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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

Socialnämndens 
protokoll onsdagen den 25 mars 2020 

Plats och tid 

Fyrisborgsgatan 1, klockan 15:00-18:50 

Paragrafer 

47-71 

Justeringsdag 

Fredagen den 27 mars 2020 

Underskrifter 

Eva Christiernin (S), ordförande 

Alexandra Steinholtz (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socia ina mnden@uppsa la.se   
www.uppsala.se   
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

Närvarande 

Beslutande 

Eva Christiernin (S), ordförande 
Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Eric Kapinga (S) § 47- § 59 och § 63- § 67 
Ludvig Arbin (L) to m § 68 
Michael Holtorf (M) 
Viviane Obaid (C) fr o m § 63 
Lena Borg (V) 
Lisen Burmeister (SD) fr o m § 55 
Sami Bechara (5) tom §66 
Tommy Bringholm (S) 
Thess Lorin (MP) 
Lennarth Pettersson (M) 
Alexandra D'Urso (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Åsa Carlsson, tf direktör 
Ola Jeremiasen, avdelningschef 
Magnus Bergmark, controller 
Johan Eikman, enhetschef 
Elisabeth Karlsson, enhetschef 
Sofia Venematm, strateg 

Justerandes signatur _ Utdragsbestyrkande 1;4_ 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (28) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§47 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

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

ordföranden den 27 mars 2020. 

§48 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
c, 

h'' i 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§54 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 
2020 

SCN-2020-00163 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämndens resultat för februari är ett underskott på 3,4 miljoner kronor. Det är en 
negativ avvikelse jämfört med budget på 5,4 miljoner kronor. Nettokostnaden är 136,3 
miljoner kronor, jämfört med budget 131,0 miljoner kronor. 

Barn och ungdomsvården har den största negativa avvikelsen jämfört med budget på 
5,7 mnkr. Höga volymer inom verksamheten påverkar kostnaden negativt, andelen 
dyra LVU-placeringar har ökat i andel. Det åtgärdsprogram som fastställdes under 
budgetprocessen, genomförs under våren och kommer sänka insatskostnaderna 
under året. 

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har ett underskott på 1,1 mnkr, vilket är en 
negativ avvikelse på 0,8 mnkr jämfört med budget. Verksamheten har höga 
placeringskostnader inom missbrukarvården och arbetar med att få en effektivare 
vårdkedja för klienter som är placerade på stödboende. 

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande har ett positivt resultat 
på 3,2 mnkr vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,0 mnkr. 
Verksamheten har lägre volymer att hantera och arbetar för att anpassa verksamheten 
till förändrade förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§55 

Socialnämndens utbildningsplan 2020 

SCN-2020-00056 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta nämndens utbildningsplan för 2020 enligt förslag, 

att utbildningsplanen träder i kraft när omständigheterna så medger, 

att uppdra till socialnämndens arbetsutskott att besluta om eventuella 
omprioriteringar i utbildningsplanen, 

att tidigare beslut om hearing gällande trygghet och ungdomsbrottslighet 
genomförs när omständigheterna så medger, 

att arbetsutskottet lägger till en punkt om utbildning i Barnkonventionen i planen. 

Sammanfattning 

I samband med nämndens sammanträden kommer olika delar av socialförvaltningens 
verksamheter att presenteras. Exempel på andra utbildningar är en fördjupad 
utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck för nämndensledamöter. Nämndens 
ledamöter kommer att erbjudas möjlighet till studiebesök i nämndens verksamheter 
som på olika sätt arbetar inom temat kvinnofrid. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar med stöd av övriga nämnden att uppdra till arbetsutskottet att 
lägga till en punkt om utbildning i Barnkonventionen i planen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2020 

Socialnämnden utbildningsplan 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§56 

Närvårdsteamet NPFs verksamhetsberättelse 
2019 

SCN-2020-00148 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna NPF:s verksamhetsberättelse och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Närvårdsteamet NPF är en öppen verksamhet som riktar sig till en målgrupp med 
neuropsykiatriska funktionshinder. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan 
Region Uppsala och Uppsala kommun. 

Kommunens kostnader på cirka 2,4 miljoner kronor, fördelas mellan 
omsorgsnämnden 50 0/0, arbetsmarknadsnämnden 25 % och socialnämnden 25 0/0. 
Verksamheten startade 2013 som ett projekt och med stöd av statliga 
stimulansmedel inom satsningen för psykisk hälsa. 

Verksamheten blev en del av kommunens och Region Uppsalas ordinarie 
verksamhet i januari 2019. Socialnämnden beslutade samtidigt om en årlig 
återrapportering av verksamheten 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,jey 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§57 

Hävning av avtal med Nina barn och ungdom 
AB 

SCN-2017-0293 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att häva avtalet gällande konsulentstödd farniljehemsvård med Nina barn och 
ungdom AB. 

Sammanfattning 

Socialnämnden tecknade i november 2017 ramavtal med Nina barn och ungdom AB 
gällande konsulentsstödd familjehemsvård. Efter att tillståndsplikt från Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO infördes fick bolaget avslag på sin ansökan om att få bedriva 
konsulentsstödd familjehems-verksamhet. Med anledning av avsaknad av tillstånd så 
kan leverantören inte fullfölja sina åtaganden enligt ramavtal, vilket bör hävas med 
omedelbar verkan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03 

Brev gällande hävning av avtal med Nina barn och ungdom AB. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§58 

Överenskommelse om upphörande av 
ramavtal med Bills Bo & Utbildningsgård AB, 
Littsbo 

SCN-2016-0201 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om upphörande av ramavtal gällande HVB - Barn 
och unga med Bills Bo & Utbildningsgård AB, Lillsbo. 

Sammanfattning 

Socialnämnden tecknade den 16 mars 2016 ramavtal med Bills Bo & Utbildningsgård 
AB, Lillsbo, om HVB Barn och unga. Under januari 2020 kom det till förvaltningens 
kännedom att verksamheten skulle komma att läggas ner, vilket skedde den 1 februari 
2020. 

Med anledning av detta och att Bills Bo & Utbildningsgård AB, Lillsbo inte längre kan 
fullgöra sina skyldigheter enligt ramavtalet upphör det att gälla med omedelbar 
verkan. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§59 

Överenskommelse om ideburet offentligt 
partnerskap med Uppsala Röda Korskrets 
2021-2023 

SCN-2019-00674 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelsen om partnerskap med Uppsala rödakorskrets 
för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att kulturnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden fastställer överenskommelsen enligt förslag, samt 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap med 670 000 kronor för 2020. 

Sammanfattning 

Under perioden 2017-2019 har socialnämnden tillsammans med arbetsmarknads-
nämnden och kulturnämnden haft en överenskommelse om idaiuret offentligt 
partnerskap med Uppsala rödakorskrets gällande verksamhet inom integration och 
migration. Nämnden beslutade i april 2019 att uppdra till förvaltningen att arbeta 
fram en reviderad överenskommelse för iMburet offentligt partnerskap med Uppsala 
rödakorskrets. 

Socialnämnden föreslås finansiera verksamheten med 670 000 kronor, 
arbetsmarknadsnämnden med 670 000 kronor och kulturnämnden med 215 000 
kronor för 2020. 

Arbetsmarknadsnämnden kommer dessutom att under 2020 bedriva ett 
utvecklingsarbete tillsammans med Uppsala rödakorskrets rörande 
arbetsmarknadsinsatser. För detta ändamål kommer arbetsmarknadsnämnden 
föreslås att bevilja ytterligare stöd med 323 000 kr för andra halvåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ge.-- --  Ay 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§63 

Överenskommelse om samverkan kring barn 
och unga placerade utanför det egna hemmet 

SCN-2020-00102 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att den av tjänsteledning Hälsa, vård, stöd och omsorg (HSVO) framtagna 
överenskommelsen om samverkan kring barn och unga placerade utanför det 
egna hemmet godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstlagen (2001:453) ska 
kommun och landsting ingå en överenskommelse om samarbete avseende barn och 
unga som vårdas utanför det egna hemmet. Tidigare har det enbart funnits en riktlinje 
kring hälsoundersökning vilken reviderats i anslutning till denna. Överenskommelse är 
ett politiskt dokument som stödjer samverkan ur ett bredare perspektiv och fungerar 
som ett övergripande styrdokument för samverkan avseende målgruppen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18 

Överenskommelse om samverkan kring ban och unga placerade utanför det egna 
hemmet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§64 

Verksamhetsplan 2020 Hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) Uppsala 

SCN-2020-00103 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan 2020 Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) som fastställts 
av politiskt samråd HSVO Uppsala och lägga den till handlingarna, samt 

att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade 
områden för verksamhetsplan 2021 som grund för fortsatt dialog inom ramen för 
regional och lokal närvårdssamverkan. 

Sammanfattning 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälsa-
och sjukvård och social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. 
Uppdraget omfattar samverkan mellan huvudmännen men också internt mellan 
förvaltningarna. 

Politiska samrådet samt tjänsteledning HSVO Uppsala ansvarar för planering och 
genomförande. Representanterna i tjänsteledningen är utsedda av respektive 
huvudman med tillhörighet till relevant verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06 

Verksamhetsplan HSVO Uppsala 2020 

Verksamhetsberättelse HSVO Uppsala 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§65 

Överenskommelse om ldeburet offentligt 
partnerskap (1OP) med TRIS- Tjejers Rätt i 
Samhället 2020-2023 

SCN-2020-00132 

Beslut 

Socialnämnden 

att godkänna överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (10P) med TRIS - 
Tjejers Rätt i Samhället för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att arbetsmarknads-, 
utbildnings- och kulturnämnden godkänner och fastställer överenskommelsen 
enligt förslag, samt 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap från socialnämnden med 
1 725 000 kronor år 2020. 

Sammanfattning 

Nämnden beslutade, att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, utbildnings-
nämnden och kulturnämnden ingå ett Ideburet offentligt partnerskap (10P) med TRIS-
Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) under perioden 2017-01-01 till och med 2019-12-31. 

År 2015 uppdrog socialförvaltningen till TRIS att kartlägga förekomsten av 
våldsutsatthet med särskild fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika 
uttrycksformer bland unga i Uppsala. Utifrån de resultat som kartläggningen visade 
föreslogs, att befintligtIOP med TRIS skulle förstärkas med 1 miljon kronor. Detta i 
syfte att stärka TRIS befintliga roll som förebyggande, stödjande och rådgivande 
instans gentemot socialtjänsten samt till att skapa utrymme för en öppen ingång för 
råd- och stöd till barn, unga och kvinnor som lever med ett begränsat livsutrymme och 
som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, samt att inom 
partnerskapet erbjuda berörda yrkesgrupper kompetenslyft inom området. 

Socialnämnden finansierar verksamheten med 1 725 000 kronor, arbetsmarknads- 
nämnden med 435 000 kronor, utbildningsnämnden med 380 000 kronor och 
kulturnämnden med 323 000 kronor år 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



-g 
 Uppsala 

`k¥1 kommun 
Sida 21 (28) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Förslag till Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (10P) 

Verksamhetsberättelse TRIS- Tjejers Rätt i Samhället 2018. 

Justerandes signatur.  , Utdragsbestyrkande 
i  2 ____ 0  
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§66 

Förslag till förändring av individutskotten 

SCN-2018-0608 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att individutskott 1 under perioden 30 mars till 31 maj 2020 utökas med tre 
ersättare, 

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

3. att individutskott 2 under perioden 30 mars till 31 maj 2020 utökas med fem 
ersättare, 

4. att utse följande till ersättare i individutskott 2: 
1. Eva Christiernin(S) 
2. Viviane Obaid (C) 
3. Alexandra D'Urso (V) 
4. Michael Holtorf (M) 
5. Eric Kapinga (S) 

5. att individutskott 3 under perioden 30 mars till 31 maj 2020 utökas med tre 
ersättare, 

6. att utse följande till ersättare i individutskott 3: 
1. Viviane Obaid (C) 
2. Ludvig Arbin (L) 
3. Andreas Morström (I(D) 

7. att individutskott 4 under perioden 30 mars till 31 maj 2020 utökas med tre 
ersättare, 

8. att utse följande till ersättare i individutskott 4: 
1. Eva Christiernin (S) 
2. Ludvig Arbin (L) 
3. Viviane Obaid (C) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ge_____ vio7 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

9. att individutskott 5 under perioden 30 mars till 31 maj 2020 utökas med 
fem ersättare, 

10. 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) 

Reservation 

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

Yrkande 

Lisen Burmeister (SD) yrkar att samtliga utskott ska utökas med en representant från 
SD. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer att-sats 1, 3, 5, 7 och 9 i föreliggande förslag mot Lisen Burmeisters 
(SD) yrkande och finner bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer att-sats 2, 4, 6, 8 och 10 i föreliggande förslag mot avslag och finner 
bifall till föreliggande förslag. 

Sammanfattning 

Med anledning av nu rådande läge - där folkhälsomyndigheten 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 individ-
utskotten ansvarar för - föreslås en förändring av individutskottsorganisationen. 
Förändringen innebär att utskotten utökas med ytterligare ersättare. 

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 smittospridning 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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§67 

Förordnande av särskilda ledamöter att fatta 
beslut i individärenden vid brådska 

SCN-2018-0609 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

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

Individutskott (IU) nummer 1 
Åsa Strahlemo (MP) 
Vivianne Eriksson (M) 
Ludvig Arbin (L) 
Leif Boström (KD) 
Eva Christiernin (S) 
Michael Holtorf (M) 
Rezene Tesfazion (S) 
Viviane Obaid (C)  

ordförande i Individutskott 1 
vice ordförande i Individutskott 1 
ordförande i Individutskott 2 
vice ordförande i Individutskott 2 
ordförande i Socialnämnden 
vice ordförande i Individutskott 4 
ordförande i Individutskott 5 
vice ordförande i individutskott 5 

Individutskott (IU) nummer 2 
Ludvig Arbin (L) 
Leif Boström (KD) 
Eva Christiernin (S) 
Michael Holtorf (M) 
Rezene Tesfazion (S) 
Viviane Obaid (C) 
Åsa Strahlemo (MP) 
Vivianne Eriksson (M)  

ordförande i Individutskott 2 
vice ordförande i Individutskott 2 
ordförande socialnämnden 
vice ordförande i Individutskott 4 
ordförande i Individutskott 5 
vice ordförande i individutskott 5 
ordförande i Individutskott 1 
vice ordförande i Individutskott 1 

Individutskott (IU) nummer 3 
Eva Christiernin (S) ordförande Socialnämnden 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 3 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott 5 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott 5 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C-P yty 
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Socialnämnden 
Protokoll 

Åsa Strahlemo (MP) 
Vivianne Eriksson (M) 
Ludvig Arbin (L) 
Leif Boström (KD) 

Datum: 
2020-03-25 

ordförande i I ndividutskott 1 
vice ordförande i Individutskott 1 
ordförande i Individutskott 2 
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 Individutskott 2 
Eva Christiernin (S) ordförande i Socialnämnden 

Individutskott (IU) nummer 5 
Rezene Tesfazion (S) 
Viviane Obaid (C) 
Åsa Strahlemo (MP) 
Vivianne Eriksson (M) 
Ludvig Arbin (L) 
Leif Boström (KD) 
Eva Christiernin (S) 
Michael Holtorf (M)  

ordförande i Individutskott 5 
vice ordförande i individutskott 5 
ordförande i Individutskott 1 
vice ordförande i Individutskott 1 
ordförande i Individutskott 2 
vice ordförande i Individutskott 2 
ordförande i Socialnämnden 
vice ordförande i Individ utskott 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-04. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(10-e----'  
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Socia[nämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§68 

Informationsärenden 

Förvaltningen presenterar ISF (Inriktnings- och samordningsfunktion) organisationen 

som aktiverats med anledning av spridningen av Covid-19. En sammanställning över 

förvaltningens insatser för att upprätthålla den befintliga verksamheten presenteras. 

Den 16 mars 2020 aktiverades Uppsala kommuns krisledningsnämnd. Nämnden 

beslutade samma dag att rekommendera kommunens nämnder och dess utskott att 
fortsätta genomföra fysiska beslutssammanträden. Nämnden beslutade vidare att det 

ska möjliggöras för deltagande på distans om det krävs för att uppnå beslutsförhet. 

Socialnämnden enas om att följa krisledningsnämndens beslut att fortsätta hålla 

fysiska beslutssammanträden och att möjliggöra för deltagande på distans om det 

krävs ör att uppnå beslutsförhet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 27 (28) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§69 

Delegationsbestut för perioden mars 2020 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden mars 2020 till handlingarna. 

§70 

Anmätningsärenden för perioden mars 2020 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden mars 2020 till 
handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 28 (28) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§71 

Frågor från nämndens ledamöter 
Viviane Obaid (C) anmäler ett initiativärende gällande uppdrag till förvaltningen att 
närstudera Boråsmodellen för fler i arbete och minskade kostnader för 
försörjningsstöd och få människor i arbete. 

Centerpartiet föreslår vidare att socialförvaltningen till nämnden presenterar vilka 
insatser som Borås kommun gör som bedöms kunna tas i bruk i Uppsala -såväl i form 
av enskilda åtgärder som i hur arbetet organiserats. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_ I.A7 
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