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Sammanträdesdatum  
2020-03-23  

Socialnämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen torsdagen den 26 mars klockan 16.00 
  
Avser paragrafer 37 - 56, varav paragraferna 50, 49 och 48 är omedelbart justerade 
  
Sekreterare  
 Elisabet Lindgren 
  
Ordförande  
 Peter Book 
  
Justerande  
 Tuija Rönnback 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-03-23 
Anslaget sätts upp 2020-03-28 
Anslaget tas ned 2020-04-20 
Sista dag att överklaga 2020-04-19 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Socialnämnden 
  
Plats och tid Vallbyrummet, måndagen den 23 mars 2020, klockan 17.00 – 18.00 
  
Beslutande Peter Book, Ordförande (M) 

Tuija Rönnback, 2:e vice ordförande (NE) 
Yvonne Bromée (M) 
Anna Sager (C), tjänstgörande ersättare 
Åsa Andersson (S) 
Alija Abdi (S) 
Sven Jansson (S) 
Fred Raghall (NE), tjänstgörande ersättare 
Carina Almlöv (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga deltagare Elisabeth Kantor, socialchef 

Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 
  



 Protokoll  2 (22) 

Sammanträdesdatum  
2020-03-23  

Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum  
2020-03-23  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 37  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 
Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Justering torsdagen den 26 
mars klockan 16.00. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-03-23  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 38  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med nedanstående justeringar. 

Beskrivning av ärendet 
Elisabeth Kántor, socialchef informerar om att ärende 3, presentation av ny brotts- 
och drogsamordnare,  ärende 4, besök av familjerådgivningen, ärende 5, besök 
och information av Rickard Westlöf gällande samsjuklighetsboendet samt ärende 
6, budget 2021 bordläggs till ett senare datum. Ärende 15, hemlighållande av 
vistelseort återtas. 

Omedelbar justering av ärende 12-14, Umgängesbegränsning. 

Ordförande bordlägger ärende 10, anmälan av protokoll, ärende 13, anmälan av 
delegeringsbeslut, ärende 14, anmälan av ordförandebeslut samt ärende 15, 
anmälan av inkomna domar och beslut till sammanträdet 20 april. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 39  

Presentation av ny brotts- och drogsamordnare 
 

Bordläggs till ett senare möte. 

 
__________  
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 40  

Besök av Familjerådgivningen 
 

Bordläggs till ett senare möte. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 41  

Besök och information av Rickard Westlöf gällande 
samsjuklighetsboendet 
 

Bordläggs till ett senare möte. 

 

__________ 
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Sammanträdesdatum  
2020-03-23  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 42 Ärendenummer SN2020/51 

Budget 2021 
 

Bordläggs till ett senare möte. 

 
__________  
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 43 Ärendenummer SN2020/91 

Remiss - Motion om hemvändande IS- terrorister 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå förslag om att den som 
deltagit i, eller understött terrorism till exempel återvändande IS-terrorister inte har 
rätt att erhålla stöd från kommunen. 

Reservationer 
Ledamot Carina Almlöv (SD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Enköping har inkommit med en motion där de vill att 
Kommunfullmäktige ska besluta om att till exempel återvändande IS-terrorister inte 
är välkomna i Enköpings kommun. 

De menar att de genom sina handlingar har vänt sig bort från det fria och 
demokratiska samhället och därmed inte ska ta del av samhällets skattepengar 
genom till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildningar eller bostäder. De ska inte 
erhålla stöd av kommunen i någon form.   

Socialförvaltningens bedömning 
Att anta motionen vore att gå emot Sveriges grundlag, kommunallagen och 
socialtjänstlagen. Utifrån detta är det inte möjligt att bortse från en specifik grupp 
av individer som redan från början ska få sin ansökan avslagen på grund av det 
enda kriteriet att de endast tillhör en specifik grupp som förutbestämts inte ska ha 
rätt till stöd. 

Socialförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslag om att den som deltagit i, eller 
understött terrorism till exempel återvändande IS-terrorister inte har rätt att erhålla 
stöd från kommunen. 

Yrkanden 
Sven Jansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Carina Almlöv (SD) yrkar 
bifall till Sverigedemokraterna i Enköpings motion. 
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Sammanträdesdatum  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Sven Janssons förslag 
och dels Carina Almlövs förslag. 

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 
beslutar enligt Sven Janssons förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Sammanträdesdatum  
2020-03-23  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 44 Ärendenummer SN2020/114 

Information om taxor och avgifter 
 
Elisabeth Kántor, socialchef, informerar om att det i nuläget inte finns något förslag 
om att justera taxor och avgifter gällande serverings- och tobakstillstånd. 
Socialnämnden kommer att förslag till beslut till sammanträdet 20 april. 
 
 
__________ 
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 45 Ärendenummer SN2020/113 

Överenskommelse kring samverkan för barn och 
ungdomar som placeras utanför det egna hemmet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att den av tjänsteledningen HSVO godkända 
överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna 
hemmet fastställs. 
 

Beskrivning av ärendet 
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. 

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvarsfördelning och stärka 
samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Den ska även utgöra 
grund för det lokala närvårdsarbetet avseende barn och unga som är placerade 
och vårdas utanför det egna hemmet eller som löper risk att placeras. Barn och 
unga ska få vård och insatser som är av god kvalitet och samordnade mellan 
socialtjänst, hälso- och sjukvård och förskola/skola. 

Huvudmännen ska samverka och sträva efter att barnet eller den unge om möjligt 
ska kunna bo kvar i hemmet genom att tillhandahålla anpassade vård- och 
stödinsatser till barnet/den unge och dess vårdnadshavare. 

Beredning 

Inkomna synpunkter har beaktats och hanterats i samarbete med utsedd 
arbetsgrupp. De väsentliga synpunkterna har varit av redaktionell karaktär men 
även belyst vikten av att: 

• Tydliggöra vad som avser barn respektive unga 
• Patient lagens betydelse för målgruppen avseende delaktighet och 

medbestämmande 
• Överenskommelsen omfattar både offentlig och privat verksamhet 
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

  

Dokumentet skickas ut som förslag till beslut till länets beslutsfattare via berörda 
tjänstemän i tjänstemannaledningen HSVO samt ViS[1] lokalredaktörer för 
kännedom. 

[1] Vård i samverkan 

  

__________ 
 
Kopia till: 
Regionen  
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Paragraf 46  

Anmälan av protokoll 
 

Bordläggs till ett senare möte. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-03-23  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 47  

Förvaltningen informerar 
                                                                                                                        
Elisabeth Kántor, socialchef, informerar om: 

Förvaltningens arbetsmiljöplan tas upp på facklig samverkan i april och på 
socialnämndens sammanträde i maj.  

Vid rekrytering av socialsekreterare  finns det många sökande till de tjänster som 
annonserats ut. 

Socialförvaltningen har tagit fram en beredskaps- och kontinuitetsplan som 
beskriver hur förvaltningen hanterar pågående Covid-19 situation. Förvaltningschef 
deltar i kommunens stabsmöten. 

 

__________  
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Paragraf 51  

Hemlighållande av vistelseort, xxxxxx xxxxxxxx 
 
Elisabeth Kántor, socialchef, återtar ärendet. 
 
__________ 
 
Kopia till: 
Samhällsvård barn och familj  
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Paragraf 52  

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Bordläggs till ett senare möte. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
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Paragraf 53  

Anmälan av ordförandebeslut 
 

Bordläggs till ett senare möte. 

 
 
__________  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 54  

Anmälan av inkomna domar och beslut 
 

Bordläggs till ett senare möte. 

__________  
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Paragraf 55  

Ordförande informerar  
 
Peter Book, socialnämndens ordförande, informerar om: 
 
De som är ersättare till arbetsutskottet ska meddela nämndsekreteraren vid 
förhinder att gå in som ersättare för att säkerställa att det finns ledamöter på plats 
för att vara beslutsmässiga. 
 
Återkommer till hur nästa månads nämndsammanträde ska hanteras. Beror på vad 
kommunfullmäktige beslutar.  
 
__________ 
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Paragraf 56  

Övrigt 
 
Inget övrigt ärende. 
 
__________ 
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Bilaga  

Jag reserverar mig mot Socialnämndens beslut om avslag angående vår motion 
om IS återvändare . Jag yrkar bifall på vår motion / Carina Almlöv 
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