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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-27 

Närvarande 

Beslutande 

Asal Gohari Moghadam (S), ordförande 

Alf Karlsson (MP), 1:e vice ordförande 

Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande, deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Per-Olof Forsblorn (V), deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Inga-Lill Sjöblom (S) 

Rezene Tesfazion (S), deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Gunilla Oltner (S), deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Ludvig Arbin (L) 

Michael Holtorf (M) 

Vivianne Eriksson (M) 

Viviane Obaid (C), deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Leif Boström (KD) 

Lena Borg (V) 

Lisen Burmeister (SD), deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Birgitta L Johansson (S), deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Tommy Bringholm (S) §§ 4-6 

Ej tjänstgörande ersättare 

Tommy Bringholm (S), §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Thess Lorin (MP), deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Lennarth Pettersson (M), deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Karolina Karlsson (M), deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Gunnar Granberg (C), deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Alexandra D'Urso (V), deltar på distans §§ 1-3 samt fr o m § 7 

Jan-Olof Råman (SD), deltar på distans § 3 samt fr o m § 7 

Övriga närvarande 

Direktör Tornas Odin och sekreterare Lotta von Wowern 

På distans deltar avdelningschefer Ola Jererniasen, Katja Friberg och Kerstin Karlsson, 

enhetschefer Johan Eikman, Elisabeth Karlsson, Lisa Viksten och Stefan Enekvist, 

ekonomichef Peter S:t Cyr, controller Magnus Bergmark, HR-chef Therese Hagberg, 

strateger Sandra Sonnermyr Hovi, Åsa Hedlund, familjebehandlare Therese Skogh, 

kommunjurist Helena Swahn 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

b Å 

  



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-27 

§ 1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att utse Vivianne Eriksson (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 

ordföranden den 1 februari 2021 på Stationsgatan 12. 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista med tillägg: 

Information om Covid-19 

§3 

Information om projekt Barnsäkert II 
Förvaltningen presenterar projektet Barnsäkert II vars mål är att främja barns hälsa, 

förebygga ohälsa, tidigt identifiera risker i barnets miljö samt att erbjuda hjälp till 

föräldrarna. 

Justerandes signatur 

Y 
it, 

  

Utdragsbestyrkande 



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 4 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-27 

§7 

Kontroll och uppföljning av privata utförare 
2021 

SCN-2020-00596 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att anta plan för kontroll och uppföljning av privata utförare 2021 enligt 

förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Socialnämndens plan för kontroll och uppföljning av privata utförare syftar till att 

tillgodose uppföljning och insyn i den verksamhet som lämnats över till privata 

utförare. Ett pågående arbete sker kring att utveckla modellen för uppföljning av 

privata utförare med målsättning att den strategiska uppföljningen är en ständigt 

pågående process. I ärendet beskrivs denna modell samt fokusområde och urval för 

särskild uppföljning av nämndens ramavtal under 2021. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2021 

• Socialnämndens plan för kontroll och uppföljning av privata utförare 2021 

Justerandes signatur 

   

Utdragsbestyrkande 



kJ) Uppsala 
kommun 

Sida 5 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-27 

§8 

Avhopparverksamhet 

SCN-2020-00432 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utveckla 

avhoppmerksamhet i enlighet med föredragningen, 

2. att socialförvaltningen får i uppdrag att rekrytera och anställa nya funktioner i 

enlighet med föredragningen. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i Mål och budget 2021-2022 fått ett riktat uppdrag från 

kommunfullmäktige gällande avhopparverksamhet kopplat till polisens arbetsmodell 

"Sluta skjut". Socialnämnden har också i sin inriktning för arbetet med att förebygga 

och förhindra att barn, ungdomar och unga vuxna begår kriminella handlingar givit 

förvaltningen i uppdrag att utveckla och förstärka stödet till de individer som vill 

åstadkomma livsstilsförändring och hoppa av kriminalitet. 

Ärendet redogör för en beskrivning av förutsättningarna utifrån ett nationellt 

kunskapsläge, hur förvaltningen arbete fortskridit under hösten samt en plan för det 

fortsatta arbetet. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att fortsätta utveckla en 

avhopparverksam het i enlighet med föredragningen, vilket inkluderar rekrytering och 

anställning av personer för nya funktioner. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 28 december 2020 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-27 

§9 

Svar på initiativärende från Per-Olof Forsblom 
m. fl. (V) - att kartlägga papperslösa 
ensamkommande 

SCN-2020-00689 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att initiativärende från (V) gällande kartläggning av ensamkommande 

papperslösa i Uppsala ska anses besvarat i enlighet med föredragningen. 

Sammanfattning 

Per-Olof Forsblom (V) och Lena Borg (V) har i november 2020 lämnat in ett 

initiativärende till socialnämnden där man beskriver situationen för en grupp 

ensamkommande unga som befinner sig utanför samhällets stöd, majoriteten saknar 

enligt rubriken laglig grund för vistelse i landet. 

Per-Olof Forsblom (V) och Lena Borg (V) yrkar att det görs en kartläggning av 

socialförvaltningen över gruppens nuvarande situation och möjlighet till förändringar 

och återrapporterar detta till socialnämnden. De yrkar också att regelverket i Uppsala 

kring nödhjälp ses över eftersom fler individer nekats nödhjälp. 

Förvaltningens bedömning är att nämnden ger det stöd och hjälp till ensam-

kommande unga som de har rätt till i enlighet med lagstiftningen. Bistånd för att 

undvika nöd grundar sig i lagstiftning vilket nämnden inte kan påverka, så även 

lagstiftning gällande asylrätt och uppehållstillstånd. Förvaltningen bedömer att det är 

nästintill omöjligt att kartlägga den målgrupp som vistas i Uppsala och som saknar 

laglig grund för vistelse. 

Det finns en risk för ökad social oro med anledning av fler papperslösa i samhället, men 

de som saknar laglig grund för vistelse är i regel inte en av socialnämndens 

målgrupper. Då det gäller specifikt de ensamkommande som omfattats av 

gymnasielagen, och som på grund av utformning av lagstiftningen har fått eller riskerar 

få avslag på fortsatt ansökan om uppehållstillstånd, så har kommunledningskontoret 

tidigare fått ett uppdrag från kommunstyrelsen att följa målgruppens sociala situation. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

/17 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-27 

Förvaltningens sammantagna bedömning är därför att initiativärendet därför bör 

riktas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 18 december 2020 

• Initiativärende till socialnämnden 26 november 2020 

Justerandes signatur 

   

Utdragsbestyrkande 

i 
' 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-27 

§10 

Yttrande över remiss om betänkandet Hållbar 
socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47) 

SCN-2020-00699 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att föreslå kommunstyrelsen att stryka andra stycket under kapitel 14 i förslag 

till yttrande samt 

2. att i övrigt föreslå kommunstyrelsen att avge yttrande enligt förslag. 

Yrkande 

Leif Boström (KD) yrkar att andra stycket under kapitel 14 i förslag till yttrande ska utgå. 

Bilaga 1 

Asal Gohari (S) yrkar bifall till Leifs Boströms (KD) yrkande samt att nämnden lägger till 

en att-sats att föreslå kommunstyrelsen stryka stycket under kapitel 14 i förslag till 

yttrande. 

Alf Karlsson (MP) yrkar bifall till Leif Boströms (KD) och Asal Goharis (S) yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Leif Boströms (KD) yrkande och finner bifall, 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har remitterat betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny 

socialtjänstlag (SOU 2020:47) till Uppsala kommun för yttrande senast den 10 februari 

2021. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag och få 

karaktären av ramlag. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
/ 

# 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-27 

Utredningen innehåller bland annat förslag gällande övergripande planering, kvalitet 

inom socialtjänst, kunskapsbaserad socialtjänst, en ny lag om socialtjänstdataregister 

samt förtydligat barn rättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020 

• Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 17 december 2020, 

KSN 2020-02960 

• Yttrande över remiss om betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny 

socialtjänstlag (SOU 2020:47) 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 10 (16) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-27 

§11 

Valärende 

SCN-2018-0608 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att utse Asal Gohari Moghadam (S) till ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott, 

2. att utse Asal Gohari Moghadam (S) som ersättare i individutskott 1, 
individutskott 2, individutskott 4 samt individutskott 5, 

3. att från och med 1 februari 2021 entlediga Ludvig Arbin (L) från uppdraget 
som ordförande i individutskott 4, samt 

4. att från den 1 februari 2021 utse Leyla Demirel (L) till ordförande i 
individutskott 4. 

Sammanfattning 

Eva Christiernin (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i socialnämnden och Asal 
Gohari Moghadam (S) är utsedd av kommunfullmäktige till ny ordförande i 
socialnämnden. Asal Gohari Moghadam föreslås ersätta Eva Christiernins uppdrag som 
ordförande i arbetsutskottet och som ersättare i individ utskott 1, individutskott 2, 
individutskott 4 samt individutskott 5. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

L L'' 

  



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-27 

§12 

Förordnande av särskilda ledamöter att fatta 
beslut i individärenden vid brådska 

SCN-2018-0609 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att förordna ledamöter att vid brådska fatta beslut 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 (ordförande) enligt: 

Individutskott (IU) nummer 1 

Alf Karlsson (MP) 

Vivianne Eriksson (M) 

Ludvig Arbin (L) 

Leif Boström (KD) 

Inga-Lill Sjöblom (S) 

Michael Holtorf (M) 

Rezene Tesfazion (S) 

Viviane Obaid (C) 

Asal Gohari Moghadam(S)  

ordförande i Individutskott 1 

vice ordförande i Individutskott 1 

ordförande i Individutskott 2 

vice ordförande i Individutskott 2 

ordförande i Individutskott 3 

vice ordförande i Individutskott 4 

ordförande i I ndividutskott 5 

vice ordförande i Individutskott 5 

ordförande i Socialnämnden 

Individutskott (IU) nummer 2 

Ludvig Arbin (L) 

Leif Boström (KD) 

Inga-Lill Sjöblom (S) 

Michael Holtorf (M) 

Rezene Tesfazion (S) 

Viviane Obaid (C) 

Alf Karlsson (MP) 

Vivianne Eriksson (M) 

Asal Gohari Moghadam(S)  

ordförande i Individutskott 2 

vice ordförande i Individutskott 2 

ordförande i I ndividutskott 3 

vice ordförande i Individutskott 4 

ordförande i Individutskott 5 

vice ordförande i Individutskott 5 

ordförande i Individutskott 1 

vice ordförande i Individutskott 1 

ordförande i Socialnämnden 

Individutskott (IU) nummer 3 

Inga-Lill Sjöblom (S) ordförande i Individutskott 3 

Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 3 

Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott 5 Forts. sid 12 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 12 (16) 

Socialnämnden 

Protokoll 

Viviane Obaid (C) 
Alf Karlsson (MP) 
Vivianne Eriksson (M) 

Ludvig Arbin (L) 
Leif Boström (KD) 

Asal Gohari Moghadam(S) 

Datum: 
2021-01-27 

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 

Individutskott (IU) nummer 4 
Ludvig Arbin (L) 
Michael Holtorf (M) 
Rezene Tesfazion (S) 

Viviane Obaid (C) 
Alf Karlsson (MP) 
Vivianne Eriksson (M) 
Leif Boström (KD) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 

Asal Gohari Moghadam(S) 

Individutskott (IU) 5 
Rezene Tesfazion (S) 
Viviane Obaid (C) 
Alf Karlsson (MP) 

Vivianne Eriksson (M) 
Ludvig Arbin (L) 
Leif Boström (KD) 

Inga-Lill Sjöblom (S) 
Michael Holtorf (M) 
Asal Gohari Moghadam(S)  

ordförande i Individutskott 2 
vice ordförande i I ndividutskott 4 
ordförande i Individutskott 5 

vice ordförande i I ndividutskott 5 
ordförande i Individutskott 1 
vice ordförande i Individutskott 1 
vice ordförande i Individutskott 2 

ordförande i I ndividutskott 3 

ordförande i Socialnämnden 

ordförande i Individutskott 5 
vice ordförande i Individutskott 5 
ordförande i Individutskott 1 

vice ordförande i Individutskott 1 
ordförande i I ndividutskott 2 
vice ordförande i Individutskott 2 
ordförande i I ndividutskott 3 
vice ordförande i Individutskott 4 
ordförande i Socialnämnden 

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 någons om kan fatta beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2021 

• Lista på förordnanden att fatta brådskande beslut i individärenden 

Justerandes signatur 

ik-

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-27 

§13 

Informationsärenden 
Information om mellantvång 22 § LVU 

Förvaltningen informerar om 22 § i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser som är 

en förebyggande insats i öppen form som socialnämnden kan besluta om för 

ungdomar. 

Uppsala kommun har inte använt sig av paragrafen. 

Statusuppdatering om Covid-19 

Förvaltningen lämnar en statusuppdatering om konsekvenserna av Covid-19 inom 

förvaltningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 14 (16) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-27 

§14 

Delegationsbeslut per 27 januari 2021 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut per 27 januari 2021 till 

handlingarna. 

I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Barnenhet 1, beslut från november 2020 

Ungdomsenhet 1, beslut från oktober 2020 

Ungdomsenhet 1, beslut från november 2020 

Ungdomsbrottsgruppen, beslut från november 2020 

Placering 1, beslut från november 2020 

Enhet 5, beslut från november 2020 

Familjerätten, beslut från oktober 2020 

Nexus, beslut från september 2020 

Nexus, beslut från oktober 2020 

Nexus, beslut från november 2020 

Nexus, beslut från augusti 2020 

Beroendeen het 2, beslut från november 2020 

Beroendeen het 1, beslut från november 2020 

Barnenhet 4, beslut från november 2020 

Mottagning vuxen, beslut från november 2020 

Ungdomsenhet 3, beslut från november 2020 

Barnenhet 3, beslut från oktober 2020 

Mottagning barn och ungdom, beslut från november 2020 

Protokoll från individutskottens sammanträden 

Utskott 3, 17 december 2020 

Utskott 1, 7 januari 2021 

Utskott 2, 10 december 2020 

Utskott 2,29 december 2020, extra sammanträde 

Utskott 2, 14 januari 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

JAA 

  



Uppsala 
kommun 

Sida 15 (16) 

Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-27 

Utskott 5, 16 december 2020 

Utskott 4, 8 januari 2021 

Utskott 4,21 december 2020, extra sammanträde 

Utskott 4, 18 januari 2021, extra sammanträde 

§15 

Anmälningsärenden per 27 januari 2021 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden per 27 januari 2021 till 

handlingarna. 

I ärendet anmäls följande ärenden: 

1. Protokoll socialnämnden 17 december 2020 

2. Protokoll arbetsutskottet 20 januari 2021 

3. Protokoll samverkan 21 januari 2021 

4. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 21 december 2020 ang. överprövning 

enligt lagen om offentlig upphandling, LOU 

5. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 21 december 2020 ang. överprövning 

enligt lagen om offentlig upphandling, LOU 

6. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 21 december 2020 ang. överprövning 

enligt lagen om offentlig upphandling, LOU 

7. Protokoll från Uppsala läns barnavårdförbunds styrelsemöte 9 november 2020 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
/y 

/... 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 16 (16) 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-27 

§16 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att samtliga ledamöter har rätt att delta och erhålla ersättning vid Uppsala 

kommuns digitala seminarium den 12 februari klockan 08.30-10.00 om Risk-

och skyddsfaktorers inverkan på barn och ungas hälsa och utveckling, 

2. att utse ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott att delta i 

I ntegrationsforums digitala utbildningsdag om utanförskap och 

gängkriminalitet den 25 maj 2020. 

Sammanfattning 

Föreligger inbjudan från Uppsala kommun till digitalt seminarium den 12 februari 2021 

om Risk- och skyddsfaktorers inverkan på barn och ungas hälsa och utveckling samt 

inbjudan från Integrationsforum till digital utbildningsdag om utanförskap och 

gängkriminalitet den 25 maj. 

§17 

Frågor från nämndens ledamöter 
Viviane Obaid (C) ställer fråga om kvalitetsuppföljning av tolkar. 

Förvaltningen återkommer till nästkommande arbetsutskott med svar på frågan. 

Viviane Obaid (C) ställer vidare fråga om de så kallade "Slaskpärmar" som Sveriges 

television har rapporterat om att alla kommuner har. 

Uppsala kommun har "Kännedomspärmar" där anmälningar som inte leder till en 

utredning och där ärende saknas sedan tidigare, sätt in tillsammans med beslut om att 

inte inleda utredning. Alla handlingar ska enligt lag sättas in i kronologisk ordning och 

får ej vara sökbara. Handlingarna ska gallras enligt fastställda regler för gallring vilket 

Uppsala kommun följer. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

//  

   



Ärende 8 

Yttrande över remiss om betänkandet Hållbar Socialtjänst 

I kapitel 14 En kunskapsbaserad socialtjänst står följande: 

Utredningen föreslår att ett krav på att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. 

I andra stycket i svaret står följande utifrån detta: 

"Att beslutsfattandet ligger så nära verksamheten och yrkesutövarna som möjligt bidrar till 

bättre kvalitet i beslut och insatser, då förtroendevalda inte kan ha den insynen i ärendet, 

verksamheten eller insatserna. Verksamheten har bäst kännedom om sina klienter, deras 

bakgrund och helhetsbilden samt sannolikt bättre kunskap om vilka insatser som fungerar 

för vem. I kombination med utredningens förslag om att verksamheten ska bedrivas med 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt krav på systematisk uppföljning av kvalitet och 

resultat av insatser gör att de förtroendevalda inte behöver ha beslutsmandat." 

I utredningen står det följande på sid.50 av 870 sidor under rubriken Professionens roll 

" Under arbetets gång har utredningen återkommande uppmärksammats på frågan om 

professionens begränsade handlingsutrymme och vem som lämpligen bör ha beslutanderätt 

i individärenden- förtroendevalda eller tjänstemän. Denna utredning har emellertid inte haft 

ett uttalat uppdrag att se över beslutsordningen. 

Och det har inte heller varit möjligt att inom ramen för utredning göra någon mer ingående 

bedömning av nuvarande regelverk och föreslå eventuella ändringar." 

Uppsala kommun ska yttra sig om betänkandet och inget annat. 

Då fråga om beslutsordning inom socialtjänsten inte ingår i utredningen så ska den heller 

inte kommenteras. 

YRKANDE 

Kristdemokraterna yrkar därför att socialnämnden beslutar att andra stycket i Kap. 14 helt 

utgår ur remissvaret då det inte är relevant. 

Leif Boström KD Ledamot Socialnämnden 
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