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Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Socialnämnden kallas till sammanträde 
onsdagen den 17 februari 2021 

Plats och tid 
Via Teams samt i lokalen Bergius, våning 4, Stationsgatan 12, klockan 14:00  

Ledamöter Ersättare 
Asal Gohari Moghadam (S), ordf. 
Alf Karlsson (MP), 1:e vice ordf. 
Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordf. 
Per-Olof Forsblom (V) 
Inga-Lill Sjöblom (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) 

Birgitta L Johansson (S) 
Sami Bechara (S) 
Tommy Bringholm (S) 
Leyla Demirel (L) 
Thess Lorin (MP) 
Lennarth Pettersson (M) 
Karolina Karlsson (M) 
Gunnar Granberg (C) 
Andreas Morström (KD) 
Alexandra D'Urso (V) 
Jan-Olof Råman (SD) 

 

 

Sekreterare 

Lotta von Wowern, lotta.von-wowern@uppsala.se, 018-727 86 34 

  

Socialnämnden Datum: 
Kallelse 2021-02-12 

mailto:socialnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragningslista  

1. Val av justerare samt justeringsdag  

2. Fastställande av föredragningslista  

3. Utbildning: Familjerättsenhetens verksamhet 
Klockan 14.00-15.00 

 
Sekretessärenden klockan 15.00 

 

4. Umgängesbegränsning enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU 

SCN-2021-00039 
 
Handling skickas ut via verksamhetssystemet Ciceron 
  

 

5. Umgängesbegränsning enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU 

SCN-2021-00067 
 
Handling skickas ut via verksamhetssystemet Ciceron 
  

 

6. Umgängesbegränsning enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU 

SCN-2021-00068 
 
Handling skickas ut via verksamhetssystemet Ciceron 
  

 

7. Umgängesbegränsning enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU 

SCN-2021-00069 
 
Handling skickas ut via verksamhetssystemet Ciceron 
  
 

 

8. Årsbokslut och uppföljning av internkontroll 2020 

SCN-2021-00053 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2021 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05 
Bilaga 2: Analys av ekonomiskt utfall 
Bilaga 3: Uppföljning av verksamhetsplan – årsbokslut 2020 
Bilaga 4: Socialnämndens sammanställda analys inför årsredovisning 
Bilaga 5: Uppföljning av internkontrollplan 2020 
Bilaga 6: Nyckeltal IFO 
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9. Svar på motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld 
i relationer från Lisen Burmeister (SD) 

SCN-2020-00656 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2020 
• Bilaga 1, Motion om att inkludera fler former av våld från Lisen Burmeister 

(SD) 
 

 

10. Svar på motion om barns utsatthet för våld i hemmet från Lovisa Johansson 
(FI) och Stina Jansson (FI) 

SCN-2020-00658 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 oktober 2020 
• Bilaga 1, Motion om barns utsatthet för våld i hemmet från Lovisa 

Johansson (FI)  
  

 

11. Reviderat förordnande om polishandräckning 

SCN-2018-0611 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, 2021-01-29 
• Bilaga 1, Lista över förordnanden 

  

 

12. Sammanträdestider för individutskotten 

SCN-2018-0608 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2021 
 

 

13. Informationsärenden 

• Information om Covid-19 – Ola Jeremiasen 
 

 

14. Delegationsbeslut 

Förteckning över delegationsbeslut per 17 februari 2021 
 

 

15. Anmälningsärenden 

Förteckning över anmälningsärenden per 17 februari 2021 
 

 

16. Deltagande konferens och möten 

 

 

17. Frågor från nämndens ledamöter  
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