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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 105 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
1 oktober 2018 klockan 13.00 på Stationsgatan 12. 

§ 106 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

, o 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 107 

Visning av tredje avsnittet i serien Vi är Gottsunda 

Manusförfattaren och regissören Anders Land presenterar tredje delen i serien Vi är 
Gottsunda. Serien började spelas in i slutet av 2016 och är ett socialt filmprojekt om 
stadsdelen Gottsunda. Studiefrämjandet och KFUM Gottsunda fritidsgård är projektägare och 
samordnare av projektet med Populate AB som producent. 

Syftet med dokumentärserien har varit att skildra och lyfta olika perspektiv på Gottsunda och 
fokusera på de berättelser som delas av de som lever och bor i stadsdelen. Fjärde och sista 
delen premiärvisas i Gottsunda den 17 november 2018. 

Projektet har finansierats av socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen och 
kulturnämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 108 

Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos 
SCN-2018-0416 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos augusti 2018 samt 

att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos augusti till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat för augusti är 12,6 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 6,2 mnkr jämfört 
med budget. Ett omfattande omställningsarbete och högre nivåer på återsökta ersättningar från 
Migrationsverket generar en positiv avvikelse för verksamhet Ensamkommande. 

Under sommarperioden förändras semesterlöneskulden kraftigt och har genererat en positiv 
avvikelse på cirka 3,5 mnkr jämfört med budget. Det är ett periodiseringsfel som kommer att 
jämnas ut under hösten med högre kostnader per månad. Insatskostnader ligger på en hög nivå 
för Barn och Ungdomsvården. 

Helårsprognosen visar ett resultat på 11,2 mnkr med en möjlig avvikelse på -5,0 och 
+10,0 mnkr. I prognosen finns fortfarande osäkerhet kring bedömda erhållna ersättningar från 
Migrationsverket och Skatteverket, som kan avvika från prognos. 

Det finns en fortsatt risk för högre insatskostnader inom Barn och ungdomsvården, eftersom 
att inflöde av ärenden är högt. Ensamkommande visar en positiv prognos på 25,5 mnkr och 
Barn och Ungdomsvården en negativ prognos på -13, mnkr. Missbrukarvård och vård för 
vuxna, Familjerätt och familjerådgivning ligger i nivå med budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2018. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 109 

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019 från 
Frälsningsarmén i Uppsala 
SCN-2018-0386 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bevilja Frälsningsarmén 1 237 000 kr i verksamhetsbidrag per år under perioden 2019 —2021 för 
att bedriva verksamhet för hemlösa kvinnor, 

att det beviljade verksamhetsbidraget räknas upp med 2,2 procent per år från 2020 till 2021, 

att Frälsningsarmén årligen ska inkomma med en redovisning av verksamhetens innehåll 
samt en redovisning av beläggningsstatistik per månad. 

Sammanfattning 
Frälsningsarnin i Uppsala ansöker om verksamhetsbidrag till att driva ett härbärge för 
kvinnor på Sagahemmet, Storgatan 2 A. Inriktningen ska vara ett natthärbärge för kvinnor 
med en missbruksproblematik och eller psykisk problematik i akut behov av boende. 

Förvaltningen föreslår med stöd av nämnden att sista delen i första att-satsen ändras till att 
lyda " för att bedriva verksamhet för hemlösa kvinnor" istället för "för driften av ett härbärge för 
kvinnor med sex platser på Sagahemmet". 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2018. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 110 

Uppsala Stadsmissions rapportering av projekt Fadderhem i Uppsala 
SCN-2017-0339 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera Uppsala Stadsmissions projektrapport för Fadderhem i Uppsala samt 

att översända ärendet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I oktober 2017 beviljade socialnämnden 5,075 miljoner kronor i föreningsbidrag till Uppsala 
Stadsmission för projekt Fadderhem i Uppsala, som är en tillfällig insats för ensamkommande 
unga som blir 18 år och fortfarande befinner sig i asylprocessen. Bidraget avsåg perioden 
1 november 2017 till 30 juni 2018. 

Uppsala Stadsmission har inkommit med en rapportering och redovisning för hur projektet 
har fortlöpt och hur medlen hanterats för perioden 1 november 2017 — 30 juni 2018. 
Projektets mål har varit att skapa engagemang inom civilsamhället för att hitta 
boendealternativ för asylsökande ungdomar över 18 år. 

Projektet har hjälp 215 ungdomar att få boende varav 130 bor i fadderhem. Inom projektet har 
det erbjudits kontinuerlig vägledning, informationsträffar, föreläsningar och nätverksträffar 
med fadderhem och ungdomar. 

Yrkanden 
Anders A. Aronsson (L) yrkar med stöd av Ylva Stadell (S) att ordet "godkänna" ska bytas ut 
mot "notera" i första att-satsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders A. Aronssons (L) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 111 

Överenskommelse om idauret offentligt partnerskap med Uppsala 
Stadsmission 
SCN-2018-0415 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om idéuret offentligt partnerskap (I0P) med Uppsala 
Stadsmission för perioden 2019-01-01 till och med 2021-12-31, 

att finansiera överenskommelsen med 3 500 000 tkr, 

att utse kontaktpolitiker att representera nämnden i partnerskapets samverkansgrupp. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf 
(M), Anders A. Aronsson (L), Gunnel Borggård (L) inlämnar reservation. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Överenskommelsen utgår från av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer för partnerskap och 
från Överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun, LÖK, om 
samverkan mellan Uppsala kommun och organisationer inom civila samhället. 

Partnerskapet möjliggör för Uppsala Stadsmission att vara en viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen. Partnerskapet ger förutsättningar för att arbeta med långsiktiga 
processer utifrån människors olika behov och förutsättningar, och är en möjlighet att 
ytterligare utveckla samarbetet mellan socialnämnden och Uppsala Stadsmission. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf 
(M), Anders A. Aronsson (L), Gunnel Borggård (L) yrkar: 

att överenskommelsen finansieras med 3 500 000 kronor samt 

att innehållet i överenskommelsen återremitteras i syfte att precisera den gemensamma 
målbilden, styrgruppens sammansättning, en tydligare beskrivning av socialförvaltningens 
insatser, framför allt hur man på individnivå säkerställer rättssäkerhet och kvalitet i 
myndighetsinsatser för de personer som berörs av partnerskapets verksamhet, samt hur man 
hanterar tvister och vad "betydande avvikelser" från budget och verksamhetsplan innebär. 

Justerandes ihr,R  Utdragsbestyrkande 

9-) 



uniniki SOCIALNÄMNDEN 

8(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 8 -09-26 

Ylva Stadell (S) yrkar avslag på Jonas Segersams (KD) m fl. yrkande och bifall till liggande 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (1(D) m fl. yrkande mot Ylva Stadells (S) yrkande och 
finner bifall till Ylva Stadells (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018. 

Justerandes st Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 112 

Upphandling Signs of safety 
SCN-2018-0394 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att inleda en ramupphandling av utbildning i Signs of safety 
samt, 

att delegera beslut om tilldelning och tecknande av avtal till direktör. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har sedan 2016 direktupphandlat utbildning inom Signs of safety som är en 
riskbedömningsmodell och ett förhållningssätt att använda sig av inom barn- och 
ungdomsutredningar. Socialnämnden i Uppsala kommun har i verksamhetsplanen för 2018 
beslutat att implementering av Signs of Safety ska fortgå med målet att kommuninvånarna ska 
nå högre delaktighet och inflytande. 

Förvaltningens bedömning är att det finns ett löpande behov av utbildning och handledning 
inom Signs of safety för den fortsatta implementeringen inom avdelningarna barn, ungdom, 
ensamkommande samt på behandling- och utredningshem. På sikt kan utbildning komma att 
ett ske internt genom att förvaltningen har egna internutbildare och i avvaktan på det finns det 
ett behov av upphandling av utbildningsinsatserna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 113 

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
SCN-2018-0306 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande över Handlingsplan Gottsunda/Valsätra till kommunstyrelsen enligt 
upprättat förslag. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf 
(M), Anders A. Aronsson (L), Gunnel Borggård (L) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 2. 

Sammanfattning 
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra antogs av kommunstyrelsen (KS) i böljan av 2018 och ska 
användas för att samordna arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda/Valsätra. Socialnämnden 
har i sin verksamhet arbetat utifrån aktiviteterna i handlingsplanen sedan den beslutades i 
början av 2018. Socialnämnden lämnar följande synpunkter på handlingsplanen. 

Socialnämnden bör få tillfälle att samverka med andra nämnder vid utveckling av det 
geografiska området som berörs av handlingsplanen. Idag sker det bland annat genom 
aktiviteten "Ställ sociala krav i upphandling under byggprocesser". 

Socialnämnden föreslår att handlingsplanen utökas med en aktivitet rörande att "Utveckla 
samverkan mellan skola och socialtjänst i samband med skolplaceringar under pågående 
termin" med socialnämnden och utbildningsnämnden som huvudansvariga aktörer. 

Socialnämnden föreslår att handlingsplanen utökas med en aktivitet om att "Undersöka 
möjligheten att utveckla samarbetsformer mellan kommun, region och övriga aktörer gällande 
små barn (0-5 år) med familjer" med socialnämnden som ansvarig aktör och regionen som 
berörd aktör. 

Socialnämnden bör exkluderas från aktiviteten "Utveckla fler aktiviteter för unga kvinnor och 
män och unga med andra könsuttryck och identiteter som leder till en högre grad av 
integration i samhället". 

Yrkande 
Anders A. Aronsson (L) yrkar med stöd av nämnden att sista stycket under rubriken Område 
3 ska strykas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 114 

Riktlinjer för bostadssociala insatser 
SCN-2018-0205 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för att ge förvaltningen möjlighet se om skrivningen kring 
prioriterade grupper kan bli mer likvärdig för alla som avslutar placeringsinsatser. 

Sammanfattning 
I riktlinjerna tydliggörs vilka olika bostadssociala insatser nämnden har och vilka behov de 
olika insatserna är avsedda att täcka. Riktlinjerna ska vara ett stöd för handläggare och 
beslutsfattare i deras kontakter med enskilda, under utredning och beslutsfattande. 

Under avsnittet Ensamkommande flyktingungdomar som saknar boende efter avslutad 
placering har två förändringar gjorts. Andra stycket har omformulerats för att tydliggöra att 
det ska finnas pågående beslut om Hem för vård eller boende, HVB, stödboende eller 
familjehem för att ungdomen ska kunna beviljas tillfålligt boende och förutsättningarna för att 
beviljas det tillfålliga boendet har tydliggjorts. 

Yrkanden 
Ylva Stadell (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ge förvaltningen möjlighet se om 
skrivningen kring prioriterade grupper kan bli mer likvärdig för alla som avslutar placerings-
insatser. 

Liza Boöthius (V) yrkar med stöd av Jonas Segersam (KD) avslag på Ylva Stadells (S) 
yrkande och bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Liza Boöthius (S) yrkande mot Ylva Stadells (S) yrkande och finner bifall 
till Liza Boöthius (V) yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Ylva Stadells (S) yrkande röstar ja. 
Den som röstar på Liza Boöthius (V) yrkande röstar nej. 

Ylva Stadell (S), Rezene Tesfazion (S), Petri Lähteenmäki (S), Inga-Lill Sjöblom (S), 
Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M), Tarja Onegård 
(MP) och Eva Pettersson (MP) röstar ja. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sigu 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

Jonas Segersam (KD), Liza Bathius (V), Anders A. Aronsson (L), Gunnel Borgegård (L) 
och Kjell Haglund (V) röstar nej. 

Lisen Buil leister (SD) avstår. 

Med 9 röster för ja och 5 röster för nej har nämnden beslutat enligt Ylva Stadells (S) yrkande 
om återremiss. 

Beslutunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2018. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 115 

Delegations- och arbetsordning för socialnämnden 
SCN-2015-0028 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att revidera socialnämndens delegations- och arbetsordning i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Sammanfattning 
Förändringar i delegationsordningen föreslåst utifrån att en ny förvaltningslag trädde i kraft 
1 juli och införandet av dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sågen 
(k4/1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 116 

Åtgärder med anledning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
SCN-2018-0333 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna och översända upprättat yttrande till kommunstyrelsen avseende ej verkställda 
beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tagit del av kommunrevisionens rapport om åtgärder med anledning av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS. De påtalade bristerna är kända av nämnden. 
Revisionen begär yttrande utifrån följande frågeställningar: 

• Vilka åtgärder avser ni att genomföra i syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna? 
• Under vilken tidsperiod avser ni genomföra dessa åtgärder? 
• Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder? 
• Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet i nästa revision av kontrollplanen? 

Som åtgärder utifrån kommunrevisionens rapport föreslås implementering av de nyligen 
framtagna rutinerna avseende rapportering och handläggning av ej verkställda beslut. Att 
utbildningsinsatser inom handläggning och dokumentations om planeras inom förvaltningen. 
En översyn av nuvarande delegationsordning planeras under hösten för att tydliggöra 
delegations- och arbetsordningen samt arbetet med den strategiska bostads- och 
lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 

) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 117 

Anmälningsärenden 
SCN-2018-0023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Ordförandebeslut 2018-08-15 att utse adjungerad ledamot i nämndens upphandlingsutskott. 
Ordförandebeslut 2018-09-12: Yttrande i ärende till inspektionen för vård och omsorg, 
dnr 8.2-20875/2018 
Ensamkommande 1, beslut från maj 2018 
Ensamkommande 2, beslut från maj och juli 2018 
Ensamkommande ej anvisade, beslut från maj och juli 2018 
Ungdomsenhet 1, beslut från juni och juli 2018 
Beroendeenhet 1, beslut från juni och juli 2018 
Beroendeenhet 2, beslut från juni och juli 2018 
Mottagningsenheten vuxen, beslut från juni och juli 2018 
Boendeenheten, beslut från maj 2018 
Barnenhet 4, beslut från juni 2018 
Ungdomsenhet 4, beslut från maj 2018 
Nexus, beslut från juli 2018 
Nexus ungdom, beslut från juni och juli 2018 
Placeringsenhet 2, beslut från juli 2018 
Mottagningsenheten BoU, beslut från juni och juli 2018 
Ungdomsenhet 3, beslut från juni 2018 
Placeringsenhet 1, beslut från juli 2018 
Barnenhet 4, beslut från juni 2018 
Ungdomsenhet 4, beslut från maj 2018 
Mottagningsenhet Vuxen, beslut från juni och juli 2018 
Boendeenheten, beslut från maj 2018 
Beroendeenhet 2, beslut från juli 2018 
Nexus, beslut från juli 2018 

Med anledning av skrivning i samverkansprotokollet om vakanser ställer Liza Bathius (V) 
fråga om hur bemanningen ser ut inom avdelningarna Barn och Ungdom. Förvaltningen 
svarar att det är svårt att få sökande vid rekryteringar. Just nu är det cirka 10 vakanser. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplinte SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 118 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att en person från majoriteten och en person från oppositionen får delta i nätverksträff för 
stora städer i åtta mellansvenska kommuner med tema Missbruk, kvinnor och narkotika 
den 20-21 november i Stockholm, 

att en person från majoriteten och en person från oppositionen får delta i halv 
utbildningsdag i inkluderande arbetssätt den 17 eller 18 oktober i Uppsala, 

att det är frivilligt att delta i firandet av Resandefolkets högtidsdag den 29 september i 
Gottsunda, inget arvode eller förlorad arbetsinkomst utgår, 

att en person från majoriteten och en person från oppositionen får delta i föreningen 
BUFFF:s konferens Nära dig — en rättighet den 20 november i Stockholm. 

Sammanfattning 
Till nämnden har följande inbjudningar inkommit: 

Länsstyrelserna inbjuder till nätverksträff för stora städer i åtta mellansvenska län med tema 
Missbruk, kvinnor och narkotika den 20-21 november 2018 i Stockholm. 

Uppsala kommun, Malmö stad och Socialstyrelsen inbjuder till en halv utbildningsdag med 
workshop i inkluderande arbetsätt tillsammans med Romskt infoimations- och 
kunskapscenter (RIKC) den 17 eller 18 oktober i Uppsala. 

Uppsala kommun inbjuder till firandet av Resandefolkets högtidsdag den 29 september i 
Gottsunda centrum. 

Föreningen BUFFF, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse bjuder in till 
konferensen Nära dig - en rättighet den 20 november i Stockholm. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Ärende 5 Överenskommelse om 10P med Uppsala Stadsmission 

Reservation 
Alliansen 

Alliansen anser att samverkan med civilsamhället är viktigt och positivt och 
välkomnar därför ett partnerskap med Uppsala Stadsmission. Vi tycker dock att 
föreliggande överenskommelse är oprecis och vag i vissa delar och vi yrkade därför 
återremiss på själva överenskommelsen, dock inte på finansieringen med 3 500 000 
kr. 

Motivet för återremissen var följande: 

Att innehållet i överenskommelsen återremitteras i syfte att precisera den 
gemensamma målbilden, styrgruppens sammansättning, en tydligare beskrivning av 
socialförvaltningens insatser, framför allt hur man på individnivå säkerställer 
rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsinsatser för de personer som berörs av 
partnerskapets verksamhet, samt hur man hanterar tvister och vad "betydande 
avvikelser" från budget och verksamhetsplan innebär. 

Jonas Segersam (KD) 

Alexandra Steinholtz (M) 

Anders A Aronson (L) 
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Ärende 7 Handlingsplan Valsätra/Gottsunda 

Särskilt Yttrande 
Alliansen 

Vi i Alliansen välkomnar att Uppsala kommun vidtar åtgärder för att stärka tryggheten 
i Valsätra/Gottsunda, och på andra håll i kommunen. Det är positivt att den rödgröna 
majoriteten nu delvis anammar Alliansens förslag om fler trygghetskameror, 
ordningsvakter, den fysiska utformningen av området, inslag av ökat ägande av 
bostäder och ett bättre förebyggande arbete. Det är dock tydligt att det remitterade 
programmet tagits fram under stor skyndsamhet och satts samman centralt på 
kommunledningskontoret. Vi hade gärna sett en process där mer av de erfarenheter 
som finns ute i organisationen hade fått vara utgångspunkt för åtgärderna. 

Socialnämnden har sedan lång tid ett framgångsrikt och omfattande arbete i 
Gottsunda, och en stark samverkan med civilsamhället exempelvis runt 
nattvandringar. Det framstår i programmet som att man löser problem genom att fler 
orosanmälningar görs. Vi tror att man i stället måste stärka det förebyggande arbetet 
på skola och förskola och genom ett starkare samarbete med föräldrarna, i syfte att 
om möjligt minska antalet orosanmälningar. Självklart ska misstanke om 
missförhållanden utredas och åtgärdas, men samtidigt kan väldigt mycket hanteras 
genom exempelvis Råd och Stöd som varit ett framgångsrikt arbetssätt tidigare i 
kommunen. Vi vill också stärka förskolans roll i starkare föräldrakontakter och även 
se fritidsverksamheternas betydelse i det trygghetsskapande arbetet — där kan 
behövas en översyn av exempelvis avgifter och åldersgränser. Dessutom vill vi dels 
ännu mer lyfta civilsamhällets betydelse i form av föreningar, kyrkor och samfund, där 
också Uppsala kommun behöver ha en bättre dialog för att stärka förutsättningarna 
för exempelvis idrottsrörelsen i Valsätra/Gottsunda. Idrottsrörelsen har en viktig roll i 
det trygghetsskapande arbetet. Dels vill vi stärka samverkan med och främja 
näringslivet, företagare och organisationer som främjar nyföretagande, i syfte att få 
fler företag och arbetsplatser till området. 

Jonas Segersam (KO) 

Alexandra Steinholtz (M) 

Anders A Aronson (L) 
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