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Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande. 
Åsa Strahlemo (MP), Le vice ordförande 
Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande 
Per-Olof Forsblom (V), 3:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Eric Kapinga (S) from §8 
Gunilla Oltner (S) 
Ludvig Arbin (L) from § 8 
Michael Holtorf (M) 
Vivianne Eriksson (M) 
Viviane Obaid (C) 
Leif Boström (KD) 
Lena Borg (V) 
Lisen Burmeister (SD) 
Tommy Bringholm (S) 
Alexandra D'Urso (V) tom § 7 
Lennarth Pettersson (M) to m § 7 

Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta L Johansson (S) fr o m § 9 
Sami Bechara (S) from §8 
Tommy Bringholm (S) fr o m § 8 
Leyla Demirel (L) § 9 
Lennarth Pettersson (M) fr o m § 8 
Karolina Karlsson (M) fr o m § 8 
Alexandra D'Urso (V) fr o m § 8 
Jan-Olof Råman (SD) 

Övriga närvarande 

Åsa Carlsson, t.f. direktör 
Ola Jeremiasen, avdelningschef 
Katja Friberg, avdelningschef 
Kerstin Karlsson, avdelningschef 
Ylva Byström, t.f. avdelningschef, forts. sid 3 
Peter S:t Cyr, ekonomichef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.<_-____-------- 
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Protokoll 2020-01-22 

Johan Eikman, Enhetschef 
Elisabeth Karlsson, enhetschef 
Magnus Bergmark, controller 
Ulf Eiderbrant, strateg 
Åsa Hedlund, strateg 
Sophie Jonneryd, strateg 
Sandra Hovi Sonnermyr, strateg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§1 

Val av justerare samt justeringsdag 

att utse Alexandra Steinholtz (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 

ordföranden i anslutning till sammanträdet. 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

att fastställa föredragningslistan med ändring 

Utgår: Överenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap med Uppsala 

Rödakorskrets 

Tillägg: Upphörande av umgängesbegränsning. 

Tillägg: Information om förvaltningens arbete rörande särskilda händelser 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§8 

Analys av kostnadsutvecklingen inom 
socialförvaltningens missbruksvård 

SCN-2019-00672 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att utreda behoven och effekterna av insatserna gällande 
unga vuxna med missbruk och psykisk ohälsa, 

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämnden uppdrog till förvaltningen att lämna fördjupad information om målgruppen 
vuxna missbrukare mot bakgrund av en stor negativ avvikelse gentemot budget för 
verksamhetsområdet vid oktober månads ekonomiska uppföljning.Iden ekonomiska 
uppföljningen redogjordes för ökade kostnader för en yngre målgrupp och att både 
placeringar enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lag om vård av missbrukare i vissa fall, 
LVM har ökat. 

Den fördjupade analysen visar att kostnadsökningen främst har samband med en 
ökning av antalet LVM under 2018 och inledningen av 2019, samt en ökning av antalet 
externa stöd boendeplaceringar. Antalet HVB-placeringar har ökat vilket kan tillskrivas 
en förändring mot fler yngre personer som är aktuella inom beroendeenheterna. Med 
yngre avses personer 21 - 35 år. Ökningen av antalet stödboendeplaceringar är en 
trend sedan några år tillbaka och har samband med bostadsbrist och svårigheter för 
målgruppen på bostadsmarknaden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-16. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
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§9 

Yttrande över granskning av kommunens 
arbete med etablering och integration 

SCN-2019-0540 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lämna reviderat förslag till yttrande till kommunrevisionen. 

Särskilt yttrande 

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

"Vi välkomnar kommunrevisionens granskning av kommunens arbete med etablering 
och integration. Det är beklagligt att granskningen av den målgrupp som 
Socialnämnden främst arbetar med är något otydlig. Gruppen ensamkommande 
ungdomar är inte homogen och Socialnämndens insatser påverkar gruppen på olika 
sätt. Vii Uppsala-alliansen välkomnar därför en genomlysning av nämndens arbete 
med ensamkommande, både med och utan uppehållstillstånd. Vi ser särskilt att 
kommunen behöver utvärdera de insatser som erbjudits unga som saknar 
uppehållstillstånd, till exempel någon form av boendeinsats. Detta mot bakgrund av 
gruppens särskilda utsatthet vad gäller försörjning och missbruksproblematik som har 
funnits." 

Yrkande 

Gunilla Oltner (S) yrkar med stöd av övriga nämnden tillägg i yttrandet med 
målgruppens åsikter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
,-, 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

Sammanfattning 

Socialnämnden avger yttrande över kommunrevisionens iakttagelser och 
rekommendationer utifrån rapport från KPMG om granskning av kommunens arbete 
med etablering och integration. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 18 december 2019 

Förslag till yttrande i ärendet daterat 18 december 2019 

Kommunrevisionens missivskrivelse samt rapport från KPMG - Granskning av 
kommunens arbete med etablering och integration, daterad 18 oktober 2019 

§10 

Överenskommelse om Idäuret Offentligt 
Partnerskap (IOP) med Uppsala 
Rödakorskrets 2020 - 2022 

SCN-2019-00674 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för vidare beredning tillsammans med övriga nämnder och 
Röda korskrets. 

Sammanfattning 

Nämnden beslutade 2015-12-28 att man avsåg att tillsammans med socialnämnden 
och kulturnämnden ingå ett l&buret Offentligt Partnerskap (10P) med Uppsala 
rödakorskrets. Nuvarande partnerskap löper under perioden 2017-01-01 till och med 
2019-12-31. I april 2019 beslutade nämnden att uppdra till förvaltningen att arbeta 
fram en reviderad överenskommelse om idauret offentligt partnerskap för perioden 
2020-01-01 till och med 2022-12-31. 

Justerandes signatur .,- Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-20 

Förslag till överenskommelse om IciMpuret offentligt partnerskap (10P) mellan 
Uppsala kommun och Uppsala Rödakorskrets 

Verksamhetsberättelse Uppsala Rödakorskrets 2018 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.-1— 



Uppsala 
kommun 

Sida 14 (31) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§11 

Uppföljning av riktlinjer för ersättning till 
uppdragstagare 2019 

SCN-2019-0644 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga uppföljningen av Riktlinjer för ersättningar till socialnämndens 
uppdragstagare till handlingarna, 

att uppföljning av riktlinjernas efterlevnad under 2020 görs i enlighet med 
internkontrollplanen. 

Sammanfattning 

På socialnämndens sammanträde i februari 2018 beslutade nämnden att anta 
styrdokumentet "Riktlinjer för ersättningar till nämndens uppdragstagare". Samtidigt 
beslutades också att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp riktlinjerna vilket gjordes 
första gången under hösten 2018 (SCN-2018-0582).1samband med förra årets 
uppföljning beslutade nämnden också om ytterligare en uppföljning av riktlinjerna 
2019. Riktlinjerna revideras också årligen. 

Årets översyn har fokuserat på ersättningar till familjehem och jourhem i första hand. 
Resultatet visar på att riktlinjerna är implementerade och efterföljs med ett fåtal 
avvikelser vilka ide flesta fall kan förklaras med att beslut om ersättning har fattats 
innan riktlinjerna antogs. Resultatet är således detsamma som förra året och 
förvaltningens bedömning är att ingen särskild uppföljning av riktlinjerna behövs 
under 2020 utan att uppföljningen sker i enlighet med av nämnden beslutad 
internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-19 

Riktlinjer för ersättning till uppdragstagare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Enkät stickprov 

Enkät uppdragstagare nivå 4 

Justerandes signatur _ Utdragsbestyrkande 
-, 
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§12  

Uppföljning ramavtal 2019 - Innovation & 
placering Uppsala AB 

SCN-2019-0621 

Beslut 

att  godkänna avtalsuppföljningen av Innovation & Placering Uppsala AB. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har sedan juli 2017 ramavtal avseende konsulentsstödd 
familjehemsvård för ensamkommande. Uppföljning av privata utförare görs i enlighet 
med socialnämndens plan för uppföljning och kontroll av privata utförare. 

ldenna avtalsuppföljning har socialförvaltningen följt upp avtalets efterlevnad med 
Innovation & Placering Uppsala AB. Förvaltningens bedömning är att leverantören 
lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18. 

Justerandes signatu 
7 

r 
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Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§13 

Uppföljning ramavtal konsulentstödd 
familjehemsvård 2019 - Landa Familjevård AB 

SCN-2019-0580 

Beslut 

att godkänna avtalsuppföljningen av Landa Familjevård AB. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har sedan november 2017 ramavtal avseende konsulentstödd 
familjehemsvård. Uppföljning av privata utförare görs i enlighet med socialnämndens 
plan för uppföljning och kontroll av privata utförare. I denna avtalsuppföljning har 
socialförvaltningen följt upp avtalets efterlevnad med Landa Familjevård AB. 
Förvaltningens bedömning är att Landa Familjevård AB lever upp till avtalets krav i de 
delar som granskats i denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-16. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

•CS2 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§14 

Uppföljning ramavtal konsulentstödd 
familjehemsvård 2019 - Svenska Familjehem 
AB 

SCN-2019-0581 

Beslut 

att godkänna avtalsuppföljningen av Svenska Familjehem AB. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har sedan november 2017 ramavtal avseende konsulentstödd 
familjehemsvård. Uppföljning av privata utförare görs i enlighet med socialnämndens 
plan för uppföljning och kontroll av privata utförare.Idenna avtalsuppföljning har 
socialförvaltningen följt upp avtalets efterlevnad med Svenska Familjehem AB. 
Förvaltningens bedömning är att Svenska Familjehem AB lever upp till avtalets krav i 
de delar som granskats i denna avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-16. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§15 

Personliga förordnanden i individärenden 

SCN-2018-0611 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 43 § 2 plagen med särskilda bestämmelser om vård av unga vid behov 
begära biträde hos polismyndigheten enligt: 

Ylva Byström Avdelningschef 
Katja Friberg Avdelningschef 
Maria Mårdh Enhetschef 
Leonardo Lamartine Enhetschef 
Per Karlström Enhetschef 
Susanne Widerlöv Enhetschef 
Ulla Jansson 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 
Gunilla Lindström Socialsekreterare (socialjouren) 
Susanne Wetterlöw Socialsekreterare (socialjouren) 
Sara Nygren Socialsekreterare (socialjouren) 
Andreas Nilsson-Välimaa Socialsekreterare (socialjouren) 
Ingemar Elfgren Socialsekreterare (socialjouren) 
Niklas Zetterberg Socialsekreterare (socialjouren) 
Elin Hamnquist Socialsekreterare (socialjouren) 
Ingela Tholander Little Socialsekreterare (socialjouren) 
Mikaela Baum Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Susanne Sjöström Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 
Annika Andersson Kvalificerad handläggare/specialisthandläggare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Rebecka Ehlin 
Linn Vestlund 
Elin Spetz-Nyström 
Isabella Ghareh Chaie 

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 
Beate Hyttinen Lindgren 
Hans Vogel 
Nina Lind-Val 

Datum: 
2020-01-22 

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 handlägga re/specia listhandläggare 
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/specialisthandläggare 

Sammanfattning 

Enligt 43 § 2 p 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 denna lag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-03. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§16 

Valärenden 

SCN-2018-0608 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att entlediga Leif Boström (KD) för uppdraget som ersättare i individutskott 1, samt 

att utse Andreas Morström (KD) som ersättare i individutskott 1. 

Sammanfattning 

Leif Boström (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i individutskott 1. Det har 
därmed uppstått en vakans i utskottet och nämnden föreslås utse Andreas Morström 
(KD) ersättare i utskott 1. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§17 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut 
tredje kvartalet 2019 

SCN-2019-0233 

Beslut 

att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen (SoL) som 30 september 2019 inte verkställts inom tre månader eller 
där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader i enlighet med nämndens 
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap 6 f-h §§ SoL, 

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 

att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen. 

Sammanfattning 

Socialnämnden ska varje kvartal rapportera de gynnande beslut om bistånd enligt 
4 kap. 1 §SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommunens revisorer och kommun-
fullmäktige. Rapporten ska även omfatta de beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

För det tredje kvartalet 2019 har 17 ärenden rapporterats till IVO som ej verkställda. 
Under andra kvartalet har dessutom 13 ärenden som tidigare rapporterat som ej 
Verkställda verkställts eller avslutats. 

Besluten avser kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem, öppenvård, 
familjebehandling och bostadssocialt kontrakt. Största anledningen till att besluten 
om hemterapeut, familjebehandling, kontaktperson och kontaktfamilj inte verkställts 
är brist på uppdragstagare. Anledningen till besluten om bostadssociatt kontrakt inte 
verkställts är brist på lägenheter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per 30 september till 
kommunfullmäktige, 

Sammanställning rapporterade ej verkställda beslut kvartal 3, 2019, 

Tid som beslutet ej varit verkställt. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§18 

Riktlinje för ersättningar till socialnämndens 
uppdragstagare 2020 

SCN-2020-00002 

Beslut 

att uppdatera styrdokumentet Riktlinjer för ersättningar till nämndens 
uppdragstagare enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Riktlinjerna avser ersättningar till nämndes uppdragstagare. Till uppdragstagare 
räknas de olika familjehem men, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Riktlinjerna 
baseras på de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger ut 
varje år. Förslaget avser en uppräkning av beloppen utifrån SKR:s förlag för år 2020. 

Ersättningar till uppdragstagare betalas ut i olika former och uppgår till olika belopp 
beroende på uppdragets art och utformning. 

Riktlinjerna ska vara ett stöd för handläggare och beslutsfattare i deras kontakter med 
enskilda uppdragstagare och vid fastställandet av ersättningsnivåerna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-03 

Förslag till riktlinjer för ersättningar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§19 

Kommunrevisionen: Granskning av 
kommunens rutiner/processer/uppföljning av 
nämndernas nettokostnader 

SCN-2019-0641 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden noterar att kommunrevisionen finner att rutiner och processer för 
att följa nettokostnaderna är bra och instämmer i vikten av bra processer. 
Socialnämnden överlåter till kommunstyrelsen att besvara de enskilda 
rekommendationer som kommunrevisionen gett i granskningen då kommunstyrelsen 
är huvudansvarig. 

Särskilda yttranden 

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

"Vi välkomnar kommunrevisionens granskning av kommunens arbete med 
rutiner/processer/uppföljning av nettokostnader. Granskningen visar att 
Socialnämnden har goda rutiner och processer. Uppsala-alliansen vill däremot 
understryka att det fortfarande behövs lösningar för att få bukt med underskottet och 
de negativa resultaten." 

Sammanfattning 

Befintliga rutiner och processer vad gäller nettokostnader, deras förändring, 
ekonomiska uppföljningar och åtgärdsplaner bedöms till betydande del utgöra en 
ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning utifrån fullmäktiges mål. 

Socialnämnden överlåter till kommunstyrelsen att besvara de enskilda 
rekommendationer som kommunrevisionen gett i granskningen då kommunstyrelsen 
är huvudansvarig. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-16, 

Kommunrevisionens rapport Granskning av kommunens 
rutiner/processer/uppföljning av nämndernas nettokostnader. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 27(31) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

Sammanträdet stängs för allmänheten 

§20 

Informationsärenden 

Information om förvaltningens och socialtjänstens arbete vid särskilda händelser. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
,ft 



Uppsala 
kommun 

Sida 28 (31) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§21 

Delegationsbeslut för perioden 2019-12-18 till 
2020-01-22 

SCN-2020-00022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-12-18 till 2020-01-22 till 
protokollet. 

Sammanfattning 

!ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Protokoll individutskott 3, 2019-12-19 
Protokoll individutskott 1,2019-12-20 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 4,2019-12-20 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 2,2019-12-27 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 2,2020-01-02 
Protokoll individutskott ensamkommande, 2020-01-15 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 1,2020-01-08 
Protokoll individutskott 1, 2020-01-15 extra sammanträde 
Protokoll individutskott 4,2020-01-16 extra sammanträde 

Delegeringslistor 
Mottagningsenheten, beslut från november 2019 
Barnenhet 3, beslut från oktober 2019 
Ungdomsenhet 3, beslut från oktober och november 2019 
Barnenhet 1 och Placeringsenhet 1, beslut från november 2019 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 29 (31) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§22 

Anmälningsärenden för perioden 2019-12-18 
till 2020-01-22 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2019-12-18 till 2020-01-22 
till protokollet. 

Sammanfattning 

!ärendet anmäls följande anmälningsärenden: 

1. Protokoll socialnämnden 2019-12-19 
2. Protokoll arbetsutskottet 2020-01-15 
3. Samverka nsprotokoll 2020-01-16 
4. Kommunrevisionen: Granskning av budgetprocessen 2019-12-13. För kännedom 
5. Sammanträdesprotokoll från Kommunala handikapprådet 
6. Svar på av ledamot ställd fråga om upphandlingen av spelbehandling. 
7. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner 2019-12-17 

Inbjudningar 
Inbjudan från TRIS och Uppsala Stadsbibliotek till föreläsning om könsstympning 
7 februari 2020 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15. 

Justerandes signatu r r d 0 r Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 30 (31) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§23 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

att utse Eva Christiernin (S), Per-Olof Forsblom (V), Ludvig Arbin (L) och Michael 
Holtorf (M) att delta i Sveriges Kommuner och Regioners konferens Lokalt arbete mot 
narkotika den 6 februari 2020 i Stockholm. 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioner håller konferensen Lokalt arbete mot narkotika den 
6 februari 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, 



VW/7  1,ppsa Ui 
mamm u. n 

Sida 31(31) 

 

 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-22 

§ 24 

Frågor från nämndens edaynUer 

Karolina Karlsson (S) ställer fråga om föräldrars kostnader vid placeringar av deras 
barn. 

Förvaltningen har ändrat rutiner och debiterar nu alla föräldrar. 1 de fall där föräldrarna 
inte betalar skickas påminnelser och därefter kontaktar förvaltningen domstol för 
beslut och därefter skickas ärendet till kronofogden för indrivning. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

r 
a7 j 
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