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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande 
Åsa Strahlemo (MP), 1:e vice ordförande 
Per-Olof Forsblom (V), 3:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Eric Kapinga (S) from §32 
Gunilla Oltner (S) 
Ludvig Arbin (L) 
Michael Holtorf (M) fr o m § 32 
Vivianne Eriksson (M) 
Viviane Obaid (C) 
Leif Boström (KD) 
Lena Borg (V) 
Lisen Burmeister (SD) 
Birgitta L Johansson (S) 
Gunnar Granberg (C) to m §39 
Sami Bechara (S) t o m §31 
Andreas Morström (KD) §§ 25-31, §§ 40-46 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sami Bechara (S) from 32 
Tommy Bringholm (S) 
Leyla Demirel (L) fr o m § 31 
Thess Lorin (MP) 
Andreas Morström (KD) §§ 32-39 

Övriga närvarande 

Åsa Carlsson, tf direktör 
Elisabeth Karlsson, enhetschef 
Ylva Byström tf avdelningschef 
Johan Eikman, enhetschef 
Katja Friberg, avdelningschef 
Kerstin Karlsson, avdelningschef 
Peter S:t Cyr, ekonomichef 
Åsa Hedlund, strateg 
Forts. sid 3 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Helene Löwgren, strateg 
Gunilla Andersson Svahn, strateg 
Thomas Fäldt, strateg 
Ann-Christine Dahlen, bitr. avdelningschef 
Hilde Wiberg, enhetschef 
Therese Andersson, kvalitetschef 
Ola Jeremiasen, avdelningschef 

Justerandes signatur 
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§25 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att utse Leif Boström (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 28 februari 2020 på Stationsgatan 12. 

§26 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Valärenden. 

Justerandes signatur /--  i. 
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§31 

Information från Kvalitetsenheten 

Kvalitetsenheten berättar om sitt arbete med att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet inom socialförvaltningens alla verksamheter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§32 

Årsbokslut 2019 och uppföljning av 
internkontroll 

SCN-2020-00086 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1.att godkänna nämndens ekonomiska årsbokslut 2019, 

2. att godkänna nämndens sammanställda analys 2019, 

3. att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt 
nämndens åtgärder 2019, 

4. att godkänna uppföljning av nämndens internkontrollplan 2019, samt 

5. att överlämna det ekonomiska årsbokslutet och övrig uppföljning till 
kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), Viviane Obaid (C), Gunnar 
Granberg (C) och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande enligt: 

"Socialnämnden har haft ekonomiska utmaningar de senaste åren och 
utmaningarna har bland annat berott på både rekryteringsläge och 
kompetensförsörjning, kostnader för insatser samt omorganisationer. 
Socialnämnden i Uppsala måste få till stånd en långsiktig ekonomisk hållbarhet 
och nå budget i balans. Många av de utvecklingsprojekt som nu genomförs är 
avgörande för hur nämnden ska klara ekonomin framgent. 

Vii Uppsala-alliansen tycker att det är bra att man använder sig av olika metoder 
för analys och jämförelse. Den externa analysen kostnad per brukare är bra, men 
ska ses som komplement till systematisk uppföljning i enlighet med övriga 
metoder som används i Uppsala kommun och till  exempel jämförelsen med 
nätverket R9. 

Vad gäller de framtida utmaningar som identifierats konstaterar vii Uppsala- 
alliansens att det är av vikt att Socialnämnden får bukt med de ekonomiska 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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utmaningarna samt att Socialnämnden har sådan beredskap att vi kan hantera 
externa riskfaktorer." 

Sammanfattning 

Analys av ekonomiskt utfall 

Nämndens resultat för 2019 är ett underskott på 25 miljoner kronor. Missbrukarvård 
och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 22 miljoner kronor, verksamheten 
har framförallt högre insatskostnader än budget. Behovet av insatser har ökat under 
året ifrån målgruppen unga vuxna, antalet komplicerade ärenden har varit högt och 
även en ökad efterfrågan ifrån målgrupp med samsjuklighet. 

Barn och ungdomsverksamheten har ett negativ resultat på 21 miljoner kronor. 
Verksamheten har ett högt inflöde av ärenden och en hög nivå av insatser, kostnader 
som tidigare har bokförts på verksamhet Flyktingmottagande tillhör nu Barn och 
ungdom. Verksamheten får inte full ersättning för särskilda kostnader, trots att det är 
beviljat av Migrationsverket. 

Verksamhet Flyktingmottagande visar ett positivt resultat, delvis har boendekostnader 
bokförts under Barn och ungdomsverksamhet, delvis har intäkter ifrån föregående år 
lyft resultatet. Verksamheten har anpassat organisation och insatser både inom 
myndighet och egenregi för att ligga i nivå med antalet ungdomar som är aktuellt. 

Verksamhetsbokslut 
Nämnden har för de flesta av kommunfullmäktiges inriktningsmål i övervägande del 
uppfyllt det den planerat för att bidra till inriktningsmålet. För inriktningsmålet som 
handlar om att Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi är 
bedömningen att målet bara uppnås delvis med motiveringen att nämnden gör 
underskott. När det gäller att äldre och funktionsnedsatta ska uppleva trygghet, frihet 
och tillgänglighet så är bedömningen att målet uppnås delvis och att fler åtgärder 
behöver genomföras. När det gäller inriktningsmålet att barn och elever ska klara sin 
utbildning är bedömningen att nämnden i hög grad bidrar till inriktningsmålet och har 
uppnått det den planerat. 

Internkontroll 
Uppföljningen av internkontrollplanen visar att kontrollen genomförts med 
anmärkning i sex fall, med mindre anmärkning i fyra fall och i fem fall utan anmärkning. 
Åtgärder vidtas i de fall där anmärkningar förekommer och kontrollmoment med 
anmärkningar kvarstår i interkontrollplanen för 2020. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12 
Bilaga 2: Analys av ekonomiskt utfall 

Justerandes signatur , Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 3a: Verksamhetsbokslut, inriktningsmål 
Bilaga 3b: Verksamhetsbokslut, nämndmål, uppdrag och åtgärder 
Bilaga 4: Socialnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen 
Bilaga 5: Uppföljning av internkontroll 2019 
Bilaga 6: Nyckeltal IFO 

Justerandes signatur , Utdragsbestyrkande 
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§33 

Rapportering till Länsstyrelsen gällande 
Uppsala kommuns arbete som 
utvecklingskommun under verksamhetsåren 
2016-2019 

SCN-2016-0229 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna rapport enligt förslag, 

2. att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, samt 

3. att överlämna rapporten till Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Sammanfattning 

Inom ramen för en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012 - 2032 
har Uppsala kommun under en fyraårsperiod haft möjlighet att vara en utvecklings-
kommun för romsk inkludering. Syftet har varit att bygga upp en struktur i den 
kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering och bedriva metod-
utveckling inom de områden som utpekas i strategin. 

Kommunen har erhållit ett ekonomiskt stöd från regeringen på 500 000 kronor per år 
under perioden. Medlen har använts till att täcka utbildnings- och kompetenshöjande 
insatser, kulturinsatser, metodarbete, processtöd, information samt deltagande i 
konferenser och seminarier. Återrapportering av arbetet ska ske till Länsstyrelsen i 
Stockholms län som har ett regeringsuppdrag för samordning och uppföljning 
nationellt kring romsk inkludering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04 
Rapport gällande arbetet som utvecklingskommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§34 

Svar på Lisen Burmeisters (SD) initiativärende 
om skyddade boenden för personer med 
större husdjur och/eller fler sällskapsdjur 

SCN-2019-00690 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att besvara initiativärendet enligt föredragning. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) har inkommit med ett initiativärende med följande yrkanden: 

Att utreda hur Uppsala kommun kan tillhandahålla skyddade boenden och 
utslussningsboende för flera kategorier av djurägare än de med enstaka sällskapsdjur 
samt Att skyddade boenden och utslussningsboende upphandlas för flera kategorier 
av djurägare. 

Uppsala kommun driver sedan flera år tillbaka ett skyddat boende för våldsutsatta 
vuxna i egen regi. Kommunens skyddade boenden har tyvärr inte möjlighet att ta emot 
fler än enstaka husdjur men samarbetar med organisationen Veterinär Omtanke Om 
Våldsutsatta (VOOV). 

Iden kommande upphandlingen av skyddade boenden arbetar förvaltningen för ett 
ramavtal som i så stor utsträckning som möjligt ska möta de individuella behov som 
finns hos de våldsutsatta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§35 

Namnbyte individutskott 

SCN-2018-0608 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att individutskott Ensamkomrnande byter namn till Individutskott 5. 

Sammanfattning 

Ärendemängden rörande ensamkommande barn och unga har varit stor och under en 
period fanns tre enheter på förvaltningen som arbetade med handläggning av ärenden 
rörande ensamkommande barn. Ett särskilt individutskott för ensamkommande barn 
inrättades när ärendemängden var stor. 

Antalet ensamkommande barn har minskat och förvaltningen handlägger numera 
Barn - och ungdomsenhet 5 ensamkommande barn. Sedan hösten 2019 handläggs 
även andra ärenden på barn och ungdomsenhet 5. Förvaltningen föreslår därför att 
individutskott Ensamkommande byter namn till I ndividutskott 5 med ansvar för 
ärenden som handläggs av Barn- och ungdomsenhet 5. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§36 

Valärenden 

SCN-2018-0608 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att entlediga Alexandra Steinholtz (M) från uppdragen som vice ordförande i 
individutskott 3 och som ersättare i individutskott 4, 

2. att utse Michael Holtorf (M) som vice ordförande i individutskott 3 samt 

3. att utse Vivianne Eriksson (M) som ersättare i individutskott 4. 

Reservation 

Lisen Burmeister (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Lisen Burmeister (SD) yrkar att hon själv ska utses till vice ordförande i individutskott 3 
samt som ersättare i individutskott 4. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Lisen Burmeisters (SD) yrkande och finner 
bifall till liggande förslag. 

Votering begärs. Då voteringen gäller personval genomförs sluten votering. 

Åsa Strahlemo (MP), Gunnar Granberg (C), Per-Olof Forsblom (V), Birgitta L. Johansson 
(S), Rezene Tesfazion (S), Eric Kapinga (S), Gunilla Oltner (S), Ludvig Arbin (L), Michael 
Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), Viviane Obaid (C), Leif Boström (KD), Lena Borg (V), 
Lisen Burmeister (SD) och Eva Christiernin (S) avger skriftliga röster. 

Med 6 röster på Michael Holtorf (M), 6 blanka röster, 2 avstår och 1 röst på Lisen 
Burmeister finner nämnden att Michael Holtorf (M) utses till vice ordförande i 
individutskott 3. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Med 6 röster på Vivianne Eriksson (M), 5 blanka röster, 2 avstår och 1 röst på Lisen 
Burmeister (SD) finner nämnden att Vivianne Eriksson (M) utses till ersättare i 
individutskott 4. 

Sammanfattning 

Alexandra Steinholtz (M) har avsagt sig sina uppdrag som vice ordförande i 
individutskott 3 och ersättare i individutskott 4. Det har därmed uppstått vakanser i 
utskotten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§37 

Reviderat förordnande om polishandräckning 

SCN-2018-0611 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att enligt 43 § andra punkten lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga förordna tjänstepersoner enligt nedan att vid behov begära biträde hos 
polismyndigheten: 

Ylva Byström Avdelningschef 
Katja Friberg Avdelningschef 
Maria Mårdh Enhetschef 
Leonardo Lamartine Enhetschef 
Per Karlström Enhetschef 
Susanne Widerlöv Enhetschef 
Eva Lignell Enhetschef 
Christian Jerrestål Enhetschef 
Johanna Trost Enhetschef 
Helena Öster Enhetschef 
Catharina Molin Enhetschef 
Eva Andersson Enhetschef 
Marita Eriksson Enhetschef 
Sandra Thorngren Enhetschef 
Ylva Schröder Enhetschef 
Lisa Viksten Enhetschef 
Gunilla Lindström Socialsekreterare (socialjouren) 
Susanne Wetterlöw Socialsekreterare (socialjou ren) 
Sara Nygren Socialsekreterare (socialjouren) 
Andreas Nilsson-Välimaa Socialsekreterare (socialjouren) 
Ingemar Elfgren Socialsekreterare (socialjou ren) 
Niklas Zetterberg Socialsekreterare (socialjou ren) 
Elin Hamnquist Socialsekreterare (socialjouren) 
Ingela Tholander Little Socialsekreterare (socialjouren) 
Mikaela Baum Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Susanne Sjöström Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Annika Andersson Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Rebecka Ehlin Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Linn Vestlund 
Elin Spetz-Nyström 
Isabella Ghareh Chaie 
Maria Tallberg 
Mari Shahmorady 
Bergljot Tvedten 
Charlotta Syren 
Anneli Fors 
Carina Kindström 
Andrea Rundqvist 
Katrin Larsson 
Elisabet Smedjegård 
Rickard Öberg 
My Eriksson 
Gamze Bahceci 
Suzan Panossian 
Malin Glenhammar 
Jonas Österdahl 
Johanna Bergkvist 
Betae Hyttinen Lindgren 
Hans Vogel 
Nina Lind-Val 
Mattias Ekman 
Hanna Sjöstrand 
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Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthand lägga re 
Kvalificerad handlägga re/specialisthand lägga re 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

Sammanfattning 

Enligt 43 § andra punkten LVU ska polismyndigheten lämna biträde för att på begäran 
av socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU. 

Listan på förordnade delegater har uppdaterats i och med förändringar i 
personalstyrkan på socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§38 

Revidering av socialnämndens 
delegationsordning 

SCN-2018-0612 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att revidera socialnämndens delegations-och arbetsordning från och med 
15 mars i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Ärendet avser ett förslag om förändrad delegationsordning. De föreslagna 
förändringarna består av ändring av delegat i vissa beslut, omstrukturering av 
delegationen samt redaktionella förändringar. Förändring av delegat förslås framförallt 
inom områdena öppenvård och placeringar och boendeformer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§39 

Upphävande av ramavtal med 
Selfhelpgruppen, Asens stödboende 

SCN-2017-0350 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att avsluta ramavtalet med Selfhelpgruppen avseende Åsens stödboende. 

Sammanfattning 

Socialnämnden tecknade den 22 februari 2018 ett ramavtal med Selfhelgruppen om 
stöd boende för vuxna med missbruk vid Åsens stödboende i Stockholm. 

Selfhelgruppen har under 2019 avvecklat verksamheten vid Åsens stödboende och 
företaget bedriver inte längre stöd boende i den form som vid avta lstecknandet. Mot 
den bakgrunden föreslås att avtalet om stöd boende med Selfhelpgruppen avslutas 
omedelbart. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§40 

Rapport från Frälsningsarmen om härbärget 

SCN-2020-00031 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Frälsningsarmen driver sedan mitten av 1990-talet ett härbärge för hemlösa. Sedan 
starten har verksamheten bedrivits i samråd med Uppsala kommun och med 
verksamhetsbidrag från kommunen. 

Sedan januari 2019 är Frälsningsarmens härbärge inriktad enbart mot hemlösa 
kvinnor. Verksamheten är av socialnämnden beviljad ett treårigt verksamhetsbidrag 
för åren 2019-2021. Ersättningen för 2020 uppgår till 1 264 200 kronor. 

Frälsningsarmens årsrapport för härbärget 2019 visar på en fortsatt relativt låg 
beläggning med ett genomsnitt på 28 procent över åretvilket innebär 1-2, ibland 3 
kvinnor per natt. 36 kvinnor har under året någon gång övernattat på härbärget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-29 
Beläggningsstatistik Saga hemmets härbärge 
Årsredovisning Sagahemmets natthärbärge. 

Justerandes signatur Utdra sbest rkande g Y 
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§41 

Avtal mellan Uppsala kommun, Tierps 
kommun och Östhammars kommun om 
familjerådgivning 

SCN-2020-00063 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att förlänga samarbetsavtalen om familjerådgivning med Tierps och 
Östhammars kommuner under 2020, samt 

2. att meddela Tierp och Östhammar att avtalet inte förlängs från och med 
2020-12-31. 

Sammanfattning 

Östhammars och Tierps kommuner har sedan 2016 en överenskommelse om 
samverkan om familjerådgivning med Uppsala kommun. Familjerådgivningen i 
Uppsala erbjuder invånare i Tierp och Östhammar familjerådgivande samtal. 

Efterfrågan på familjerådgivning har ökat under en rad år med en ökad kötid som följd. 
Målsättningen är att kunna erbjuda samtal med kortvarsel. Behovet av rådgivande 
samtal har ofta akut karaktär. Inriktningen är också att begränsa antalet samtal för att 
kunna erbjuda fler möjligheter till samtalsstöd. Under 2019 har utvecklingen gått i 
motsatt riktning och antalet samtal per ärende har ökat. 

Verksamheten har inte möjlighet att under nuvarande förutsättningar erbjuda Tierp 
och Östham mar ett samarbete om familjerådgivning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-03 
Ärendestatistik från SCB familjerådgivningen 2018 
Ärendestatistik från SCB familjerådgivningen 2019 
Förslag till avtal mellan Uppsala kommun och Tierps kommun 
Förslag till avtal mellan Uppsala kommun och Östhammars kommun. 

Justerandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

§42 

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

SCN-2020-00117 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen 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, 

2. att återkomma med förslag till socialnämnden i maj månad, 

3. att utifrån ovanstående områden genomföra en hearing tillsammans med 
verksam hetsrepresentanter i förvaltningen, samt 

4. att hearing ska genomföras under mars månad. 

Särskilt yttrande 

Michael Holtorf (M), Vivianne Eriksson (M), Andreas Morströnn (KD), Viviane Obaid (C) 
och Leif Boström (KD) inlämnar särskilt yttrande enligt: 

"Den ökade sociala oron i Uppsala är alarmerande. 1 Socialnämnden ser vi hur allt fler 
barn och unga kommer på kant med samhället redan i ung ålder. Normbrytande 
beteende, idoliserande av yrkeskriminella och social oro är ett växande problem bland 
Uppsalas barn och unga. Vii Uppsala-alliansen menar att ett verkligt förebyggande 
arbete måste ta sikt på de yngsta barnen. Vi anser därför att i den nya inriktningen som 
förvaltningen ska ge förslag på ska barn från minst 10 år ingå." 

Sammanfattning 

Utifrån den senaste tidens utveckling, där personrån mellan barn och ungdomar ökar 
och den drogrelaterade brottsligheten och gängkriminaliteten påverkar människors 
vardag, behöver insatser göras. Socialförvaltningens egna uppgifter över inkomna 
anmälningar från polisen stödjer den negativa utvecklingen och påvisar behovet av 
åtgärder. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

Utifrån den negativa utvecklingen och socialnämndens ansvar föreslår förvaltningen 
att nämnden tar fram en ny inriktning för arbetet med att förebygga social oro och 
förhindra att barn, ungdomar och unga vuxna begår kriminella handlingar. 

Utöver nedanstående ska andra utvecklingsområden beaktas i arbetet med ny 
inriktning. 

• Förvaltningens myndighetsutövande verksamhet ska i större utsträckning 
arbeta ute på fältet för att snabbare kunna agera när behov av insatser 
uppstår. 

• Förvaltningens myndighetsutövande verksamhet ska utveckla samverkan med 
polisen och se över möjligheterna att samlokalisera delar av sin verksamhet 
med polisens brottsutredare. 

• Förvaltningen ska utveckla samverkan i flera organisatoriska led tillsammans 
med utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen samt andra 
samverkanspartners vid behov. 

• Förvaltningen ska i större utsträckning fokusera sitt arbete på ungdomar som i 
olika grupperingar bidrar till att skapa social oro och begår kriminella 
handlingar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20. 

Justerandes signatur 7  Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

§43 

Information från Ungdomsjouren 

Ungdomsjouren informerar om sitt arbete och samarbete med polis och kommunala 

ordningsvakter samt gemsamma insatser i bland annat skolor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

§44 

Delegationsbeslut per 20 februari 2020 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-01-22 till 
2020-02-20 till handlingarna. 

Ärendet 

1 ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Protokoll individutskott 4, 2020-01-09 
Protokoll individutskott 2, 2020-01-16 
Protokoll individutskott 3, 2020-01-22 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 2, 2020-01-23 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 4, 2020-02-03 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 2, 2020-02-04 extra sammanträde 
Protokoll individutskott ensam kommande, 2020-01-23 
Protokoll individutskott 4, 2020-02-11 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 4, 2020-02-10 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 4,2020-02-06 
Protokoll individutskott 4, 2020-02-04 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 4, 2020-01-16 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 2, 2020-02-17 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 1, 2020-02-05 
Protokoll individutskott 3, 2020-02-20 
Protokoll individutskott 3, 2020-01-30 

Delegeringslistor 
Barnenhet 4, beslut från november 2019 
Nexus, beslut från november 2019 
Beroendeen het 1, beslut från november 2019 
Beroendeen het 2, beslut från november 2019 
Barnenhet 2, beslut från november 2019 
Ungdomsenhet 2, beslut från november och december 2019 
Placering 2, beslut från december 2019 
Barnenhet 3, beslut från november och december 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

Mottagningsenhet Barn och unga, beslut från december 2019 
Utskott 4, beslut från november och december 2019 
Utskott 1 ungdom, beslut från december 2019 
Utskott 1, beslut från november och december 2019 
utskott 3, beslut från december 2019 och januari 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

§45 

Anmälningsärenden per 20 februari 2020 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2020-01-22 till 
2020-02-20 till handlingarna. 

§46 

Deltagande konferens och möten 

Inbjudan har inkommit från Uppsala universitet och Diakonistiftelsen 
Sammariterhemmet till seminariedag om Arga Unga Människor den 20 april i 
Blåsenhus. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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