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Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: socialnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Socialnämndens protokoll tisdagen den  
27 september 2022 

Plats och tid  
Kommunfullmäktigesalen, klockan  14:00-17:50  
ajournering klockan 15.53-16.09 

Paragrafer  

115-128 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Protokollförare 

Lotta von Wowern, nämndsekreterare 

  

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

mailto:socialnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Närvarande 

Beslutande 

Asal Gohari (S), ordförande 
Alf Karlsson (MP), 1:e vice ordförande, ej § 123 
Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande 
Per-Olof Forsblom (V) 
Rezene Tesfazion (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Tommy Bringholm (S) 
Ludvig Arbin (L) fr o m § 121 
Michael Holtorf (M) 
Vivianne Eriksson (M) t o m § 123 
Viviane Obaid (C) 
Leif Boström (KD) 
Lena Borg (V) 
Lisen Burmeister (SD) 
Anders Grönvall (S) 
Gunnar Granberg (C) t o m § 120 
Liza Boëthius (V) § 123 
Karolina Karlsson (M) fr o m § 124 

Ej tjänstgörande ersättare 

Karolina Karlsson (M) t o m § 123 
Gunnar Granberg (C) t o m § 121 
Liza Boëthius (V) ej § 123  
Jan-Olof Råman (SD) 

Övriga närvarande 

Direktör Tomas Odin, avdelningschefer Katja Friberg, Ann-Christine Dahlén, Kerstin 
Karlsson och Ola Jeremiasen, enhetschef Elisabeth Karlsson. 
På distans deltar: Magnus Bergmark, Magdalena Casteryd, Marita Eriksson, Sara 
Eriksson, Åsa Hedlund, Lena Jeremiasen, Peter S:t Cyr, Sandra Hovi Sonnermyr, 
Magnus Tibbing, Susanna Wretling, Johanna Trost, Karin Allard, Sophie Jonneryd, 
Hilde Wiberg 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att utse Alexandra Steinholtz (M) att justera dagens protokoll digitalt 
tillsammans med ordföranden den 30 september 2022.  

 

 

 

§ 116 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 

Utbildningspass 
Presentation av socialförvaltningens avdelning systemledning 

Avdelning systemledning består av tre enheter; service och administration, 
verksamhetsnära stöd och strategiskt stöd. Avdelningen stöder kärnverksamheten.  

Enheten för strategiskt stöd ansvarar för arbetet med Mål och budget, nämndens 
verksamhetsplan, beredning av ärenden till nämnden, upphandlingar och avtal.  

Enheten för verksamhetsnära stöd samordnar externa insatser, arbetet med 
kvalitetsutveckling och SIP samt ansvarar för individutskottens sekreterare.  

Enheten för service och administration bemannar enheten förvaltningens receptioner, 
registrerar och bedömer anmälningar, ansökanden och yttranden, genomför 
kontroller, sakgranskar fakturor och återsöker statsbidrag gällande ensamkommande 
barn och ungdomar, med mera.  

 

 

Genomgång av ny lagstiftning 2022 

Förvaltningen presenterar lagändringar som trätt i kraft under första halvåret 2022 och 
som berör nämnden och förvaltningens arbete. De lagar som berörs är 

• Lag med särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU) 
• Kommunallagen 
• Förordning om anvisning av en kommun ska ordna boende för vissa 

utlänningar (SFS 2022:1008) 
• Skadeståndslagen 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 

Uppföljning av förändringar inom 
familjehemsvården 
SCN-2022-00593 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga socialförvaltningens uppföljning till handlingarna. 

Sammanfattning 

I februari 2022 beslutade socialnämnden, SCN-2021-00625, att genomföra förändringar 
vad gäller höjda ersättningsnivåer, utökad marknadsföring och förbättrat stöd till 
familjehemmen. Nämnden beslutade samtidigt att socialförvaltningen skulle 
återkomma med en uppföljning av arbetet efter sommaren. 

Förvaltningen har påbörjat förändringsarbete vad gäller förändrade ersättningsnivåer, 
utökad marknadsföring och förbättrat stöd till familjehemmen. Mot bakgrund av den 
relativt korta tid som arbetet har pågått är det dock svårt att ännu dra långsiktiga 
slutsatser av resultatet av förändringarna. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 7 september 2022 
• Bilaga 1, Uppföljning av förändringar inom familjehemsvården 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 122 

Delårsbokslut och Verksamhetsuppföljning 
per augusti samt helårsprognos 2022 
SCN-2022-00590 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomiskt delårsbokslut per augusti 2022, inklusive 
helårsprognos, 

2. att godkänna uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022, samt 

3. att överlämna ekonomiskt delårsbokslut per augusti, inklusive helårsprognos 
och uppföljning av verksamhetsplan per augustitill kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har ålagt nämnden att två gånger per år 
redovisa arbetet med nämndens verksamhetsplan. Syftet är att säkerställa tillräckliga 
underlag för fortsatt planering och uppföljning, samt att tillgodose lagkravet om 
kommunal redovisning (1997:617). 

Verksamhetsplanen följer mål- och budgets nio inriktningsmål. Dessa är nedbrutna i 
uppdrag samt nämndmål och i sista ledet konkreta åtgärder att vidta för att uppdragen 
ska lyckas och inriktningsmålen uppnås. 

Vid rapportering per augusti och för helåret 2022 redovisas förvaltningens arbete och 
åtgärder utförligare, även avseende de delar som löper enligt plan, till skillnad från 
första redovisningstillfället där tonvikten ligger på uppdrag och åtgärder med 
avvikelser. 

Delårsbokslut redovisas per mars, augusti och för helår. I samband med delårsbokslut 
per augusti presenteras en uppdaterad ekonomisk prognos för helåret 2022. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 22 september 2022 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

• Bilaga 1, Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 
• Bilaga 2, Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2022 
• Bilaga 3, Nyckeltal 
• Bilaga 4, Särskild rapportering per augusti 2022 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 

Uppföljning av Internkontrollplan per augusti 
2022 
SCN-2022-00589 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022. 

Sammanfattning 

Interkontrollplanen för verksamhetsåret 2022 fastställdes av nämnden den 21 
december 2021. Syftet med intern kontroll är att säkerställa att nämndens verksamhet 
bedrivs på ett ändamålsenligt, rättssäkert och hållbart sätt. Interkontrollplanen syftar 
också till att tidigt identifiera utvecklingsområden, risker eller avvikelser, såväl som att 
upprätthålla förtroendet för verksamhetens kvalitet. Uppföljning av interkontrollplan 
redovisas per april, per augusti och avseende verksamhetsåret. 

Interkontrollplanen 2022 innehåller fem kontrollområden:  

- Verksamhetskontroller 
- Kontroller av system och rutiner  
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut 
- Finansiell kontroll 
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv 

Sammanlagt omfattar dessa kontrollområden 27 kontrollmoment. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse till nämnden, daterad 15 september 2022 
• Bilaga 1, Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 
• Bilaga 2, Sammanställning av kontrollmoment 2021-04 till 2022-08 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 

Bostad först i Uppsala - förslag på hur en 
nystart kan genomföras 
SCN-2022-00396 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att uppdra till socialförvaltningen att starta upp en Bostad först-verksamhet 
under förutsättning att erforderliga beslut fattas i kommunfullmäktige,  

2. att uppdra till socialförvaltningen att arbeta för att utöka partnerskapet med 
Uppsala stadsmission till att innefatta Bostad först-teamet, 

3. att uppdra till socialförvaltningen att undersöka möjligheten att inkludera 
andra fastighetsägare för att tillhandahålla lägenheter till Bostad först, 

4. att föreslå kommunstyrelsen i förslag till Mål och budget för år 2023 avsätta  
5,8 miljoner kronor för genomförande av Bostad först.  

Sammanfattning 

I Uppsala kommuns övergripande styrdokument Mål och budget 2022 med plan för 
2023–2024 finns kommunfullmäktiges beslut om att socialnämnden tillsammans med 
arbetsmarknadsnämnden och Uppsalahem ska stärka Uppsala kommuns arbete mot 
hemlöshet och genomföra arbetet med modellen Bostad först. I socialnämndens 
verksamhetsplan för 2022 anges det att socialnämnden ska samverka med berörda 
aktörer för att genomföra modellen. 

Under 2021 - 2022 har en projektledare vid Uppsala kommun tillsammans med en 
arbetsgrupp arbetat med att ta fram ett förslag på hur arbetet med Bostad först kan 
utvecklas och genomföras i kommunen. Det som presenteras i rapporten Bostad först i 
Uppsala – förslag på hur en nystart kan genomföras bygger vidare på arbetsgruppens 
förslag.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse, daterad 8 september 2022.  
• Rapport Bostad först i Uppsala – förslag på hur en nystart kan genomföras.  
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Yrkande 

Lisen Burmeister (SD) yrkar att ärendet ska avslås.  

Alf Karlsson (MP), Alexandra Steinholtz (M), Leif Boström (KD) och Per-Olof Forsblom (V) 
yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner bifall till liggande förslag.  

Reservation 

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

Särskilt yttrande 

Lisen Burmeister (SD) och Jan-Olov Råman (SD)anmäler särskilt yttrande enligt:  

Sverigedemokraterna yrkar avslag på ärendet med hänvisning till att det finns 
stora frågetecken kring utförandeplanen och att kostnaden för att hjälpa en så 
liten andel av de behövande är orimligt hög. 

Hemlösheten hos Uppsalas kommuninnevånare är ett angeläget och viktigt 
problem. På mötet framkommer att ca 180 personer befinner sig i hemlöshet i 
Uppsala men att endast cirka 10 av dessa personer kanske kommer att bli 
hjälpta av projektet. Bostad först har prövats tidigare i Uppsala med dåligt 
resultat och utifrån handlingarna går att utläsa att närapå den enda lärdomen 
som man dragit av det misslyckade projektet, är att denna gång skjuta till mer 
pengar för personalkostnader. 

Fortfarande finns obesvarade frågor på hur det ska lösas med tidigare 
hyresskulder hos de behövande och risken för störningar. Vi ser inte att det 
presenteras några motkrav på de som erbjuds boende, så som till exempel 
drogfrihet, vilket bör vara ett minimikrav för att erbjudas en bostad. 

Nu stundar återigen en vinter med kyla och stora risker för hemlösa. Det är 
angeläget och akut att hjälpa de hemlösa till en fungerande boendelösning. Att 
lägga ca 6 miljoner årligen för att hjälpa en mycket liten andel av de hemlösa 
finner vi synnerligen oskäligt. 

Av ovanstående nämnda anledningar yrkar vi avslag till ärendet som helhet. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 

Reviderat förordnande polishandräckning 
SCN-2018-0611 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

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

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. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 16 september 2022 
• Bilaga, reviderat förordnade polishandräckning september 2022 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 

Projekt Mini Sävja - Delrapport för våren 2021 
till våren 2022 
SCN-2022-00613 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga delrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

I socialnämndens och kulturnämndens verksamhetsplan för 2021 återfinns åtgärder 
för att bryta kriminellt och normbrytande beteende i mellanstadiet. Under 2021 fick 
kultur- och socialförvaltningen i uppdrag av respektive nämnd att kartlägga behov och 
genomföra de insatser man finner möjligt i stadsdelen Sävja. Målgruppen är barn och 
familjer till barn i årskurs 4 och 5 i området. I denna delrapport presenteras åtgärder 
som har genomförts från våren 2021 till våren 2022. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse, daterad 13 september 2022 
• Bilaga 1, Projekt Mini Sävja - Delrapport 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 127  

Delegationsbeslut  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut per september 2022 till 
protokollet. 

Sammanfattning 

I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

• Förteckning över delegationsbeslut registrerade i dokument- och 
ärendehanteringssystemet DHS 

• Ungdomsenhet 1, augusti 2022 
• Barnenhet 1, augusti 2022 
• Placeringsenhet 1, augusti 2022 
• Ungdomsenhet 3, augusti 2022 
• Mottagning barn och ungdom, augusti 2022 
• Boendeenheten, juli 2022 
• Familjerättsenheten, maj 2022 
• Nexus, juni 2022 
• Nexus, maj 2022 
• Vuxenenhet avhopp, juli 2022 
• Vuxenenhet avhopp, juni 2022 
• Beroendeenhet 2, unga vuxna, juli 2022 
• Beroendeenhet unga vuxna, juni 2022 
• Beroendeenhet 2, juli 2022 
• Beroendeenhet 2, juni 2022 
• Beroendeenhet 1, juni 2022 
• Mottagningsenhet vuxna, juli 2022 
• Mottagningsenhet vuxna, juni 2022 
• Ungdomsenhet 4, juli 2022 
• Barnenhet 4, juli 2022 

Protokoll från individutskottens sammanträden 

• Utskott 3, 22 september 2022 
• Utskott 1, 21 september 2022 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

• Utskott 5, 15 september 2022 
• Utskott 4, 16 september 2022 extra sammanträde 
• Utskott 2, 6 september 2022 extra sammanträde 
• Utskott 2, 1 september 2022 
• Utskott 4, 8 september 2022 
• Utskott 3, 8 september 2022 extra sammanträde 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-27 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 

Anmälningsärenden  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden per september 2022 till 
protokollet. 

Sammanfattning 

I ärendet anmäls följande ärenden: 

1. Socialnämndens protokoll 1 september 2022 
2. Arbetsutskottets protokoll 21 september 2022 
3. Samverkansprotokoll 22 september 2022 
4. Skrivelse från Attention Uppsala 3 september 2022 
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