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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  
31 maj 2022 

Plats och tid  
Kommunfullmäktigesalen, klockan  14:00-17:55  
ajournering klockan 15.56-16.15 

Paragrafer  

59-77 (62-65 justerade i anslutning till sammanträdet) 

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 2022-05-31 

mailto:socialnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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 t o m § 66 
Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande 
Per-Olof Forsblom (V) t o m § 68 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Rezene Tesfazion (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Tommy Bringholm (S) 
Ludvig Arbin (L) 
Vivianne Eriksson (M) 
Leif Boström (KD) 
Lena Borg (V) 
Thess Lorin (MP) t o m § 60, fr o m § 67 
Karolina Karlsson (M) 
Gunnar Granberg (C) 
Jan-Olof Råman (SD) 
Liza Boëthius (V) fr o m § 69 

Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta L Johansson (S) 
Jimmy Mattsson (S) 
Frida Miles (SCN) 
Thess Lorin (MP) §§ 61-66 
Stig Andersson (KD) 
Liza Boëthius (V) r o m § 68 

Övriga närvarande 

Direktör Tomas Odin, avdelningschefer Ann-Christine Dahlén, Kerstin Karlsson, Katja 
Friberg och Ola Jeremiasen, samverkanschef Susanne Söderberg. 
På distans deltar: Peter S:t Cyr, Magnus Bergmark, Magdalena Casteryd, Caroline Gille, 
Karin Allard, Sofia Venemalm, Åsa Hedlund, Sophie Jonneryd, Anderas Lindman, 
Magnus Tibbing 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att utse Alexandra Steinholtz (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 3 juni 2022. 

 

 

 

§ 60 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista med ändringar 
-Ärende 8. Nedläggning av faderskapsutredning – utgår 
-Information om stärkt samordning inom socialtjänsten - tillägg. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 

Utbildningspass 
Information om Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) 

Susanne Söderberg, samverkanschef för arbetet mellan Uppsala kommun och Region 
Uppsala avseende hälso- och sjukvårdsfrågor samt omsorg och berörd socialtjänst 
berättar om HSVO.   

HSVO är ett samarbete i Uppsala län avseende hälsa, stöd, vård och omsorg med 
samverkan och dialog på politisk och tjänsteledningsnivå.  

 

Information om avdelning Barn och unga insats 

Avdelning barn och ungdom insatser arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 
år där det finns behov av placeringar utanför hemmet eller stödjande samtal. 

Avdelningen består av 14 enheter med 212 årsarbetare.   

 

Information om stärkt samordning inom socialtjänsten 

För att stärka socialtjänstens samordning i Uppsala kommun har socialförvaltningen, 
vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen utrett förutsättningarna för en gemensam ingång till de 
sociala nämnderna/förvaltningarna för att underlätta snabb handläggning.  
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 66 

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2022 
SCN-2022-00147 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Socialnämnden har ett positivt resultat på 6,3 mnkr. Det är en positiv avvikelse 
jämfört med budget på 11,0 mnkr.  

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med 
budget på 5,2 mnkr. Övergripande är insatskostnaden i nivå med budget, 
missbrukarvården har dock en negativ avvikelse jämfört med budget och skyddat 
boende har en positiv avvikelse jämfört med budget.  

Barn och ungdomsvården har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 mnkr. 
Insatskostnaden har en positiv avvikelse jämfört med budget. Verksamheten 
arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är fortsatta 
stora behov, men volym och kostnad är inom budgeterad nivå. 

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar 
har en positiv avvikelse jämfört med budget på 5,2 mnkr. Resultatet har påverkats 
positivt av högre ersättningar för ärenden som har varit aktuella tidigare år. 13 
ensamkommande barn har anlänt ifrån Ukraina under våren.  

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,8 mnkr. Det är främst 
övrig vård för vuxna och flyktning mottagande som har positiva avvikelser och 
övriga verksamheter ligger i nivå med prognos. Helårs prognosen som fastställdes i 
mars är fortfarande aktuell på 2,7 mnkr.   

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2022 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

• Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning socialnämnden april 2022 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att socialnämnden 
beslutar enligt det samma.  
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 67 

Svar på remiss avseende hälso- och 
sjukvårdens beredskap 
SCN-2022-00181 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har haft i uppdrag att göra en 
översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga 
att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas. 

Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandena Hälso- och sjukvård i det civila 
försvaret och underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och En förstärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19). 

I detta slutbetänkande redovisar utredningen förslag kring övriga delar av 
utredningens uppdrag som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att 
hantera allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap. 

Uppsala kommun instämmer huvudsakligen i utredningens förslag, men lämnar i 
yttrandet några synpunkter, bland annat utifrån behovet av förtydligande gällande att 
kommunernas uppdrag inom hälso- och sjukvården är starkt integrerat med 
socialtjänsten.  

Uppsala kommun anser vidare att det bör beaktas att den utökade planeringen mellan 
region och kommun kommer att medföra ökade kostnader, samt att ansvaret behöver 
tydliggöras när staten inbegriper i det kommunala självstyret. Slutligen anser Uppsala 
kommun att regeringen behöver utreda möjligheten att tydliggöra krav på privata 
vårdgivare. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2022. 
• Bilaga 1, Yttrande över slutbetänkandet Utredningen om hälso- och 

sjukvårdens beredskap 
• Bilaga 2, Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga, Del 1, 

SOU 2022:6 
• Bilaga 3, Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga, Del 2, 

SOU 2022:6 

Remissunderlagen finns även att läsa på regeringens webbplats: 
Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga - Regeringen.se 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att socialnämnden 
beslutar enligt det samma. 

 

 

  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/02/sou-20226/
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 

Uppföljning av internkontroll per april 2022 
SCN-2022-00236 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna nämndens uppföljning av internkontrollplan per april 2022,  

2. att ge direktören i uppdrag att vidta åtgärder för att minska antalet avvikelser 
kring den finansiella kontrollen. 

Sammanfattning 

Internkontrollplanen 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. I uppföljningen per 
april redovisas 14 kontrollmoment. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse till daterad 5 maj 2022 
• Bilaga 1, Kontrollmoment interkontroll per april 2022 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att socialnämnden 
beslutar enligt det samma. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 

Uppföljning av beslut om skydd/boende 
våldsutsatta vuxna 
SCN-2022-00265 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att beakta uppföljningen i det fortsatta arbetet 
med planering av kommunens verksamheter för våldsutsatta, 

2. att uppdra till förvaltningen att fortsätta utveckla och förbättra medföljande 
barns situation på skyddade boenden samt 

3. att lägga Uppföljning av beslut om Skydd/boende våldsutsatta vuxna till 
handlingarna. 

Sammanfattning 

I socialnämndens verksamhetsplan och budget 2019 fanns åtgärden Uppdra åt 
socialförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på åtgärder som 
säkerställer att skyddsinsatserna för våldsutsatta är tillgängliga, trygga och höjer 
målgruppens livskvalitet samt har ett barnperspektiv i ärenden där barn är 
drabbade. Utifrån åtgärden genomförde förvaltningen en översyn av arbetet som 
resulterat i ett antal åtgärdsförslag som presenterades för socialnämnden i 
december 2019.  

Vid nämndsammanträdet i december 2019 beslutade socialnämnden att uppdra till 
förvaltningen att införa ett nytt arbetssätt för nämndens skyddade boende, 
omlokalisera det skyddade boendet till en mer ändamålsenlig lokal, samt att 
uppdra till förvaltningen att inleda en ramupphandling av skyddat boende. Den här 
uppföljningen syftar till att följa upp om besluten ledde till de förbättringar som 
avsågs.   

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse, daterad 5 maj 2022  
• Bilaga 1, beslutsunderlag SCN 18 december 2019 (SCN-2019-0563) 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att socialnämnden 
beslutar enligt det samma. 

 

  



Sida 13 (23) 

 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 

Införande av samhällsvägledare 
SCN-2022-00255 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att arbeta i enlighet med föredragningen.  

Sammanfattning 

Under våren 2022 lyftes behovet att i samverkan mellan socialförvaltning och Uppsala 
Moské diskutera oron kring desinformation som sprids lokalt, nationellt och 
internationellt främst kring socialtjänstens omhändertaganden av barn enligt lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).  

Ett dialogmöte anordnades med fokus på både möjligheter och utmaningar för att 
gemensamt arbeta med frågan kring desinformationskampanjen som pågått under en 
längre tid men även för att utveckla samverkan mellan socialförvaltningen och moskén 
för att bättre nå ut till barn, unga och deras familjer. Förslag togs fram och utifrån 
förslagen föreslår förvaltningen att samhällsvägledare utbildas och ett nytt arbetssätt 
implementeras för att sprida kunskap och information om socialtjänsten.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 12 maj 2022 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att socialnämnden 
beslutar enligt det samma. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 

Verksamhetsberättelse Hälsa, stöd, vård och 
omsorg 2021 (HSVO) Uppsala 
SCN-2022-00272 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

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

Politiska samrådet samt ledningsgruppen HSVO Uppsala ansvarar för planering och 
genomförande. Ledningsgruppens deltagare är utsedda av respektive huvudman med 
tillhörighet till relevant verksamhetsområde.  

Den 11 februari 2022 godkändes verksamhetsberättelsen för 2021 av samråd HSVO 
Uppsala som svara mot de processer och aktiviteter som var fastställda i 
verksamhetsplan för 2021. Berörda politiska nämnder/styrelser är äldrenämnden 
(ÄLN), utbildningsnämnden (UBN), socialnämnden (SCN), arbetsmarknadsnämnden 
(AMN), omsorgsnämnden (OSN) samt vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen inom Region 
Uppsala. 

Samråd HSVO Uppsala möts tre gånger per år (januari, maj och oktober). Under 
majmötet sker uppföljning samt beredning av gemensamma prioriteringar inför 
kommande verksamhetsår. 

Viktiga utvecklingsfrågor för nämnden under 2021 har varit arbetet med Team Maria, 
Barnsäkert 2, suicidprevention, införandet av Cosmic Link och utvecklingen av det 
familjecentrerade arbetet vid familjecentralerna. Nämnden har även arbetat med att 
förtydliga styrning och uppföljning inom IKB-teamet. Utöver detta har förvaltningen 
ingått i den operativa styrgruppen för vårdcentrum centrala stan som är en del av 
effektiv och nära vård. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2022 
• Verksamhetsberättelse HSVO Uppsala 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att socialnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 

Svar på motion om anhörigstöd vid vapenvåld 
från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson 
(FI) 
SCN-2022-00110 

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckt 13 december 
2021 att öka stödet till anhöriga till de som blivit skjutna, samt att öka stödet till 
anhöriga till personer som har en kriminell livsstil. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 april 2022 
• Bilaga, Motion om anhörigstöd vid vapenvåld från Lovisa Johansson (FI) och 

Stina Jansson (FI) 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att socialnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 

Svar på motion om ett bättre arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck från Jonas 
Petersson (C) med flera 
SCN-2022-00313 

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Jonas Petersson (C) med flera föreslår i en motion väckt 27 januari 2020 
• att Uppsala kommun under 2020 antar en heltäckande handlingsplan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med handlingsplanens intention. 
Planen ska bland annat innehålla åtgärder för utveckling av värderingsarbetet i 
skolor och förskolor, åtgärder för utveckling av värderingsarbetet inom 
kommunens verksamhet för nyanlända, åtgärder för att förbättra 
socialtjänstens rutiner vid misstänkt hedersrelaterat våld och förtryck, samt 
förslag på utveckling av samarbetet med Uppsalapolisen, samt 

• att samarbete om hedersrelaterad brottslighet förs upp som en stående punkt 
på dagordningen för kommunens och polisens regelbundna möten. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 april 2022 
• Bilaga 1, Motion om ett bättre arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

från Jonas Petersson (C) med flera 

Yrkande 

Gunnar Granberg (C) yrkar att motionen ska bifallas i sin helhet. 



Sida 18 (23) 

 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Gunnar Granbergs (C) yrkande mot avslag och finner avslag till 
detsamma. 

Ordförandens ställer vidare arbetsutskottets förslag mot avslag och finner bifall till 
detsamma. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 

Svar på motion om klanstrukturer från Jonas 
Segersam (KD) 
SCN-2022-00312 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt 14 september 2020  
• att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en 

modell för hur kommunens personal kan ges kompetens om klanstrukturer i 
syfte att motverka exempelvis kriminalitet, hedersvåld och utomrättsliga 
strukturer för biläggande av tvister. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 28 april 2022 
• Bilaga, Motion om klanstrukturer från Jonas Segersam (KD) 

Yrkande 

Leif Boström (KD) yrkar att motionen ska bifallas i sin helhet.  

Asal Gohari (S) och Inga-Lill Sjöblom (S) yrkar att motionen ska besvaras.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Leif Boströms (KD) yrkande mot avslag och finner avslag på 
detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner bifall till 
detsamma.  



Sida 20 (23) 

 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

Reservation 

Leif Boström (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Alexandra Steinholtz (M), Gunnar Granberg (C) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Motionen från Kristdemokraterna skrevs redan 2020. Idag har mycket hänt både i Sverige 
och Uppsala. Vi delar mittenstyrets bild att motionen kan besvaras men vill samtidigt 
lyfta följande.   

Frågor om klan handlar inte bara om kriminella nätverk utan också om synen på 
samhället i stort. Många människor som kommit till Uppsala, och som varit vana vid att 
klanen utgör den yttersta garanten för personlig säkerhet, har ingenting alls med 
kriminella gäng att göra. Däremot kan det finnas situationer då svenska regler eller 
socialtjänstens insatser kan kännas helt främmande. Frågor som typiskt sett lösts av 
familjen löses i Sverige av socialtjänsten. Socialtjänsten har därför, särskilt vid frivilliga 
insatser, ett stort ansvar att förklara, förtydliga och förmedla de insatser som kan 
erbjudas. Det ska inte finnas situationer då Uppsalabor skickats tillbaka till hemlandet för 
en så kallad ”uppfostringsresa”. Klansamhälle respektive det statsindividualistiska 
Sverige i ett brett perspektiv är därför nyttigt för kommunens medarbetare att känna till. 

 

  



Sida 21 (23) 

 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 

Informationsärenden 
Den 6 april träffade nämndens ledamöter Per-Olof Forsblom (V), Lena Borg (V) och Liza 
Boëthius (V) Stadsmissionens ungdomsverksamhet Unga station i Gränby. 
Verksamheten träffar ungdomar mellan 13-19 år som bor i områdena Gränby, Löten 
och Kvarngärdet.  

Verksamheten som har funnits i Gränby i ett år hjälper ungdomarna med 
samhällsinformation, myndighetskontakter, läxläsning, jobbsökande samt stöd och 
råd.  

 

 

 
  



Sida 22 (23) 

 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 76  

Delegationsbeslut  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut per maj 2022 till handlingarna.  
 

I ärendet anmäls följande delegationsbeslut 

• Förteckning över registrerade delegationsbeslut i dokument- och 
ärendehanteringssystemet DHS 

• Beslut familjerätten mars 2022 
• Beslut avdelning vuxen avhopp, april 2022 
• Beslut unga vuxna, april 2022 
• Beslut boendeenhet 2, april 2022 
• Beslut beroendeenhet 1, april 2022 
• Beslut mottagning vuxen, april 2022 
• Beslut barnenhet 3, april 2022 
• Beslut SÄK, april 2022 
• Beslut HRV, april 2022 
• Beslut placeringsenhet 1, april 2022 
• Beslut ungdomsenhet 3, april 2022 
• Beslut mottagningsenhet Barn och ungdom, april 2022 
• Beslut boendeenheten april 2022 
• Beslut boendeenheten mars 2022 
• Beslut Nexus mars 2022 
•  Beslut vuxen avhopp, mars 2022 
• Beslut beroendeenhet unga vuxna, mars 2022 
• Beslut beroendeenhet 2, mars 2022 
• Beslut beroendeenhet 1, mars 2022 
• Beslut mottagning vuxen mars 2022 
• Beslut barnenhet 4, april 2022 
• Beslut barnenhet 4, mars 2022 
• Beslut ungdomsenhet 2, mars 2022 
• Beslut placeringsenhet, 2 mars 2022 
• Beslut barnenhet 2, mars 2022 
• Beslut SÄK, mars 2022 
• Beslut mottagningsenhet barn och ungdom, mars 2022       Forts nästa sida 



Sida 23 (23) 

 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2022-05-31 

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

Utdragsbestyrkande 
 

• Beslut barnenhet 3, mars 2022 
 
Protokoll från individutskottens sammanträden 

• Utskott 5, 2022-05-19 
• Utskott 1, 2022-05-18 
• Utskott 4, 2022-05-12 
• Utskott 1, 2022-05-09 
• Utskott 2, 2022-05-05 
• Utskott 5, 2022-04-29 
• Utskott 5, 2022-04-21 
• Utskott 3, 2022-05-05 extra sammanträde 
• Utskott 3, 2022-04-28 

 

 

 

 

§ 77 

Anmälningsärenden  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden per maj 2022 till handlingarna. 

 

I ärendet anmäls följande ärenden: 

• Protokoll socialnämnden 26 april 2022 
• Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022 
• Samverkansprotokoll 19 maj 2022 
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