
upREl.fi SOCIALNÄMNDEN 

1(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.30 

Beslutande: Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Ann Louise Linder (S) fr o m § 47 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Alexandra Westman (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Michael Holtorf (M) 
Eva Pettersson (MP) 
Tarja Onegård (MP) 
Liza Bothius (V) 
Anders A. Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Janet French (SD) 
Ove Hjorth (S) 
Birgitta L Johansson (S) fr o m § 48 

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) t o m 
§ 47 
My Lilja (S) 
Maria Patel (S) 
Hans Olsson (M) 
Vivianne Eriksson (M) 
Ahmad Orfali (M2) 
Gunnel Borgegård (L) t o m 
§ 44 
Joakim Strignert (C) 
Leif Boström (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Kajsa Bjömström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Peter S:t Cyr, ekonomichef, 
Ann-Christin Dahln, avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, Eva Köpman, 
avdelningschef, Kerstin Karlsson, avdelningschef, Elisabeth Karlsson, samordnare, 
Kjerstin Tejre, enhetschef, Johan Eikman, strateg, Sandra Hovi Sonnermyr, strateg, Engla 
Bertolino, kommunledningskontoret, Thomas Folkesson, omsorgsförvaltningen 

Utses att Ulf Schmidt (C) Paragrafer: 37 - 44, 46 - 52 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12 den 3 april 2017 

Underskrifter: 
Ylva Ulf Schmidt (C), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: Socialnämnden §§ 37-44 samt 46-52 
Datum: 2017-03-29 Sista dag att överklaga: 2017-04-25 
Anslag sätts upp: 2017-04-04 Anslaget tas ner: 2017-04-26 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppaI'ae och so,iftIpvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 

 

Lotta vön Wowern, sekreterare 



Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, omedelbar justering 

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2017-03 -29 Sista dag att överklaga: 2017-04-20 
Anslag sätts upp: 2017-03-30 Anslaget tas ner: 2017-04-21 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och soc'alfårvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 

Justerandes sign 

upPagf, SOCIALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

Plats och tid: Socialförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.30 

Beslutande: Ylva Stadell (S), 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 Boöthius (V) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Janet French (SD) 

Ersättare: Ove Hjorth (S) 
Birgitta L Johansson (S) 
My Lilja (S) 
Maria Patel (S) 
Hans Olsson (M) 
Vivianne Eriksson (M) 
Ahmad Orfali (MP) 
"edip—May  (V) 
Joakim Strignert (C) 
Leif Boström (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Kajsa Björnström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Ann-Christin 
avdelningschef, Åsa Carlsson, avdelningschef, Eva Köpman, avdelningschef, Kerstin 
Karlsson, avdelningschef, Elisabeth Karlsson, samordnare, Kjerstin Tejre, enhetschef, 
Johan Eikman, strateg, Sandra Hovi Sonnermyr, strateg 

Utses att Ulf Schmidt (C) Paragrafer: 45 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
YriStdell (S), ordf *rande Ulf Schmidt (C), justerare 

Lotta von Wowem, sekreterare 

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

Lotta von Wowem, sekreterare 

Utdragsbestyrkande 



upP19.1.9 SOCIALNÄMNDEN 

3(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§37 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Ulf Schmidt (C) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 3 april 2017 klockan 14.00 på socialförvaltningen, Stationsgatan 12 

§ 38 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Rapport från Birgitta L. Johansson (S) om träff med barnavårdsförbundet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes s' 
( 6 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§ 39 

Föreningen Knas hemma informerar om sin verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Knas hemma är ett nationellt rättighetsprojekt tillsammans med ungdomar som har erfarenhet av 
familjehem och Hem för vård eller boende, HVB. Knas hemma startades av Barnombudsmannen i 
Uppsala och drivs av Stiftelsen Fryshuset. 

§ 40 

Information om Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, projekt om att 
förebygga hot och våld mot förtroendevalda 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns säkerhetssamordnare Engla Berolino, informerar nämnden om Sveriges kommuner 
och landstings projekt om att förebygga hot och våld mot förtroendevalda. 

För att kartlägga hotbilden bland ledamöter i Uppsala kommun delas en enkät ut som nämndens 
ledamöter får fylla i. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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5(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§41 

Ekonomisk uppföljning per februari 2017 
SCN-2017-0157 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Resultatet per februari visar på ett positivt utfall + 5 258,5 tkr, något lägre än budget. Resultatet för 
nämnden avviker med -415,3 tkr jämfört med budget per februari. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§ 42 

Brottsofferjouren: Angående kommunernas ansvar för stöd till 
brottsutsatta medborgare och medling 
SCN-2016-0423 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att stödja skrivelsen om en nationell samordnande funktion för brottsutsatta medborgare, samt 

att överlämna yttrandet till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Sammanfattning 
För att säkerställa ett fungerande stöd till brottsutsatta medborgare i alla Sveriges kommuner och att 
medling erbjuds enligt lag, efterfrågas en nationell samordnande funktion för att driva frågorna på 
nationell och regional nivå mellan kommuner, gentemot polis- och åklagarmyndigheten, 
Socialstyrelsen och andra berörda instanser. 

I en gemensam skrivelse till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver personal i 
stödcentrum för utsatta brottsutsatta/brottsofferstödjande verksamheter i flera kommuner en brist på 
samsyn, samordning och likvärdighet i kommunernas ansvarstagande för brottsutsatta medborgare. 
Man saknar rutiner för informationsöverföring från polis till socialtjänst, samordnade konferenser för 
kunskap och kompetensutveckling samt att medling ej fungerar tillfredsställande i alla kommuner. 

Yrkanden 
Ylva Stadell (S) yrkar att skrivningen i första att-satsen ska läggas till i yttrandet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§ 43 

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 
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster 
Leif Boström (KD), vice ordförande 111 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 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden 

Individutskott (JU) Väster 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster 
Leif Boström (KD), vice 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 JU Ensamkommande 
Anders A. Aronsson (L), vice ordförande JU Ensamkommande 
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden 
Ylva Stadell (S), 1:e vice 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 Bathius (V), ordförande IU Öster 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upl?»,13, SOCIALNÄMNDEN 

8(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster 
Rezene Tesfazion (S), ordförande IU Ensamkommande 
Anders A. Aronsson (L), vice ordförande IU Ensamkommande 
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster 
Leif Boström (KD), vice ordförande IU Väster 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden 
Jonas Segersam (Kl)), 2:e vice ordförande socialnämnden 

Individutskott (IU) Öster 
Liza Boahius (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 
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster 
Leif Boström (KD), vice ordförande IU Väster 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr 
Alexandra Westman (M), vice ordförande IU Norr 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden 
Ylva Stadell (S), 1:e vice 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 
Birgitta L Johansson (S), ordförande IU Söder 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande IU Söder 
Tarja Onegård (MP), ordförande IU Väster 
Leif Boström (KD), vice ordförande IU Väster 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande IU Norr 
Alexandra Westman (M), vice ordförande IU Norr 
Liza Bathius (V), ordförande IU Öster 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande IU Öster 
Kjell Haglund (V), ordförande socialnämnden 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande socialnämnden 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande socialnämnden 

Sammanfattning 
Ärendet rör vem som får fatta beslut i brådskande individärenden. Nämnden har tidigare fattat beslut 
om turordning i brådskande ärenden rörande 6, 11 och 27 §§ lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga samt 13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Rätten att fatta beslut i brådskande 
ärenden i individärenden kompletteras nu även med 6 kap. 36 § kommunallagen för att täcka upp alla 
eventuella behov av beslut i brådskande individärenden. 

Utdragsbestyrkande 



SOCIALNÄMNDEN 

9(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

Vilka ledamöter som ska vara förordnade att fatta beslut i brådskande ärenden föreslås även 
uppdateras utifrån att Ingrid Burmans (V) uppdrag som ordförande i socialnämnden har upphört samt 
att Kjell Haglund (V) utsetts till ny ordförande och Jonas Segersam (KD) till ny 2:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UPRELf, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§ 44 

Kompletterande val till individutskott Väster 
SCN-2015-0025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Maria Patel (S) som ersättare i nämndens individutskott väster. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari att enlediga Jonas Karlsson (S) från hans uppdrag i 
socialnämnden samt att utse Maria Patel (S) till ersättare i socialnämnden. Jonas Karlsson (S) var 
utsedd av socialnämnden som ersättare i socialnämndens individutskott väster. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017. 

Utdragsbestyrkande sign 



Justerandes sign 
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unnaki SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§ 45 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende 
inspektionsprotokoll 
SCN-2016-0290 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg enligt upprättat förslag, 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Den 7-8 december 2016 genomförde inspektionen för vård och omsorg (IVO) en inspektion inom 
området barn och unga 0-20 år samt ensamkommande barn. Tillsynen omfattade granskning av 
nämndens handläggning av förhandsbedömningar, uppföljning av vården gällande placerade barn och 
ungdomar samt familj ehemsutredningar. 

IVO har översänt inspektionsprotokoll från tillsynen för kommunicering och faktagranskning. 
Inspektionen visar på brister inom samtliga områdena i variarad utsträckning, bland annat hur 
nämnden hanterar anmälningar där våld förekommer. Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig 
över protokollet. 

Förvaltningen har vidtagit flera åtgärder med anledning inspektionens resultat. Nämnden överlämnar 
yttrande till IVO där planerade och vidtagna åtgärder redovisas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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upPnliii SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§ 46 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala 
kommun och Region Uppsala 
SCN-2017-0116 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård, 

att uppdra till förvaltningen att inkomma med förslag till aprilsammanträdet på prioriterade områden 
för verksamhetsplan 2018 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
Närvårdssamverkan 

Sammanfattning 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget omfattar samverkan mellan 
huvudmännen men också internt inom kommunen och i regionen. 

Politiska styrgruppen samt ledningsgrupperna ansvarar för planering och genomförande. 
Ledningsgruppernas deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant 
verksamhetsområde. 

Den 25 januari 2017 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2017 med 
syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks i 
antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens verksamhetsplaner och 
regionens vårdavtal. Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMN), 
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN) 
samt berörda styrelser inom Region Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017. 

Utdragsbestyrkande Justeran e sign 
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Upliallue SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§ 47 

Utbildningsplan 2017 
SCN-2017-0115 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra till nämndens presidium att fastställa utbildningsplanen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen kommer under året initiera kontinuerlig fördjupning och rapportering från sakområdena 
med utgångspunkt i aktuellt pågående arbete, utmaningar och möjligheter, strategisk utveckling samt 
uppföljning med statistik. 

Utöver nämnda teman har nämnden möjlighet att planera för utbildningsinsatser, gäster och 
studiebesök som man önskar ta del av under året. 

I planen finns även de större planerings- och uppföljningsaktiviteterna kopplat till Mål- och 
budgetprocessen. 

Yrkanden 
Ylva Stadell (S) yrkar att första att-satsen byts ut mot "att uppdra till nämndens presidium att fastställa 
utbildningsplanen." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uplinluf SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§ 48 

Information om ensamkommande barn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden om det pågående arbetet med ensamkommande barn samt om de 
insatser som genomfördes av polismyndigheten den 12 och 26 mars 2017 där socialförvaltningen 
bistod polisen. Syftet med insatsen var att lokalisera ungdomar runt resecentrum. 

Just rande ign Utdragsbestyrkande 



15 (17) 

UNO?, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§ 49 

Anmälningsärenden 
SCN-2017-0011 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Norr Barn 1, beslut från januari 2017 
Norr Barn 2, beslut från januari 2017 
Norr Placering 1, beslut från januari 2017 
Norr Placering 2, beslut från januari 2017 
Söder Placering 1, beslut från januari 2017 
Söder ungdom, beslut från april 2016 och januari 2017 
Söder Barn, beslut från april 2016 och januari 2017 
Öster barn, beslut från december 2016 

Nexus, beslut från september, december 2016 samt januari 2017 
Beroendeenhet 1, beslut från december 2016 samt januari 2017 
Beroendeenhet 2, beslut från december 2016 samt januari 2017 
Mottagningsenheten vuxen, beslut från december 2016 samt januari 2017 
Enheten för ensamkommande 2, beslut från januari 2017 
Enheten för ensamkommande, ej anvisade, beslut från januari 2017 
Väster barn, januari 2017 
Väster ungdom, januari 2017 
Väster placering 1, januari 2017 
Väster placering 2, januari 2017 
Väster mottagning, januari 2017 
Väster kontaktfamilj, januari 2017 
Öster mottagning Barn och ungdom, beslut från januari 2017 
Öster placering 1, beslut från januari 2017 
Öster placering 2, beslut från januari och februari 2017 
Öster barn, beslut från januari och februari 2017 
Öster ungdom, beslut från februari 2017 
Familjerätten, beslut från januari och februari 2017 
Mottagningsenheten vuxen, beslut från februari 2017 
Beroendeenhet 1, beslut från februari 2017 
Beroendeenhet 2, beslut från februari 2017 
Nexus, beslut från februari 2017 
Öster kontaktfamilj, beslut från januari och februari 2017 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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upPäilf, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

Ensamkommande 2, beslut från februari 2017 
Ensamkommande 3, beslut från februari 2017 
Söder Mottagning Barn och ungdom, beslut från januari-februari 2017 
Söder Barn, beslut från februari 2017 
Söder Ungdom, beslut från februari 2017 
Söder Placering 2, beslut från januari-februari 2017 
Söder Placering 2 barn, beslut från februari 2017 
Söder Placering 2 ungdom, beslut från februari 2017 
Söder Kontaktfamilj, beslut från januari 2017 
Söder Kontaktfamilj barn, beslut från februari 2017 
Söder Kontaktfamilj ungdom, beslut från februari 2017 

§ 50 

Inbjudningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet finns inbjudan till Dialogkonferens enligt den lokala överenskommelsen (LÖK) den 20 april 
2017 klockan 18.00-21.00 samt inbjudan att fira Internationella Romadagen den 8 april 2017 klockan 
18.00-21.00. 

Justeran es sign Utdragsbestyrkande 



17(17) 

upPlalki SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§ 51 

Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Birgitta L. Johansson (S) informerar nämnden om Uppsala läns barnavårdsförbunds årsstämma den 
13 mars 2017. 

§ 52 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 

Föreligger inga aktualiserade frågor. 

Utdragsbestyrkande Justeran4es sign 
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