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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (16) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-28 

Närvarande 

Beslutande 

Asal Gohari Moghadam (S), ordförande 

Alf Karlsson (MP), Le vice ordförande, deltar på distans, ej §§ 54-62 

Per-Olof Forsblom (V), deltar på distans, ej §§ 54-62 

Inga-Lill Sjöblom (S), deltar på distans, ej §§ 54-62 

Rezene Tesfazion (S), deltar på distans, ej §§ 54-62 

Eric Kapinga (S), deltar på distans fr o m § 63 

Gunilla Oltner (S), deltar på distans, ej §§ 54-62 

Ludvig Arbin (L) 

Michael Holtorf (M) 

Vivianne Eriksson (M) 

Viviane Obaid (C), deltar på distans, ej §§ 54-62 

Leif Boström (KD) 

Lena Borg (V) 

Lisen Burmeister (SD), deltar på distans fr o m § 64 

Lennarth Pettersson (M), deltar på distans, ej §§ 54-62 

Birgitta L. Johansson (S), deltar på distans to m § 53 

Karolina Karlsson (M), deltar på distans to m § 52 

Jan-Olof Råman (SD), deltar på distans § 53 och § 63 

Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta L Johansson (S), deltar på distans fr o m § 63 

Sami Bechara (S), deltar på distans fr o m § 64 

Tommy Bringholm (S) fr o m § 63 

Leyla Demirel (L), deltar på distans, ej §§ 54-62 

Thess Lorin (MP) , fr o m §63 

Karolina Karlsson (M), deltar på distans fr o m § 53 och fr o m § 63 

Gunnar Granberg (C), deltar på distans, ej §§ 54-62 

Jan-Olof Råman (SD), deltar på distans fra m § 64 

Övriga närvarande 

Direktör Tomas Odin och avdelningschef Katja Friberg. På distans deltar: 

avdelningschefer Ola Jeremiasen, Kerstin Karlsson och Ann-Christine Dahlen, 

ekonomichef Peter S:t Cyr, controller Magnus Bergmark, enhetschefer Johan Eikman, 

Charlotta Syren, och Elisabeth Karlsson, HR-chef Therese Hagberg, strateger Ulf 

Eiderbrant, Åsa Hedlund, Marina Östh Kjellberg, Sandra Sonnermyr Hovi 

Justerandes signatur 

CIO 
ilA 

Utdragsbestyrkande 



(¥ Uppsala 
kommun 

Sida 3 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-28 

§52 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att utse Michael Holtorf (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 

ordföranden den 6 maj 2021 på Stationsgatan 12. 

§53 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

  

YA 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-28 

§63 

Delårsbokslut per mars 2021 

SCN-2021-00177 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomiskt delårsbokslut per mars 2021 inklusive 

helårsprognos enligt föreliggande förslag, 

2. att överlämna bokslutshandlingarna till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har ett underskott på 10,4 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse 

jämfört med budget på 8,8 miljoner kronor. 

Det är verksamhet Barn och ungdomsvård som står för underskottet. Verksamheten 

har en hög nivå av ärenden och behovet av placeringar utanför det egna hemmet är 

stort. 

Helårsprognosen för nämnden är ett underskott på 31,0 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23 

• Bilaga 1, socialnämndens delårsbokslut per mars 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-28 

§64 

Granskning av ekonomistyrning inom 
socialnämnden 

SCN-2021-00111 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att avge svar till Uppsala kommuns revisorer enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Uppsala kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om socialnämnden 

och omsorgsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den 

verksamhet de ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna 

kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig. 

Den sammanfattande bedömningen är att socialnämnden inte helt säkerställt en 

ändamålsenlig ekonomistyrning samt inte helt har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll inom granskningsområdet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2021 

• Bilaga 1, Förslag på yttrande till kommunrevisionen 

• Bilaga 2, Kommunrevisorernas granskning ekonomistyrning 

KRN-2020-00040 

Justerandes signatur 

c II iii 

 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-28 

§65 

Socialnämndens utbildningsplan 2021 

SCN-2021-00149 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att anta nämndens utbildningsplan för 2021 enligt ärendets bilaga, samt 

2. att uppdra till socialnämndens arbetsutskott att besluta om eventuella 

omprioriteringar i utbildningsplanen. 

Sammanfattning 

Informations- och utbildningsinsatserna i nämndens utbildningsplan utgår från 

inriktningsmålen i Mål och budget samt nämndens verksamhetsplan och utgör 

komplement till de sedvanliga föredragningarna i samband nämndärenden. 

Utbildnings- och informationstillfällena äger rum i samband med nämndens 

sammanträden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 30 mars 2021 

• Bilaga 1, Socialnämndens utbildningsplan 2021 

Justerandes signatur 

n G7 p L 
( yu Aur jh 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (16) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-28 

§66 

Utveckla metoder och samverkansformer för 
att tidigt bryta kriminellt beteende 

SCN-2021-00144 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att tillsammans med kulturförvaltningen göra en 

kartläggning av aktuell situation i stadsdelen Sävja, 

2. att utveckla och implementera metoder och samverkansformer för att tidigt 

bryta kriminellt beteende hos barn och unga, samt 

3. att i samverkan utvärdera arbetssätt och metoder i syfte att implementera 

dessa även i andra stadsdelar. 

Sammanfattning 

lsåväl socialnämndens som kulturnämndens verksamhetsplan 2021 återfinns 

åtgärden att bryta kriminellt beteende i mellanstadiet.lsocialnämndens 

verksamhetsplan 2021 återfinns även åtgärden att bryta barn och ungdomars 

kriminella livsstil, vilken inkluderas i detta arbete. Arbetet ska inriktas på stadsdelen 

Sävja med ambitionen att sedan kunna implementera arbetssätt och metoder även i 

andra delar av staden. 

1första skedet föreslås en kartläggning av nuläget i syfte att så effektivt som möjligt 

kunna välja metoder och arbetssätt att gå vidare med. Målgrupp är familjer boende i 

Sävja med barn i årskurs 4 och 5. Att utveckla arbetet med öppenvårdsinsatsen "Ett 

nytt vägval" är del av arbetet. 

Med hänsyn till pandemin bedöms kartläggningen kunna genomföras med hjälp av 

digitala möten. Att implementera nya arbetssätt kan vara svårare och får bedömas 

allteftersom och utifrån rådande situation. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 8 april 2021. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

ff; 66 
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Uppsala 
kommun 

Sida 8 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-28 

§67 

Verksamhetsberättelse Hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) Uppsala 2020 

SCN-2021-00114 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga verksamhetsberättelse Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) Uppsala 

2020 till handlingarna. 

Sammanfattning 

Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) Uppsala är ett gemensamt förhållningssätt och en 

organisationsform där region och kommun gemensamt driver arbetet med hälsa, stöd, 

vård och omsorg utifrån en gemensam strategi som beskriver inriktningen för arbetet. 

Det omfattar hälso- och sjukvård och kommunal omsorg såväl som elevhälsa och 

tandvård. 

Underlag till verksamhetsberättelsen har inhämtats från berörda 

verksamheter/projekt. Prioriterade aktiviteter har genomförts i enlighet med 

verksamhetsplanen för 2020 eller i vissa fall överförts till kommande verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 7 april 2021 

• Bilaga, Verksamhetsberättelse HSVO Uppsala 2020 

Justerandes signatur 

 

ilA 

 

Utdragsbestyrkande 



Ug Uppsala 
kommun 

Sida 9 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-28 

§68 

ldeburet Offentligt Partnerskap (IOP) Uppsala 
Rödakorskrets - beslut om stöd 2021 

SCN-2019-00674 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att fastställa stödet till Uppsala rödakorskrets inom ramen för 

överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (10P) 2020-2023 till 

670 000 kronor för år 2021, samt 

2. att utse Asa l Gohari (S) och Alexandra Steinholtz (M) från presidiet till 

partnerskapsgruppen. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde i mars 2020 (SCN-2019-00674) att 

tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden ingå en ny 

överenskommelse om Ideburet offentligt partnerskap (10P) med Uppsala 

rödakorskrets under perioden 2020-2023. 

Socialnämnden har under 2020 finansierat verksamheten med 670 000 kronor, 

arbetsmarknadsnämnden med 670 000 kronor och kulturnämnden med 215 000 

kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021 

• Överenskommelse om Ideburet offentligt partnerskap (10P) med Uppsala 

rödakorskrets under perioden 2020-2023. 

Justerandes signatur 
2 

JA--

 

Utdragsbestyrkande 



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 10 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-28 

§69 

Ramupphandling av stödboende för vuxna 
med missbruk 

SCN-2021-00113 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att inleda en ramupphandling av stödboende förvuxna med en 

missbruksproblematik. 

Sammanfattning 

Nämndens nuvarande ramavtal med stödboende för vuxna med en missbruks-

problematik löper till 28 februari 2022. Förvaltningen föreslår nämnden att genomföra 

en ny ramupphandling för att tillgodose behovet av boende för målgruppen. 

Upphandlingen föreslås att genomföras under hösten 2021 för att avslutas med nytt 

ramavtal när nuvarande avtal löper ut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad den 6 april 2021 

• Bilaga 1, Ramupphandling av stödboende för vuxna med missbruk 

Justerandes signatur 

   

Utdragsbestyrkande 

   

Ä 

 



Uppsala 
kommun 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-28 

§70 

Granskning av rättssäker handläggning av 
ärenden inom individ- och familjeomsorgens 
barn- och ungdomsvård 

SCN-2021-00110 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Uppsala kommuns revisorer enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har med hjälp av revisionsbyrån PwC genomfört en granskning av 

socialnämndens handläggning av barn- och ungdomsärenden. Revisorerna bedömer 

att socialnämnden i allt väsentligt säkerställer att handläggningen sker rättssäkert men 

lämnar ett par rekommendationer om förbättringar. 

Revisionen begär ett yttrande från socialnämnden utifrån frågeställningar i 

granskningen och lämnade rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad den 1 april 2021 

• Bilaga 1, Förslag till yttrande till kommunrevisionen 

• Bilaga 2, Kommunrevisionens granskning av rättssäker handläggning av 

ärenden inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård, 

KRN-2020-00041 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

W17( 
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Uppsala 
kommun 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-28 

§71 

Svar på motion om hotellrum mot strukturell 
hemlöshet med anledning av coronaviruset 
från Lovisa Johansson (Fl) med flera 

SCN-2021-00175 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (Fl), Stina Jansson (Fl), och Charlie Strängberg (Fl) föreslår i en 

motion väckt 25 maj 

• att säkra bostad åt hemlösa under Coronapandemin genom att nyttja 

överkapaciteten inom hotellbranschen till att upphandla boenden till 

strukturellt hemlösa i kommunen, samt 

• att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast 

i samband med bokslutet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2021 

• Bilaga, Motion om hotellrum mot strukturell hemlöshet med anledning av 

coronaviruset från Lovisa Johansson (Fl) med flera 

Justerandes signatur 

 

fr

  

Utdragsbestyrkande 



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 13 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-28 

§72 

Valärende 

SCN-2018-0608 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att entlediga Per-Olof Forsblom (V) från uppdraget som ersättare i nämndens 

förstärkta arbetsutskott tillika upphandlingsutskott till och med 31 maj 2021, 

samt 

2. att utse Lena Borg (V) till ersättare i nämndens förstärkta arbetsutskott tillika 

upphandlingsutskott till och med 31 maj 2021. 

Sammanfattning 

Per-Olof Forsblom (V) har på grund av Covid-19 inte kunnat delta i nämndens 

upphandlingsutskott då endast fysisk närvaro tillåts på grund av sekretess. 

Lena Borg (V) föreslås utses till ersättare i nämndens förstärkta arbetsutskott tillika 

upphandlingsutskott till och med 31 maj då Per-Olof Forsblom (V) återgår till att delta 

vid fysiska sammanträden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 14 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-28 

§73 

Informationsärenden 

Dataskyddsombudets åtgärdsplan till socialnämnden 

Socialnämndens dataskyddsombud, JP Infonet genomförde den 8 december 2020 en 

personuppgiftsrevision utifrån dataskyddsförordningen, GDPR. Förvaltningen 

presenterar revisionens slutsatser, förslag på åtgärder samt planering 2021. 

Status Covid-19 

Förvaltningen ger en statusuppdatering avseende Covid-19 inom förvaltningens 

verksamheter. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-04-28 

§74 

Delegationsbestut per april 2021 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut per april 2021 till handlingarna. 

I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Upphandlingsutskottets protokoll 12 mars 2021 

Barn- och ungdomsenhet 5, beslut från februari 2021 

Placeringsenhet 2, beslut från februari 2021 

Barnenhet 2, beslut från mars 2021 

Ungdomsenhet 1, beslut från februari 2021 

Ungdomsenhet 1, ungdomsbrottsgrupp, beslut från februari 2021 

Placeringsen het 1, beslut från februari 2021 

Ungdomsenhet 4, beslut från februari 2021 

Unga vuxna, beslut från februari 2020 

Mottagning vuxna, beslut från februari 2021 

Beroendeen het 2, beslut från februari 2021 

Beroendeen het 1, beslut från februari 2021 

Barnenhet 4, beslut från februari 2021 

Ungdomsenhet 3, beslut från januari 2021 

Säkerhetsplaneringsenhet, beslut från februari 2021 

Mottagningsenhet barn och ungdom TVB, beslut från november 2020 

Mottagningsenhet barn och ungdom TVB, beslut från januari 2021 

Säkerhetsplaneringsenhet, barn, beslut från september 2020 

Säkerhetsplaneringsen het (SÄK), beslut från oktober 2020 

Säkerhetsplaneringsenhet, barn, beslut från november 2020 

Säkerhetsplaneringsenhet, barn, beslut från juni 2020 

Säkerhetsplaneringsen het, beslut från januari 2021 

Säkerhetsplaneringsen het, barn, beslut från februari 2021 

Mottagningsenhet, beslut från februari 2021 

Protokoll från individutskottens sammanträden 

Utskott 2, sammanträde 15 april 2021 

Utskott 2, extra sammanträde 9 april 2021 

Utskott 2, extra sammanträde 26 mars 2021 

Utskott 4, extra sammanträde 6 april 2021 Forts. nästa sida 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-28 

Utskott 4, sammanträde 8 april 2021 

Utskott 3, sammanträde 25 mars 2021 

§75 

Anmälningsärenden per april 2021 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden per april 2021 till handlingarna. 

I ärendet anmäls följande ärenden: 

1. Socialnämndens protokoll 24 mars 2021 

2. Arbetsutskottets protokoll 21 april 2021 

3. Samverkansprotokoll 22 april 2021 

4. För kännedom: Effekter av kommunrevisionens fördjupade granskningar år 

2017 och 2018 

5. För kännedom: Kommunrevisionens granskning av intern kontroll i 

löneprocessen 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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