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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande 
Åsa Strahlemo (MP), 1:e vice ordförande, deltar på distans §§ 127-128 samt fr o m § 137 
Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande, deltar på distans fr o m § 145 
Per-Olof Forsblom (V), deltar på distans §§ 127-128 samt fr o m § 137 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Rezene Tesfazion (5), deltar på distans §§ 127-128 samt fr o m § 137 
Gunilla Oltner (5), deltar på distans §§ 127-128 samt fr o m § 137 
Ludvig Arbin (L) §§ 125-139 samt from § 141 
Michael Holtorf (M), deltar på distans §§ 127-128 samt fr o m § 137 
Vivianne Eriksson (M) 
Viviane Obaid (C), deltar på distans §§ 127-128 samt fr o m § 137 
Leif Boström (KD), deltar på distans §§ 127-128 samt fr o m § 137 
Lena Borg (V) 
Lisen Burmeister (SD), deltar på distans §§ 127-128 samt fr o m § 137 
Sami Bechara (5) §§ 129-136 
Tommy Bringholm (S), §§ 129-136 
Lennarth Pettersson (M) to m § 144 
Karolina Karlsson (M) §§ 129-136 
Alexandra D'Urso (V) §§ 129-136 
Birgitta L Johansson, deltar på distans § 140 

Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta L Johansson (S), deltar på distans §§ 127-128 samt fr o m § 137 
Sami Bechara (5) from § 137 
Tommy Bringholm (S) fr o m § 137 
Lennarth Pettersson (M) fr o m § 145 
Karolina Karlsson (M) fr o m § 137 
Gunnar Granberg (C), deltar på distans fr o m § 144 
Andreas Morström (KD), deltar på distans §§ 127-128 samt §§ 127-144 
Alexandra D'Urso (V) fr o m § 137 

Övriga närvarande 

Förvaltningsdirektör Tomas Odin 

Justerandes signatur 

öa_  - 

Utdragsbestyrkande 

A6- 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

Deltar på distans: Avdelningschefer Ola Jeremiasen, Kerstin Karlsson, Katja Friberg, 
Ann-Christine Dahlen, controller Magnus Bergmark, en hetschefer Johan Eikman, 
Elisabeth Karlsson och Siri Hallstan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
C(--j  

'.-__.. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§127 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att utse Vivianne Eriksson (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 3 september 2020 på Stationsgatan 12. 

§128 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga till ärende Lägesrapport för uppdraget Ny inriktning för arbetet med 
att förebygga social oro och förhindra att barn, ungdomar och unga vuxna begår 
kriminella handlingar, 

2. att ärende Information om stimulansmedel psykisk ohälsa - utgår, 

3. att i övrigt fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ck— d 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§137 

Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2020 

SCN-2020-00163 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett underskott på 30,3 mnkr, det är en negativ avvikelse jämfört 
med budget på 32,2 mnkr. 

Barn och ungdomsvården har den största negativa avvikelsen jämfört med budget och 
har ett underskott på 41,7 mnkr. Antalet ärenden och insatser är på en fortsatt hög nivå 

och det påverkar kostnaden negativt, andelen dyra LVU-placeringar har ökat i andel 

jämfört med föregående år. 

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har ett underskott på 1,5 mnkr. 

Verksamheten har haft höga placeringskostnader inom missbrukarvården och arbetar 

med att få en effektivare vårdkedja för klienter som är placerade på stödboende. 

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkonnmande barn och ungdomar har 

ett positivt resultat på 12,3 mnkr. Verksamheten genomför ständiga anpassningar för 

att hantera det minskade antalet ungdomar som är aktuella. 

Utbrott av Covid-19 har för perioden haft marginell påverkan på det ekonomiska 

resultatet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-12 
• Ekonomisk uppföljning socialnämnden per juli 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
C --, 

7i 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§138 

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av kommunens främjande och förebyggande 
arbete bland unga för att minska våld och 
annan kriminalitet 

SCN-2020-00325 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lämna yttrande till kom munrevisionen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 

Socialnämnden lämnar yttrande över kommunrevisionens granskning av 
ändamålsenligheten i kommunens främjande och förebyggande insatser för att 
minska våldsbrott och annan kriminalitet bland barn och unga. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Uppsala kommun har en 
ändamålsenlig samordning och samverkan när det gäller främjande och förebyggande 
insatser för att minska våldsbrott och annan kriminalitet bland barn och ungdomar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-05, 
• Förslag till yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens 

främjande och förebyggande arbete bland unga för att minska våld och annan 
kriminalitet, 

• Kommunrevisionens granskning av kommunens främjande och förebyggande 
arbete bland unga för att minska våld och annan kriminalitet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 

1 
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Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2020-08-27 

§139 

Skrivelse angående fråga om ersättning till 
särskilt förordnad vårdnadshavare 

SCN-2020-00382 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att översända brev och nämndens riktlinjer till särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt upprättat förslag, 

2. att översända skrivelse till Regeringskansliet enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 

En särskilt förordnad vårdnadshavare till ett ensamkommande barn har kontaktat 
socialnämnden med anledning av att han inte erhållit skälig ersättning för sitt uppdrag. 
Anledningen är att barnet var placerat i Uppsala av annan kommun, Stockholm stad, 
som inte har arvoderat honom med hänvisning till Uppsala kommun där han heller 
inte erhållit önskad ersättning. Den enskilde önskar klargörande i frågan från 
nämnden. 

Det finns inget lagstöd för att särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till ersättning 
för den del av uppdraget som avser vårdnaden av barnet. Enligt nämndens riktlinje så 
utgår ändå ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande 
barn anvisade till Uppsala kommun från Migrationsverket. Ersättning utgår inte till 
särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn placerade i Uppsala av 
annan kommun, enligt av nämnden tidigare fattat beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-08, 
• Brev angående ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare, 
• Skrivelse till regeringen om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare, 
• Riktlinje för ersättning till socialnämndens uppdragstagare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§140 

Upphandling av konsulentsstödd 
familjehemsvård 

SCN-2020-00380 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att utreda om huruvida inleda ny upphandling 
eller ansluta till SKL Kom mentus ramavtal för konsulentsstödd 
familjehemsvård bäst motsvarar nämndens behov av konsulentsstödd 
familjehemsvård, 

2. att delegera till upphandlingsutskottet att besluta om att inleda upphandling 
av konsulentsstödd familjehemsvård alternativt att ansluta till SKL 
Kom mentus ramavtal för konsulentsstödd familjehemsvård. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har idag två ramavtal gällande konsulentsstödd familjehemsvård 
varav ett gäller särskilt placering av ensamkommande barn och unga. Bägge 
ramavtal löper ut under andra halvåret 2021 och förarbete och behovsanalys 
gällande ny upphandling har påbörjats. 

Bedömning görs att det inte längre finns behov av ett särskilt ramavtal för 
konsulentsstödd familjehemsvård för ensamkommande barn och unga samt att 
vissa utvecklingsområden finns då det gäller flexibilitet i förhållande till nuvarande 
avtal. Ett alternativ till att inleda upphandling är att ansluta till SKL Kommentus 
kommande ramavtal för konsulentsstödd familjehemsvård, vilket behöver utredas 
vidare innan bedömning och beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-06. 

Justerandes signatur 1 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§141 

Uppföljning av partnerskapsavtat med 
Uppsala Stadsmission 

SCN-2020-00411 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämnden har tecknat en överenskommelse om partnerskap med Uppsala 
Stadsmission. Partnerskapet är treårigt och löper under perioden 2019-01-01 till 
2021-12-31. Socialnämnden bidrar till Uppsala Stadsmissionens verksamhet med 
3,5 miljoner kronor för 2019 och därefter med en uppräkning med 2 procent per år. 

Uppsala Stadsmission har lämnat in en rapport till socialnämnden över det första året 
med partnerskapet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-20 
• Rapport till socialnämnden Ideburet Offentligt Partnerskap (10P) 
• Verksamhetsberättelse Uppsala Stadsmission 2019 
• Årsredovisning 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§142 

Vatärende individutskott 

SCN-2018-0608 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att tillfälligt entlediga Inga-Lill Sjöblom (S) från uppdraget som ordförande i 
individutskott 3 under perioden 1 september 2020 - 15 december 2020, samt 

2. att utse Eva Ch ristierni n (S) som ordförande i individutskott 3 perioden 1 
september 2020 -15 december 2020, 

3. att entlediga Leyla Demirel (L) från uppdraget som ordförande i individutskott 
4, samt 

4. att utse Ludvig Arbi n (L) som ordförande i individutskott 4, 

5. att individutskott ifrån 1 september 2020 utökas med fyra ersättare, 

6. att utse följande till ersättare i individutskott 1: 
1. Michael Holtorf (M) 
2. Ludvig Arbin (L) 
3. Viviane Obaid (C) 
4. Alexandra Steinholtz (M) 

7. att individutskott 2 från 1 september 2020 utökas med sju ersättare, 

8. att utse följande till ersättare i individutskott 2: 
1. Eva Christiernin (5) 
2. Viviane Obaid (C) 
3. Alexandra D Urs° (V) 
4. Michael Holtorf (M) 
5. Eric Kapinga (S) 
6. Alexandra Steinholtz (M) 
7. Inga-Lill Sjöblom (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

9. att individutskott 3 från 1 september 2020 utökas med fyra ersättare, 

10. att utse följande till ersättare i individutskott 3: 
1. Viviane Obaid (C) 
2. Ludvig Arbin (L) 
3. Andreas Morström (KD) 
4. Alexandra Steinholtz (M) 

11. att individutskott 4 från 1 september 2020 utökas med fyra ersättare, 

12. att utse följande till ersättare i individutskott 4: 
1. Eva Christiernin(S) 
2. Viviane Obaid (C) 
3. Alexandra Steinholtz (M) 
4. Inga-Lill Sjöblom (S) 

13. att individutskott 5 från 1 september 2020 utökas med sju ersättare, 

14. att utse följande till ersättare i individutskott 5: 
1. Lena Borg (V) 
2. Eva Christiernin (S) 
3. Michael Holtorf (M) 
4. Ludvig Arbin (L) 
5. Thess Lorin (MP) 
6. Alexandra Steinholtz (M) 
7. Inga-Lill Sjöblom (S) 

Sammanfattning 

Inga-Lill Sjöblom (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i individutskott 3. Eva 
Christiernin (S) förslås som ny ordförande i individutskott 3. 

Leyta Demirel (L) har avsagt sig uppdraget som ordförande i individutskott 4. Ludvig 
Arbin (L) föreslås som ny ordförande i individutskott 4. 

Med anledning av nu rådande läge - där folkhälsomyndigheten fortsatt 
rekommenderar äldre och personer som tillhör riskgrupp att begränsa sina kontakter 
och där stor frånvaro oavsett orsak riskerar att försvåra beslutsfattandet inom det 
område som individutskotten ansvarar för - föreslås en fortsatt förändring av 
individutskottsorganisationen. Förändringen innebär att utskotten utökas med 
ytterligare ersättare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

7/(/ 
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Eftersom det i nuläget inte går att göra några tillförlitliga prognoser kring när så kan 
ske, föreslås dock en permanent förändring, som därmed måste ändras tillbaka genom 
ett framtida nä m nd beslut. 

Ersättare i individutskotten 

Ersättare som är vald att ingå i ett utskott, får enligt reglementet närvara vid utskottets 
sammanträden. Om ersättare väljer att avstå från att delta i utskottets möten med 
hänsyn till risk för smittspridning krävs att ordinarie ledamöter tidigt signalerar om de 
inte kan delta på utskottet så att sekreteraren kan meddela ersättare om att det finns 
behov av deras deltagande. 

Reservation 

Lisen Burmeister (SD) reserverar sig till förmån för tidigare yrkande om att 
Sverigedemokraterna ska beredas plats i nämndens individutskott. 

Yrkande 

Inga-Lill Sjöblom (S) yrkar att de två första att-satserna revideras med tillägget att 
tillfälligt entlediga Inga-Lill Sjöblom (S) under perioden 1 september 2020 -15 
december 2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Inga-Lill Sjöbloms (S) yrkande mot avslag och finner bifall till Inga-
Lill Sjöbloms (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-16. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§143 

Reviderad förordnande för särskilda 
Ledamöter att fatta beslut vid brådska 

SCN-2018-0609 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att besluta om förordnanden enligt nedan för individärenden som 
fattas vid brådska (ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § 
kommunallagen, 6, 11, 27 och 31d, 31f, 31g §§ lagen med särskilda 
bestämmelse om vård av unga samt 13 § lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall. 

Individutskott (IU) nummer 1 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1 
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 
Ludvig Arbin (L) ordförande i Individutskott 2 
Leif Boström (KD) vice ordförande i Individutskott 2 
Eva Christiernin (S) ordförande i socialnämnden 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott 5 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott 5 

Individutskott (IU) nummer 2 
Ludvig Arbin (L) ordförande i Individutskott 2 
Leif Boström (KD) vice ordförande i Individutskott 2 
Eva Christiernin (S) ordförande i socialnämnden 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott 5 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott 5 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1 
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 

Fortsättning sid 18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C)2---- 
k-- 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

Individutskott (IU) nummer 3 
Eva Christiernin (S) ordförande i socialnämnden 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 3 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott 5 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott 5 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1 
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 
Ludvig Arbin (L) ordförande i Individutskott 2 
Leif Boström (KD) vice ordförande i Individutskott 2 

Individutskott (IU) nummer 4 
Ludvig Arbin (L) ordförande i Individutskott 2 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott 5 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott 5 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1 
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 
Leif Boström (KD) vice ordförande i I ndividutskott 2 
Eva Christiernin (S) ordförande i socialnämnden 

Individutskott (IU) 5 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott 5 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott 5 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1 
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 
Ludvig Arbin (L) ordförande i Individutskott 2 
Leif Boström (KD) vice ordförande i Individutskott 2 
Eva Christiernin (S) ordförande i socialnämnden 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 

Sammanfattning 

Ärendet rör vem som får fatta beslut i brådskande individärenden. För varje utskott 
föreslås en gällande turordning bestående av utskottets ordförande och vice 
ordförande samt ordförande och vice ordförande i de andra utskotten, för att 
säkerställa att det alltid finns någon som kan fatta beslut. Nya beslut rörande 
utreseförbud har lagts till listan av beslut som förordnade ledamöter får fatta. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-16. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

CY------ 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§144 

Revidering delegationsordning 

SCN-2018-0612 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att revidera delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Den 26 februari 2020 beslutade socialnämnden om en ny delegationsordning. Vid 
ett par tillfällen under våren har rättelser och tillägg gjorts i delegationsordningen. 

Vid denna revidering föreslås vissa korrigeringar samt uppdatering utifrån ny 
lagstiftning rörande utreseförbud och ändrat arbetssätt för yttrande till 
förvaltningsdomstol. 

Nämnden diskuterar fråga om utreseförbudets påverkan för barn utan svenskt 
medborgarskap. Frågan tas med till arbetsutskottet för vidare diskussion. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-17, 
• Socialnämndens delegationsordning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C,-k—_ 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§145 

Informationsärenden 
Information om ärende som rör utreseförbud 

Förvaltningen informerar om ett individärende där förvaltningsrätten inte godkände 
nämndens beslut om utreseförbud. Förvaltningsrättens beslut överklgades till 
kammarrätten som biföll nämndens överklagan. 

Presentation av socialförvaltningens medarbetarundersökning 

I mars 2020 genomfördes en kommunövergripande medarbetarundersökning. Inom 
socialförvaltningen var svarsfrekvensen i år 87% mot 81% 2019. Undersökningen som 
genomfördes digitalt omfattar fem områden med totalt 26 frågor. 

De fem övergripande områdena är motivation, ledarskap, styrning, arbetssituation och 
andra viktiga frågor (öppenhet, hot & våld, kränkningar). 

Lägesrapport för uppdraget Ny inriktning för arbetet med att förebygga social oro 
och förhindra att barn, ungdomar och unga vuxna begår kriminella handlingar 

I februari 2020 beslutade nämnden att uppdra till socialförvaltningen att ta fram förslag 
på ny inriktning för arbetet med att förebygga social oro och förhindra att barn, 
ungdomar och unga vuxna begår kriminella handlingar samt återkomma med förslag till 
nämnden i maj månad. 

Förvaltningen lämnar en kort lägesrapport om det pågående arbetet. Ett klart förslag 
kommer att presenteras för nämnden under hösten. Förslaget ska behandlas som ett 
överläggningsärende på nämndens arbetsutskott innan det behandlas i nämnden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Cie---._ 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§146 

Delegationsbeslut för perioden 2020-06-01 till 
2020-08-20 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-06-01 till 
2020-08-20 till handlingarna. 

Sammanfattning 

1 ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Protokoll individutskott 3, 2020-08-17, extra 
Protokoll individutskott 1, 2020-08-12 
Protokoll individutskott 3, 2020-08-12, extra 
Protokoll individutskott 2,2020-08-06 
Protokoll individutskott 3, 2020-07-30 
Protokoll individutskott 4, 2020-07-30, extra 
Protokoll individutskott 1, 2020-07-24, extra 
Protokoll individutskott 4,2020-07-22 
Protokoll individutskott 3,2020-07-16, extra 
Protokoll individ utskott 4, 2020-06-26, extra 
Protokoll individutskott 2,2020-07-09 
Protokoll individutskott 4,2020-07-03, extra 
Protokoll individ utskott 2,2020-06-11 
Protokoll individutskott 2,2020-06-03, extra 
Protokoll individutskott 1, 2020-06-30 
Protokoll individutskott 3,2020-06-25 

Delegationslistor: 
Mottagning Barn och ungdom, beslut från maj 2020 
Barnenhet 3, beslut från maj 2020 
Ungdomsenhet 3, beslut från maj 2020 
Barn 2 och ungdom 2, beslut från mars och april 2020 
Barn 2, beslut från maj 2020 
Placering 2, beslut från maj 2020 
Barn 4, beslut från maj och juni 2020 
Beroendeen het 1, beslut från maj 2020 
Beroendeen het 2, beslut från maj 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2020-08-27 

Beroendeenheten, beslut från mars 2020 
Beroendeenheten, beslut från april och maj 2020 
Familjerätten, beslut från maj 2020 
Mottagning vuxen, beslut från maj 2020 
Nexus, beslut från april och maj 2020 
Ungdom 4, beslut från maj 2020 
Barn, ungdom, mottagning, beslut från juni 2020 
Enhet 2 barn, ungdom, placering, beslut från juni 2020 
Enhet 1, beslut från juni 2020 
Enhet 1, beslut från maj 2020 

§147 

Anmälningsärenden för perioden 2020-06-01 
till 2020-08-27 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2020-06-01 till 
2020-08-27 till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§148 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att arvode utgår för deltagande i kommunrevisionens digitala nämnddag den 
9 oktober klockan 08.30 - 12.00, 

2. att den som önskar anmäler sig till konferensen Tobaksfri uppväxt den 
21 september, inget arvode utgår. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen inbjuder till nämnddag 2020 den 9 oktober klockan 08.30 - 
12.00. 

Yrkesföreningar mot Tobak i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala och Region 
Uppsala inbjuder till digitalt forum om Tobaksfri uppväxt den 21 september 
klockan 10.45 - 13.15. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

32 11  



Uppsala 
kommun 

Sida 25 (26) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§149 

Initiativärende från Per-Olof Forsblom (V) om 
orosanmälningar vid sexbrott 
Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att genom de strukturer som finns upparbetade 
för samarbetet med polisen verka för att polisen gör orosanmälningar till 
socialtjänstens i samband med att personer misstänks för sexbrott. 

Särskilda yttranden 

Alexandra Steinholtz (M), Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), Viviane Obaid (C) 
och Leif Boström (KD) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Sammanfattning 

Per-Olof Forsblom (V) har lämnat in ett initiativärende om uppmaning till polisen att 
göra orosanmälningar i de fall där föräldrar köpt sex: 

Socialnämnden vill så långt som möjligt säkerställa att barn inte far illa och därför 
uppmanar nämnden polisen att alltid överväga att göra en orosanmälan när det 
visar sig att en förälder gjort sig skyldig till köp av sexuell tjänst. 
Nämnden är medveten om att kommunen inte kan kräva att det alltid görs en 
anmälan, eftersom varje fall måste bedömas enskilt, men tanken med 
uppmaningen är att lägga större tyngd bakom bedömningarna eftersom det 
handlar om sexualbrott. En orosanmälan gör att socialtjänsten kan göra en 
utredning. 

Att Uppdra till förvaltningen att genom de strukturer som finns upparbetade för 
samarbetet med polisen verka för att polisen gör orosanmälningar till 
socialtjänsten i samband med att personer ertappats eller döms för sexbrott. 

Yrkande: 

Eva Christiernin (S) yrkar revidering av att-satsen till att "ertappats" och "döms" byts ut 
mot "misstänks för sexbrott". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Per-Olof Forsbloms (V) förslag tillsammans med eget yrkande om 
ändring i att-satsen mot avslag och finner bifall till Per-Olof Forsbloms (V) reviderade 
förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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