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Socialnämndens utbildningsplan 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. attanta nämndens utbildningsplan för 2020 enligt bilaga,
2. attutbildningsplanen träder i kraft när omständigheterna så medger,
3. attuppdra till socialnämndens arbetsutskott att besluta om eventuella

omprioriteringar i utbildningsplanen,
4. atttidigare beslut om hearing gällande trygghet och ungdomsbrottslighet

genomförs när omständigheterna så medger.

Ärendet

Föreliggandeförslag till socialnämndens utbildningsplan för 2020 har arbetats fram i
dialog med socialnämndens arbetsutskott.

Föredragning

I samband med nämndens sammanträden kommer olika delar av socialförvaltningens
verksamheter att presenteras. Exempel på andra utbildningar är en fördjupad
utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck för nämndensledamöter.

Nämndens ledamöter kommer att erbjudas möjlighet till studiebesöki nämndens
verksamheter som på olika sätt arbetar inom tematkvinnofrid.

Ekonomiska konsekvenser

Information, presentationer och utbildning som sker i samband med nämndens
sammanträden har ingen ytterligare påverkan på budgeten för nämndens politiska
verksamhet.
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Kostnaden för utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck samt nämndens studiedag 

är beroende av hur många ledamöter som deltar samt hur dessa begär ersättning.  

För t.ex. en hel studiedag beräknas kostnaden uppgå till ca. 113 000 kr om samtliga 
ledamöter deltar, men är beroende av hur ledamöterna begär ersättning. Om samtliga 
26 nämndledamöter deltar i studiebesök under en dag blir kostnaden för arvode ca.  

87 000 kr inklusive sociala avgifter. Utöver kostnad för arvode tillkommer kostnad för 

förlorad arbetsinkomst, vilket är svårare att beräkna.  Om t.ex. tio ledamöter ansöker 
om ersättning för förlorad arbetsinkomst, blir kostnaden ytterligare ca. 26 400 kr 
inklusive sociala avgifter. Till beloppen tillkommer bilersättningar och parkering.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2020 

 Bilaga SCN utbildningsplan 2020 

 

 

Socialförvaltningen 

 

Åsa Carlsson 
Tf. direktör 
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Socialnämndens utbildningsplan 2020 
Datum, tid och plats Innehåll/ämne 
Nämndens sammanträde  
den 25 mars 2020 

- Beslut om socialnämndens utbildningsplan 
2020 
 

- Utbildning i sekretess och jäv 
Den 29 april 2020  
kl. 13.00-15.00 Bergius, 
Stationsgatan 12 

- Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck 

Nämndens sammanträde 
den 28 maj 2020 

- Information om nämndens arbete med 
digitalisering och innovation. 

Nämndens sammanträde 
den 17 juni 2020 

- Information om nämndens arbete med 
bostadsfrågor och vräkningsförebyggande 
arbete. 
 

- Information om nämndens arbete med 
integration och ensamkommande. 

Nämndens sammanträde 
den 27 augusti 2020 

- Information om familjerättens verksamhet. 
 

September - Studiebesök med tema kvinnofrid i 
förvaltningens verksamheter. Datum och 
schema presenteras längre fram. 

Nämndens sammanträde 
den 27 oktober 2020 

- Information om förvaltningens arbete med 
uppdragstagare som t.ex. kontaktperson, 
kontaktfamilj och familjehem. 

Nämndens sammanträde 
den 26 november 2020 

- Information om projekt Barnsäkert 

 

Socialförvaltningen Datum: Diarienummer: 
 2020-03-19 SCN-2020-00056 
  
Handläggare:   
Åsa Hedlund  
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