och omsorg 
SCN-2017-0166 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna ändring i "Avtal om hem för vård eller boende (HVB) för ensarnkommande 
barn och ungdomar" med Center för vård och omsorg, CVO enligt redovisat förslag. 

Sammanfattning 
Förslaget innebär att Center för vård och omsorg, CVO samlokaliserar stödboendeverksamheten med 
Hem för vård eller boendeverksamheten, HVB. Det skulle innebära att antalet HVB-platser sänks från 
21 till 18. Antalet heldygnsplatser i HVB-verksamheten är detsamma men antalet jourplatser sänks till 
3 platser. 

På stödboendet sänks antalet garantiplatser till 9 istället för 10. 

Samlokaliseringen sker i maj och ersättningsförändringen från och med 1 juni 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 57 

Återrapport av utvecklingsmedel från Socialstyrelsen avseende våld i nära 
relationer 
SCN-2017-0167 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att administrera, fördela och årligen följa upp 
utvecklingsmedel som syftar till att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn, barn som bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 

Under 2017 har förvaltningen fördelat medel inom följande områden: 
550 tkr avseende berörda verksamheters möjligheter att följa gällande regelverk, ha tillgång till aktuell 
kunskap och kunna använda verksamma metoder inom området eller på annat sätt kvalitetsutveckla 
sitt arbete, 

100 tkr till kunskap om och spridningen av verksamma metoder för att identifiera och ge 
ändamålsenligt stöd till barn som har eller riskerar att utsättas för våld, 

100 tkr till det universellt och selektivt förebyggande arbetet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars 2017. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 58 

Delegations- och arbetsordning för socialnämnden 
SCN-2015-0028 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta reviderad delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Delegationsordningen är ett levande dokument som reglerar rätten att fatta beslut inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Under 8 arbetsordning har ordet ärende ersatts med arbetsuppgift för att särskilja från ärenden där 
beslut fattas med stöd av delegation och uppgifter av verkställande karaktär som inte innefattar 
delegation. 

9.1 p 1 tas vice ordförande och andre vice ordförande bort, då vice ordförande osv stiger in i 
ordförandens frånvaro per automatik. 

9.1 p 2c läggs BrB och personundersökning i brottsmål till, vilket avser yttranden som görs till 
domstol, samma yttranden kan krävas av åklagaren i ett tidigare skede i brottsmålsprocessen och där är 
specialisthandläggare sedan tidigare delegat. 

9.1 p 9 avvisa företräde inför utskott nämnd. Denna typ av ärende bör formuleras som avslag. Ordet 
avvisa byts ut mot avslå. 

9.1 p 10 delas så att det blir tydligt vem i olika delar av organisationen som får göra vad och när. 

9.6.4 p 1 Idag anges maxsumman 1 900 kronor vilket är den ersättning nämnden erhåller från 
Migrationsverket. Migrationsverkets ersättningar kommer att förändras under sommaren och därför 
ändras skrivningen till att delegationen följer Migrationsverkets ersättningssystem. 

9.6.4 p 3 Ny punkt. Förlängning av pågående insatser med två månader i samband med att 
barnet/ungdomen får uppehållstillstånd. Punkten underlättar hanteringen av beslut där 
ensamkommande barn erhåller uppehållstillstånd. 

9.8 p 11 och 12 dessa punkter föreslås utgå med anledning av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 
6529-15 att beslut om att ej röja vistelseort 14 § LVU inte kan delegeras med hänvisning till den 
principiella vikt beslutet har, samma tolkning görs angående umgängesbegränsning i kammarrätten i 
Göteborg 560-17. 

9.10 p 11 Ett förtydligande om att familj erättssekreteraren även har delegation att inte godkänna 
föreslagna avtal mellan föräldrar. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

7(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

9.11 p 1 stycke 1 avser en arbetsuppgift och flyttas upp under rubriken arbetsordning. 

Beteckningen MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) har plockats bort eftersom det inte finns 
inom organisationen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 59 

Ordförandebeslut i individärenden vid brådska - turordning 
SCN-2015-0029 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att besluta om förordnanden enligt följande turordning för individärenden som fattas vid brådska 
(ordförandebeslut) enligt 6 kap. 36 § kommunallagen, 6, 11 och 27 §§ lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga samt 13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall: 

Individutskott (JU) Söder 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden, 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder, 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster, 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr, 
Alexandra Westman (M), vice ordförande IU Norr, 
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster, 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster, 
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande, 
Anders A Aronsson (L), vice ordförande IU Ensamkommande, 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden, 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden. 

Individutskott (JU) Väster 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster, 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr, 
Alexandra Westman (M), vice ordförande IU Norr, 
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster, 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster, 
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande, 
Anders A Aronsson (L), vice ordförande IU Ensamkommande, 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden, 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder, 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden, 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden. 

Individutskott (JU) Norr 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr, 
Alexandra Westman (M), vice ordförande IU Norr, 
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster, 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster, 
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande, 
Anders A Aronsson (L), vice ordförande IU Ensamkommande, 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden, 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder, 

Utdragsbestyrkande 



Uninlue SOCIALNÄMNDEN 

9(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster, 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden, 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden. 

Individutskott (JU) Öster 
Liza Boöthius (V), ordförande IV Öster, 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster, 
Rezene Tesfazion (S), ordförande TU Ensamkommande, 
Anders A Aronsson (L), vice ordförande IU Ensamkommande, 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden, 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder, 
Tarja Onegård (MP), ordförande IV Väster, 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr, 
Alexandra Westman (M), vice ordförande III Norr, 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden, 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden. 

Individutskott (IU) Ensamkommande 
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande, 
Anders A Aronsson (L), vice ordförande IU Ensamkommande, 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden, 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder, 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster, 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr, 
Alexandra Westman (M), vice ordförande IU Norr, 
Liza Boöthius (V), ordförande IU Öster, 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster, 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden, 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden. 

Sammanfattning 
Ärendet rör vem som får fatta beslut i brådskande individärenden och är en uppdatering av ledamöter 
och turordning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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(STAM SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 60 

Inrättande av socialnämndens individutskott sommaren 2017 
SCN-2015-0025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att under veckorna 26 till och med 34 inrätta socialnämndens individutskott sommar, 

att under vecka 26, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott sommar utse 
Inga-Lill Sjöblom (S), Alexandra Westman (M), Ahmad Orfali (MP), 

att under vecka 27, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott sommar utse 
Inga-Lill Sjöblom (S), Alexandra Westman (M), Ahmad Orfali (MP), 

att under vecka 28, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott sommar utse 
Ylva Stadell (S), Ulf Schmidt (C), Leif Boström (KB), 

att under vecka 29, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott sommar utse 
Ulf Schmidt (C), Leif Boström (KD) Birgitta L Johansson (S), 

att under vecka 30, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott sommar utse 
Ylva Stadell (S), Lars-Gunnar Karlsson (M), Ove Hjort (S), 

att under vecka 31, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott sommar utse 
Lars-Gunnar Karlsson (M), Eva Pettersson (MP), Michael Holtorf (M), 

att under vecka 32, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott sommar utse 
Ylva Stadell (S), Ulf Schmidt (C), Eva Pettersson (MP), 

att under vecka 33, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott sommar utse 
Rezene Tesfazion (S), Jonas Segersam (I(D), Maria Patel (S), 

att under vecka 34, som ordinarie ledamöter i socialnämndens individutskott sommar utse 
Tarja Onegård (MP), Ann-Louise Linder (S), Michael Holtorf (M) samt 

att de ledamöter och ersättare i socialnämnden som inte ingår i individutskott sommar utgör 
utskottets ersättare. 

Sammanfattning 
Individutskotten består av få ledamöter och under, framförallt, semesterperioden är sårbarheten stor. 
Det är nödvändigt att alltid garantera beslutsmässighet. Av det skälet inrättar socialnämnden ett 
tillfälligt individutskott under veckorna 26 till och med 34. Utskottet ska bestå av tre ordinarie 
ledamöter. 

Utdragsbestyrkande 



up11§31.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

De ledamöter och ersättare i nämnden som inte ingår i individutskott sommar blir ersättare och 
kontaktas när behov uppstår. Det innebär att en ledamot kan ingå i sommarutskottet en vecka och 
därefter kallas in som ersättare om behov uppstår. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2017. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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Upliniut SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 61 

Utse ersättare i individutskott söder och ledamot i individutskott 
ensamkommande 
SCN-2015-0025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att entlediga Edip Akay från uppdragen som ersättare i individutskott söder och ledamot i 
individutskott ensamkommande, 

att utse Kjell Haglund (V) som ersättare i individutskott söder samt, 

att utse Liza Boöthius (V) som ledamot i individutskott ensamkommande. 

Sammanfattning 
Edip Akay har avsagt sig uppdragen som ersättare i individutskott söder och ledamot i individutskott 
ensamkommande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UpliMeilue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 62 

Sammanträdestider för individutskotten hösten 2017 
SCN-2016-0318 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att socialnämndens individutskott söder sammanträder torsdagar klockan 09.00: 
7 september, 5 oktober, 2 och 30 november, 

att socialnämndens individutskott norr sammanträder torsdagar klockan 09.00: 
14 september, 12 oktober, 9 november och 7 december, 

att socialnämndens individutskott väster sammanträder torsdagar klockan 09.00: 
21 september, 19 oktober, 16 november och 14 december, 

att socialnämndens individutskott öster sammanträder torsdagar klockan 09.00: 
31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och 21 december, samt 

att socialnämndens individutskott för ensamkommande sammanträder onsdagar klockan 09:00 
6, 20 september, 4, 18 oktober, 1, 15, 29 november och 13 december. 

Sammanfattning 
Sammanträdestider under hösten 2017 för de fem individutskotten. Individutskottens sammanträden 
äger rum på Hamnesplanaden 3, Uppsala, om inget annat anges i kallelse. Vid behov sätts extra 
sammanträden in. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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144.93.1.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 63 

Upphandling av konsulentstödd familj ehemsvård 
SCN-2017-0194 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende konsulentstödd familjehemsvård, 

att ge förvaltningen i uppdrag att inleda en upphandling avseende konsulentstödd familjehemsvård. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ett ramavtal rörande konsulentstödd familjehemsvård med tio leverantörer. Första 
avtalsperioden löpte 2014-11-10 - 2016 11-09 med möjlighet att med option förlänga avtalet ett plus 
ett år. Nämnden har utnyttjat möjligheten att förlänga avtalet en gång och nuvarande avtalsperiod 
löper ut 2017-11-09. 

Syftet med upphandlingen var att förse barn och ungdomar med god omsorg i ett familj ehemsboende. 
Företagen som levererar tjänsten rekryterar, utreder och handleder familjehem för förvaltningens 
räkning. 

Nuvarande ramavtal täcker inte nämndens behov av jourfamiljsplaceringar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplinluf SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 64 

Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting, SKL 
SCN-2017-0165 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att förvaltningen återkomer med redovisning på förbättringsåtgärder samt 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen genomförde under perioden 19 september till 14 oktober 2016 en 
brukarundersökning som riktade sig till några utvalda grupper inom individ och familj eomsorgen. 
Undersökningen genomfördes i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

Resultatet av undersökningen finns presenterad i statistikverktyget Kolada. 78 kommuner i Sverige 
deltog i brukarundersökningen 2016. SKL planerar en fortsättning av satsningen och erbjuder 
kommunerna deltagande i undersökningen 2017. Socialförvaltningen planerar att medverka i 
samarbetet och att genomföra en ny undersökning under hösten 2017. 

Yrkanden 
Kjell Haglund (V) yrkar tillägg med en att-sats enligt: att förvaltningen återkommer med redovisning 
på förbättringsåtgärder. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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16 (19) 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 65 

Riktlinjer för härbärget för socialt utsatta EU-medborgare 
SCN-2016-0317 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till riktlinjer. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Westman (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), 
Gunnel Borgegård (L) och Ulf Schmidt (C) reserverar sig i bilaga 1. 

Janet French (SD) reserverar sig i bilaga 2. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 7 december 2016 att uppdra till nämndens presidium och förvaltningen 
att tillsammans med berörda organisationer utarbeta riktlinjer för härbärget och dagcentret. En 
arbetsgrupp träffades den 16 januari för att samtala om gemensamma riktlinjer. 
Bakgrunden till behovet av riktlinjer är framförallt den nya inriktningen med öppethållande året runt. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Westman (M), Gunnel Borgegård (L) och Ulf Schmidt (C) yrkar att 
meningen "Barn ska endast i undantagsfall beredas plats för boende på härbärget för längre tid än en 
vecka" ska läggas till i överenskommelsen. 

Janet French (SD) yrkar bifall till Jonas Segersam (KD), Alexandra Westman (M), Gunnel Borgegård 
(L) och Ulf Schmidts (C) yrkande. 

Ylva Stadell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Segersam (KD), Alexandra Westman (M), Gunnel Borgegård (L) och Ulf 
Schmidts (C) yrkande mot Ylva Stadells (S) yrkande och finner bifall till Ylva Stadells (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2017. 
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upl?».1.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 66 

Presentation av aktivitetsplan för utvecklingskommun romsk inkludering 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun är sedan 2016 en av fem utvecklingskommuner för romsk inkludering. I regeringens 
beslut den 26 maj 2016 beviljades Uppsala kommun ett bidrag med 500 000 kronor/år under två år för 
att medverka i en utveklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå. Förvaltningen 
presenterar den aktivitetsplan som har tagits fram i kommunen och som ska säkerställa att arbetet för 
romsk inkludering lever vidare inom kommunen även efter tiden som utvecklingskommun. 

Utdragsbestyrkande 
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Uplinluf SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 67 

Anmälningsärenden 
SCN-2017-0011 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 
2.1 Ordförandebeslut 2017-04-04 att utse ledamöter ordförande i individutskott Söder. 
2.2 Ordförandebeslut 2017-04-05 att socialnämndens sammanträde den 26 april 2017 är stängt. 

2:3 Öster ungdom, beslut från januari 2017 
Öster placering 1, beslut från februari 2017 
Öster mottagning BoU, beslut från februari 2017 
Familjerätten, beslut från januari till och med december 2016 

2:4 Norr Mottagning barn och ungdom, beslut från januari och februari 2017 
Norr barn 1, beslut från februari 2017 
Norr Placering 1, beslut från februari 2017 
Norr Placering 2, beslut från februari 2017 
Norr Kontaktfamilj, beslut från januari 2017 
Norr Kontaktfamilj Barn, beslut från februari 2017 
Norr Kontaktfamilj Ungdom, beslut från februari 2017 

2:5 Väster Mottagning Barn och ungdom, beslut från februari 2017 
Väster Placering 1, beslut från februari 2017 
Väster Placering 1 Barn, beslut från februari 2017 
Väster Placering 2, beslut från januari och februari 2017 
Väster Placering 2 Barn, beslut från februari 2017 
Väster Placering 2 Ungdom, beslut från februari 2017 
Väster Ungdom, beslut från januari och februari 2017 
Väster Barn, beslut från februari 2017 
Väster Kontaktfamilj Barn, beslut från februari 2017 

2:6 Söder Placering 1, beslut från februari 2017 
Söder Placering 1 barn, beslut från februari 2017 
Söder Placering 1 ungdom, beslut från februari 2017 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upFatifi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 68 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Liza Boöthius (V) och Anders A. Aronson (L) att deltar i Sveriges kommuner och landstings 
seminarium Socialtjänstens utmaningar den 10 maj 2017, klockan 10.00 - 16.00 i Stockholm. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudning från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH till presentation av 
verksamheter den 9 maj i Stockholm samt inbjudan från Sveriges kommuner och landsting till 
seminarium om Socialtjänstens utmaningar den 10 maj 2017 i Stockholm. 

Utdragsbestyrkande 
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Ärende 13, Rikithinjer för s dalt utsatta EU-medborgare 

Reservation 

Vi i alliansen har tidigare påpekat vikten av att barnkonventionens principer efterlevs 
när det gäller barn till föräldrar från andra EU-länder som uppehåller sig i Uppsala 
och försörjer sig genom tiggeri. Det borde vara självklart att kommunen agerar aktivt 
för att dessa barn i stället får gå i skola i hemlandet. På samma sätt måste vi 
förebygga misshandel och brister i omsorgen för denna grupp barn, och stärka 
samverkan med myndigheter i barnens hemland. 

När det gäller härbärget yrkade Alliansen i Kommunstyrelsen våren 2016 på att det 
även fortsättningsvis skulle vara öppet enbart under vintern. Härbärget ska inte vara 
ett permanent gratisboende för personer som under längre tid (ofta olovligen) 
uppehåller sig i Sverige, utan ska vara en tillfällig nödhjälp för personer med stora 
behov. Därför är det viktigt att hela tiden utvärdera effekterna av boendet, och ha en 
nära dialog med aktörer som arbetar med den aktuella målgruppen. 

Uppsala uppskattas vara den stad i Sverige som har flest barnfamiljer, ett 10-tal, i 
den här kategorin. Kanske hänger det samman med att det är just här som det 
kommunalt finansierade härbärget välkomnar barn, till skillnad från på flera andra 
håll. Det är dock inte en långsiktigt hållbar lösning att barn bor på härbärget, och 
därför yrkade vi på följande tillägg till överenskommelsen: 

Barn ska endast i undantagsfall beredas plats för boende på härbärget för längre tid 
än en vecka. 

Jonas Segersam (KD) 
Alexandra Westman (M) 
Gunnel Borgegård (L) 
Ulf Schmidt (C) 
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Liberalerna  



Socialnämndens sammanträde 26 april 2017 

Reservation 

Ärende 13 

Riktlinjer för socialt utsatta EU medborgare 

SD reserverar sig mot beslutet att bifalla förslaget till riktlinjer för socialt utsatta EU-medborgare. SD, 
liksom alliansen, har den åsikt att det är skadligt för barn till föräldrar från andra EU-länder som 
uppehåller sig utan försörjning i Uppsala att bo mer än maximalt en vecka på ett härbärge. Uppsala 
kommun ska istället verka aktivt för att dessa barn ska får gå i skola i hemlandet istället. 

Janet French, SD 
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