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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.40 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande tom 
§83 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) Fr o m § 73 
Michael Holtorf (M) Fr o m § 72 
Tarja Onegård (MP) 
Liza Boahius (V) ej § 83 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Janet French (SD) 
Ove Hjorth (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Vivianne Eriksson (M) t o m § 72 
Birgitta L Johansson (S) Fr o m § 83 
Hans Olsson (M) t o m § 71 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) t o m 
§ 82 
My Lilja (S) 
Maria Patel (S) 
Hans Olsson (M) Fr o m § 72 
Vivianne Eriksson (M) Fr o m 
§ 73 
Joakim Strignert (C) 
Gunnel Borgegård (L) 
Leif Boström (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Kajsa Björnström, direktör, Johan Eikman, tf avdelningschef, Ann-Christine Dahl&i, Asa 
Carlsson, Birgitta Ljungström, Eva Köpman, avdelningschefer, Peter S:t Cyr, ekonomi-
chef, Magnus Bergmark, controller, Therese Andersson, strateg, Kjerstin Tejre, strateg, 
Katja Friberg, biträdande avdelnings-chef, Elisabeth Karlsson, samordnare, Sofia 
Venemalm, strateg, Therese Hagberg, HR-chef 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Socialnämnden 
2017-05-30 Sista dag att överklaga: 2017-06-28 
2017-06-07 Anslaget tas ner: 2017-06-29 

www.uppsala.se  och socialf6rvaltningen, Stationsgatan 12 

Lotta von Wowem, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 



Justerandes si 

upl?».1.9 SOCIALNÄMNDEN 

2(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 69 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 5 juni 
klockan 10.00 på Stationsgatan 12, Uppsala. 

§ 70 

Fastställa föredragningslista 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande 



upli203 SOCIALNÄMNDEN 

3(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 71 

Föreningen barnombudsmannen i Uppsala, BOiUs redovisning av 
verksamhet året 2016 
SCN-2017-0263 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna Föreningen Barnombudsmannen i Uppsalas verksamhetsredovisning för år 2016. 

Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Anders A. Aronsson (L) och Ulf Schmidt (C) 
inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Föreningen Bamombudsmannen i Uppsala redovisar verksamhet och insatser 2016. Redovisningen 
utgår från av nämnden godkänd verksamhetsbeskrivning för verksamhetsåren 2015-2017. 

Verksamhetsredovisningen beskriver organisation, verksamhetsområden med beskrivning av insatser 
inom respektive område samt volymer med statistik. Barnombudsmannen erhåller en bidragsersättning 
på 2 288 800 kr, vilken regleras i en överenskommelse med nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 april 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

4(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 72 

Prioriterade områden närvårdssamverkan i Uppsala 
SCN-2017-0116 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till prioriterade områden för fortsatt dialog inom lokal- och regional 
närvårdssamverkan. 

Sammanfattning 
Den 29 mars 2017 beslutade nämnden att anta verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala för 
samverkan mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Nämnden beslutade samtidigt att uppdra till 
förvaltningen att återkomma med förslag till prioriterade områden för verksamhetsplan 2018 som 
grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal Närvårdssamverkan. 

Följande prioriterade områden ingår i 2017 års verksamhetsplan och föreslås fortgå under 2018: 

- Psykisk hälsa barn och unga upp till 25 år, 
- Hälsa och inkludering i arbetslivet - unga med aktivitetsersättning, 
- Psykisk hälsa och suicidprevention barn och vuxna, 
- Skapa samordning och stöd för utsatta grupper, 
- Delaktighet och inflytande för individer, anhöriga och föreningar för utveckling av verksamhet på 

alla nivåer, 
- Verka för samordning och stöd för LSS-målgrupp, 
- Säkra vårdprocessen och utveckla samarbetsformen i enlighet med nya lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
- Utveckla det förebyggande arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention, 
- Skapa samordning och stöd för personer med missbruksproblem och psykisk ohälsa, 
- Fortsatt utveckling och samverkan kring palliativ vård, 
- Fortsatt utveckling och samordning kring mobila närvårdsteam. 

Utdragsbestyrkande Justerandes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 73 

Förlängning av överenskommelse om samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 
SCN-2017-0171 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala 
län 2012-2016 förlängs till och med 2017-12-31 under förutsättning att motsvarande beslut fattas 
av Region Uppsala, 

att den nya överenskommelsen om samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala 
län avseende personer med psykisk funktionsnedsättning bereds inom den nya regionala 
organisationen för samverkan. 

Sammanfattning 
Överenskommelsen gäller för perioden 2012-11-14 — 2016-12-31 och ska utgöra en grund och ett stöd 
för det gemensamma arbetet mellan kommunens och landstingets verksamheter på regional och lokal 
nivå. Personer ska kunna få sina behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt. Kommunen och 
landstinget har ett gemensamt ansvar för rutiner och arbetssätt så insatser, vård och behandling 
harmonierar med varandra. Dessa ska vara individuellt utformade där den enskildes delaktighet och 
självbestämmande är av central betydelse. 

I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt överenskommelse om 
ansvarsfördelning och samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning ses över. 
Utgångspunkt bör tas i regionbildningen och hur samverkan ska bedrivas i den nya regionala lednings-
och organisationsstrukturen. Syftet med den nya överenskommelsen är att klargöra ansvarsområden 
och övergripande prioriteringar för regional och lokal samverkan mellan landstinget och kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2017. 

Justerande Utdragsbestyrkande 



upl?»,112, SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 74 

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälso- och 
sjukvård i Uppsala län 2014-2016 
SCN-2017-0172 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att överenskommelsen om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård 2014-2016 
förlängs till 2017-12-31 under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Region Uppsala, 

att den nya överenskommelsen om samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala 
län avseende hälso- och sjukvård bereds inom den nya regionala organisationen för samverkan. 

Sammanfattning 
Överenskommelsen gäller under perioden 2014-01-01 — 2016-12-31 och beskriver samverkans-
områden samt hälso- och sjukvårdsansvar på en länsövergripande nivå. I hälso- och sjukvårdsansvaret 
inkluderas ansvaret för habilitering, rehabilitering och tekniska hjälpmedel. 

I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt överenskommelse om ansvars-
fördelning och samverkan ses över. Utgångspunkt bör tas i regionbildningen och hur samverkan ska 
bedrivas i den nya regionala lednings- och organisationsstrukturen. Syftet med den nya överens-
kommelsen är att klargöra ansvarsområden och övergripande prioriteringar för regional och lokal 
samverkan mellan landstinget och kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

7 (21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 75 

Ekonomisk uppföljning per april 2017 
SCN-2017-0157 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga infoimationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Intäkterna till och med april är 5,8 tkr högre än budget, varav 3,0 tkr avser externa parter och andra 
förvaltningar och 2,8 tkr internt inom socialförvaltningen. 

Kostnaderna avviker från budget med -10,7 tkr högre kostnader än budgeterat, varav -7,9 tkr är 
externa och -2,8 tkr interna fördelningar. De ökade kostnaderna överstiger de ökade intäkterna, vilket 
förklarar effekten på -4,9 tkr jämfört med budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 maj 2017. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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8 (21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 76 

Verksamhetsuppföljning per april 2017 
SCN-2017-0267 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsuppföljningen per april 2017, 

att överlämna verksamhetsuppföljningen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I nämndens verksamhetsplan för 2017 har de nio inriktningsmålen i Mål och Budget 2017-2019 brutits 
ned till 15 nämndmål utifrån nämndens specifika uppdrag, utmaningar och behov. Nämnden berörs 
även av totalt 35 riktade eller generella uppdrag från kommunfullmäktige. 

För att nämnden ska bidra till måluppfyllelse har respektive avdelning i förvaltningen upprättat 
aktivitetsplaner där konkreta aktiviteter tagits fram som bidrar till måluppfyllelse. Det innebär att 
medarbetare och chefer på alla nivåer involveras, och att deras kunskap och engagemang tas tillvara. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 maj 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

9(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 77 

Delegations- och arbetsordning för socialnämnden 
SCN-2015-0028 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att revidera delegations- och arbetsordning för socialnämnden enligt nedanstående förslag. 

Sammanfattning 
Ny dele ation i avsnitt 9.6.3 Placerin ar och boendeformer 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Beslut om bistånd i 
form av 
bostadssocialt 
kontrakt enligt 
särskilda riktlinjer i 
tre år 

4 kap 1 § SoL Myndighetshandläggare 

Delegationen om beslut av bostadssocialt kontrakt har tidigare funnits i delegationsordningen, men 
fallit bort i samband med uppdateringen i december 2016. 

Ny delegation i avsnitt 9.10 Familjerätt 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

14 
Samtycke till 
fortsatt 
adoptionsförfarande 

6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare 

Delegationen avser att ge samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Vid prövning av 
samtycke till fortsatt adoptionsförfarande har individutskott i ett tidigare skede godkänt att familjen får 
adoptera. Gokännande om fortsatt adoptionsförvarande görs när ett visst barn föreslås för adoption av 
de tilltänkta adoptionsföräldrarna. Svaret ska lämnas inom 14 dagar. Med nuvarande delegation 
(individutskottet) finns risk att svaret fördröjs. 

Rätten att fatta beslut om att adoptionsförfarandet får fortsätta får delegeras till en tjänsteman vid 
nämnden. Om samtycke till fortsatt förfarande ska nekas måste däremot beslutet fattas av nämnden 
eller ett utskott. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uni'Ml.fi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 78 

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 mars 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 enligt 4 kap. 1 § SoL som 
inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg IVO, 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Rapporten ska även omfatta de beslut som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapporten ska innehålla 
tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller och skälen för dröjsmålet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 maj 2017. 

P 
Utdragsbestyrkande 



upP,nifi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 79 

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 Dahlen 
Asa Carlsson 
Eva Köpman 
Birgitta Ljungström 
Katja Friberg 
Maria Mårdh 
Magdalena Fredriksson 
Per Karlström 
Susanne Widerlöv 
Ulla Jansson 
Eva Lignell 
Christian Jerrestål 
Johanna Trost 
Catharina Molin 
Eva Andersson 
Lena Jeremiasen 
Marita Eriksson 
Eva Göthberg- Sterner 
Sandra Thorngren 
Ylva Schröder 
Gunilla Lindström 
Susanne Wetterlöw 
Sara Nygren 
Andreas Nilsson-Välimaa 
Ingemar Elfgren 
Kristina Backlund 
Elin Hamnquist 
Oskar Thulin 
Ingela Tholander Little 
Bergljot Tvedten 
Agneta Wahlstedt 
Maria Greijer Schantz 
Elisabet Smedjegård 
Annika Andersson 
Hans Vogel 
Rickard Öberg  

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 (socialj ouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Socialsekreterare (socialjouren) 
Kvalificerade handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerade handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerade handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerade handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerade handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerade handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerade handläggare/specialisthandläggare 

Utdragsbestyrkande 
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upP,§3,11,8 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

My Eriksson 
Mikaela Baum 
Sonja Forsström 
Andrea Rundqvist 

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

Sammanfattning 
Enligt 43 § 2 p Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, 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. 

Listan på förordnade delegater har utökats med Birgitta Ljungström avdelningschef och Andrea 
Rundqvist kvalificerade handläggare/specialisthandläggare. 

Förordnanden för Maria Mistander enhetschef och Kjerstin Tejre enhetschef upphör i och med 
ovanstående förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2017. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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upliniki SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 80 

Delrapport internkontrollplan 
SCN-2016-0347 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för att åtgärda de brister som framkommit i 
uppföljningen samt att redovisa dessa vid nästa uppföljning av internkontrollen, 

att godkänna rapport om deluppföljning av internkontrollplan 2017. 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller en delrapportering av nämndens internkontrollplan för 2017. De delar som enligt 
internkontrollplanen ska delrapporteras med bokslut per april är: 

Hög personalomsättning, Korrekt hantering av delegationsbeslut, Inleder utredning till barns skydd i 
tillräcklig omfattning, Obehörigt tillträde till uppgifter, Representation, Felaktig utbetalning av posten 
övriga kostnader, Återsökning av statsbidrag för ensamkommande, Utbetalning av arvode till 
uppdragstagare. 

Vid deluppföljning av den interna kontrollen för 2017 framgår att det finns några utvecklingsområden 
inom nämndens verksamheter för att öka regelefterlevnad och kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Justerand Utdragsbestyrkande 

14 (21) 

upPleifi SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§81 

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för 
ensamkommande barn 
SCN-2017-0261 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn ersätts enligt samma riktlinjer som 
god man för ensamkommande barn med uppehållstillstånd samt 

att föreslagna ändringar av arvode ska gälla från och med den 1 augusti 2017. 

Sammanfattning 
Från och med 1 juli 2017 kommer inte överförmyndares kostnader vara återsökningsbara utan ett 
schablonbelopp om 52 000 kr kommer istället att betalas ut till anvisningskommunen när ett 
ensamkommande barn anvisas. Schablonbeloppet ska bland annat gå till kostnader för god man men 
även socialtjänstens utredningskostnader. Detta gäller för nya barn som anvisas och inte för de barn 
som redan har anvisats. 

Den 24 april 2017 beslutade överförmyndamämnden om nya arvodesriktlinjer för ensamkommande 
barn, de nya riktlinjerna ska gälla från den 1 juli 2017. I de nya arvodesriktlinjerna anges att god man 
till barn med permanent eller tillfålligt uppehållstillstånd ska ersättas med ett schabloniserat arvode om 
2 procent av prisbasbeloppet per månad, motsvarande 24 procent av prisbasbeloppet per år. 

Arvodet för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn bör även fortsättningsvis 
följa arvodet för gode män till ensamkommande barn med uppehållstillstånd. För att administrera 
förändringen och meddela berörda parter föreslås förändringen träda i kraft den 1 augusti 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 maj 2017. 

Hans Olsson (M) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut. 
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une», SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 82 

Avtalsförändring gällande ensamkommande barn och unga med Attendo 
Individ och Familj AB 
SCN-2017-0260 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att från och med 1 juli ändra ersättningen för HVB-placeringar i "Avtal om hem för vård eller 
boende (HVB) för ensamkommande barn och ungdomar" med Attendo till 1500 kr/dygn för 
belagd och 1200 kr/dygn för obelagd plats. 

Sammanfattning 
I september 2016 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att se över ramavtalen avseende ensam-
kommande barn utifrån lagförslag om förändrade ersättningar från staten. Den 9 mars 2017 fattade 
regeringen beslut om det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. 
Förändringarna kommer att träda i kraft den 1 juli 2017. 

2012 tecknade socialnämnden avtal med Attendo om att på entreprenad driva 21 platser i HVB och 
9 tränings/stödboendeplatser för ensamkommande barn. Avtalstiden sträckte sig från och med 
2013-01-01 — 2016-11-30 med option för nämnden att på oförändrade villkor förlänga avtalet med 
ytterligare ett år. I juni 2016 beslutade nämnden att utnyttja optionen och förlänga avtalet till och med 
2017-11-30. 

I avtalet från 2012 är 10 av de 21 HVB-platserna heldygnsplatser, så kallade garantiplatser där 
ersättning utgår även vid obelagd plats. De resterande 11 platserna är jourplatser där ingen ersättning 
utgår för obelagd plats. 

I december 2014 gjordes en avtalsändring som innebar 14 heldygnsplatser och 7 jourplatser. Samtliga 
9 stödboendeplatser är garantiplatser där ersättning utgår även vid obelagd plats. 

Attendo driver sedan 1 april HVB-verksamheten som självhushåll vilket innebär att ungdomarna 
förbereds för självständigt boende genom att de handlar och lagar sin mat själva med individuellt 
anpassat stöd från personal. Personalen får dänned mer tid till pedagogiskt arbete och att stödja 
ungdomarna i andra frågor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 maj 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes s:gn 
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upPniki SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 83 

Återrapportering av åtgärder utifrån IVO-tillsynsrapport 
SCN-2017-0224 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade i mars 2016 om krav på åtgärder från Uppsala 
kommun avseende handläggning av inkomna orosanmälningar avseende barn samt barnavårdsärenden. 
Åtgärderna rörde rättssäkerhet, dokumentation, information, delaktighet, serviceskyldighet och 
skyndsam handläggning. Efter socialnämndens redogörelse för vidtagna och planerade åtgärder 
beslutade IVO att avsluta ärendet i maj 2016. 

Förvaltningen återrapporterade åtgärder utifrån IVO-tillsynsärendet till nämnden i december 2016. 
Resultatet visade att samtliga åtgärder genomförts eller pågick enligt plan med undantag för 
utredningstiderna där det konstaterades att en fortsatt utveclding krävdes. 

Förvaltningen fick i december 2016 uppdraget att göra ytterligare en uppföljning av åtgärderna utifrån 
tillsynsärendet om sex månader och redovisa resultatet till nämnden. 

Samantaget är de åtgärder som redovisades till IVO i mars 2016 är genomförda eller pågår enligt plan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upli9.9.1.9 SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 84 

Information om området barn och unga 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Avdelningarna Barn och Unga presenterar vad som är aktuellt inom respektive avdelning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upFatalue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 85 

Anmälningsärenden 
SCN-2017-0011 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut 2017-05-24 revidering av Bevarande och gallringsplan 
2.1 Väster mottagning Barn och ungdom, mars 2017 

Väster barn, mars 2017 
Väster ungdom, mars 2017 
Väster placering 1 barn, mars 2017 
Väster placering 1 ungdom, mars 2017 
Väster placering 2 barn, mars 2017 
Väster placering 2 ungdom, mars 2017 
Väster kontaktfamilj, mars 2017 

2:2 Öster mottagning BoU, beslut från mars 2017 
Öster placering 1 barn, beslut från mars 2017 
Öster placering 1 ungdom, beslut från mars 2017 
Öster placering 2, barn, beslut från mars 2017 
Öster placering 2 ungdom, beslut från mars 2017 
Öster ungdom, beslut från mars 2017 
Nexus, beslut från mars 2017 
Mottagningsenheten Vuxen, beslut från mars 2017 
Beroendeenhet 1, beslut från mars 2017 
Beroendeenhet 2, beslut från mars 2017 
Familjerätten, beslut mars 2017 

2:3 Norr mottagning BoU, beslut från mars 2017 
Norr Barn 1, beslut från mars 2017 
Norr Barn 2, beslut från mars 2017 
Norr Barn 3, beslut från mars 2017 
Norr Placering 2, beslut från mars 2017 
Norr kontaktfamilj Barn, beslut från mars 2017 

2:4 Ensamkommande 2, beslut från mars 2017 
2:5 Söder mottagning BoU, beslut från mars-april 2017 

Söder barn, beslut från mars-april 2017 
Söder ungdom, beslut från mars-april 2017 
Söder Placering 1, beslut från mars-april 2017 
Söder Placering 1 barn, beslut från mars-april 2017 
Söder Placering 1 ungdom, beslut från mars-april 2017 

Justerandes s Utdragsbestyrkande 
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Uppsala KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

Söder Placering 2, beslut från mars-april 2017 
Söder Placering 2 barn, beslut från mars 2017 
Söder Placering 2 ungdom beslut från mars 2017 

2:6 Väster mottaning BoU, april 2017 
Väster barn, april 2017 
Väster ungdom, april 2017 
Väster placering 1 barn, april 2017 
Väster placering 1 ungdom, april 2017 
Väster placering 2 barn, april 2017 
Väster placering 2 ungdom, april 2017 

2:7 Norr Mottagning BoU, beslut från april 2017 
Norr ungdom, beslut från januari-april 2017 
Norr Placering 1, beslut från april 2017 
Norr Placering 1 barn, beslut från april 2017 
Norr Placering 1 ungdom, beslut från april 2017 
Norr Placering 2, beslut från april 2017 

(o) 
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unallue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 86 

Rapport från Sveriges kommuner och landstings seminarium om 
socialtjänstens utmaningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga infoimationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
. Liza Bathius (V) och Anders A. Aronsson (L) informerar nämnden om det seminarium de deltog i 
den 10 maj som handlade om socialtjänstens utmaningar. 

Justerandes s Utdragsbestyrkande 
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upP,Miki SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-30 

§ 87 

Av Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Anders A. Aronsson 
(L) och Ulf Schmidt (C) aktualiserad fråga 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att kartlägga hur många familjehem, förstärkta familjehem, jourhem 
samt förstärkta jourhem kommunen har samt hur många som behövs idag och på sikt. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KB), Alexandra Steinholtz (M), Anders A. Aronsson (L) och Ulf Schmidt (C) väcker 
följande fråga: 

Med bakgrund av diskussionen på utskottsberedningen föreslår Alliansen i socialnämnden att ett 
särskilt uppdrag ges till förvaltningen att se över situationen när det gäller familj ehemmen. 
Familj ehemmen är en i sammanhanget kostnadseffektiv placeringsform, och utifrån principer som 
likabehandling, rättssäkerhet och kvalitet är det nödvändigt att en översyn av familjehemmen görs. 
Det är allvarligt att det saknas personal, och därför är det också angeläget med en nyrekrytering. Det 
vore därför bra att få en kartläggning över hur det ser ut i kommunen. 

Hur många familjehem har vi? 
Hur många skulle vi behöva — idag, och på sikt? 
Hur många j ourhem har vi, och vad är behovet? 

Samma sak med förstärkta jour-, respektive familjehem. 

Inför kommande års budget är det viktigt att fokusera på kärnverksamheten, där placeringar i 
familjehem är en viktig del. Vi föreslår därför nämnden uppdra åt socialförvaltningen att utifrån 
ovanstående göra en kartläggning av familj ehemmen som Uppsala kommun har/anlitar. Att redovisa 
till nämnden senast under 2017. 

Yrkanden 
Kjell Haglund (V) yrkar bifall till att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en kartläggning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner bifall. 

Justerande Utdragsbestyrkande 



thLiberalerna 

K 
D 

Ärende 3: Föreningen Barnombudsmannen 

Särskilt yttrande 

Alliansen anser att det är viktigt med uppföljning av verksamhet som Socialnämnden finansierar. Vi 
har tagit del av redovisningen från BOiU, föreningen Barnombudsmannen i Uppsala. Vi hade dock 
gärna sett att socialförvaltningen borde påtala för föreningen att en årsredovisning bör åtföljas av 
resultat- och balansräkning, inte bara en översiktlig ekonomisk redovisning. Vi tycker det är en viktig 
princip i redovisningen till nämnden. 

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