
 Protokoll  1 (22) 

Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen måndagen den 31 augusti, klockan 15.00 
  
Avser paragrafer 119 - 136 
  
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 2020-08-24 
Anslaget sätts upp 2020-09-02 
Anslaget tas ned 2020-09-23 
Sista dag att överklaga 2020-09-22 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Socialnämnden 
  
Plats och tid Kungsängsliljan, Linbanegatan 12, måndagen den 24 augusti 2020, klockan 

17.00 – 19.00 
  
Beslutande Peter Book, Ordförande (M) 

Amanda Forsberg, 1:e vice ordförande (L) 
Tuija Rönnback, 2:e vice ordförande (NE) 
Yvonne Bromée (M) 
Monica Hallgren (C) 
Åsa Andersson (S) 
Alija Abdijevic (S) 
Sven Jansson (S) 
Carina Almlöv (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Vassilios Ikonomidis (M) 

Henrik Lindberg (KD) 
Annelie Porsaeus (V) 
 

  



 Protokoll  2 (22) 

Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Övriga deltagare Elisabeth Kantor, socialchef 
Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 
Anna-Lena Larsson, ekonom/controller, paragraf 122-123 
Anna Ryding, utvecklare, paragraf 121, 125 
Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, paragraf 121, 124 
Kenny Jonsson, administrativ chef, paragraf  127 
Camilla Johansson, avdelningschef, paragraf 124-125  
Cecilia Nordqvist, teamledare, paragraf 126 
Sandra Engvall, teamledare, paragraf 126 
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 119  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 
Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Justering måndagen den 31 
augusti klockan 16.00. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 120  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande föreslår ändring i turordningen och att under punkt 2 kommer: 

8 Komplettering - Förslag av indikatorer gällande mål i långsiktig strategisk plan 

4 Uppföljning - Internkontrollplan 2020 

5 Investeringsplan 

3 Utbildning - Barnkonvention del 2 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 121  

Utbildning - Barnkonvention del 2 
 

Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef,  och Anna Ryding, utvecklare, informerar 
om:  

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Barnombudsmannen har gjort 
många informationsfilmer, varav några filmer visades. Socialnämnden kommer att 
få fortsatt utbildning under hösten 2020 om barnkonventionen.  

 

_________  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 122 Ärendenummer SN2020/103 

Uppföljning - Internkontrollplan 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragen uppföljning av internkontroll plan 
för 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föredrar uppföljning av internkontroll plan. 

 __________ 

 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 123 Ärendenummer SN2020/160 

Investeringsplan  

Beslut 
Socialnämnden godkänner den långsiktiga investeringsplanens inriktning för 2022-
2031 som underlag till budgetberedning inför planeringsprocess 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Långsiktig investeringsplan för 2022-2031 presenteras.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 124  

Information - Bostadssociala frågor, samverkan med 
EHB 
 
Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, och Camilla Johansson, avdelningschef, 
informerar om att förvaltningen påbörjade ett arbete hösten 2019 gällande att 
minska antalet bostadssociala hyreskontrakt. Boteamet har ett nära samarbete 
med EHB hur man kan samverka kring bostadssociala frågor.  
 
__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 125 Ärendenummer SN2020/161 

Riktlinjer - Egenavgift 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för handläggning av egenavgifter och att 
föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna nivåer för egenavgifter vid 
placeringar av barn, ungdomar och vuxna i Enköpings kommun.  

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har saknat en riktlinje för hanteringen av egenavgifter vid 
placeringar av vuxna och barn. För att säkerställa handläggning och rättssäkerhet 
så har nu en enhetlig riktlinje tagits fram.                                                       
Egenavgift är den avgift kommunen kan ta ut av den enskilde för en tjänst.  

Bedömning                                                                                                   
Socialnämnden föreslår en fast avgift, 80 kr per dygn, för vuxna. Detta är dock inte 
möjligt vid placering av barn då det inte finns lagstöd för en sådan avgift. Gällande 
barn och ungdomar ska summan följa underhållsstödet. Vårdnadshavarna är 
ansvariga att styrka sina uppgifter om nivå av avgift som ska betalas. 

 

__________ 
 
Kopia till:  
Kommunledningsförvaltningen  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 126 Ärendenummer SN2019/77 

Komplettering - Förslag av indikatorer gällande mål i 
långsiktig strategisk plan 

Beslut 
Socialnämnden besluta att anta förslag på justerad indikator till mål 16 b om att 
kommunen ska ha en gemensam handlingsplan för att möta hot och våld i nära 
relationer. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag på indikator till mål 16 b i den långsiktiga planen utgår ifrån att invånare i 
Enköping ska känna till hur kommunen arbetar med att möta hot och våld. 
Socialnämndens verksamheter har påbörjat arbetet med att utbilda medarbetare 
och en handlingsplan för förvaltningens arbete finns. 

I förvaltningens verksamhetsplan framgår det vilka aktiviteter som kommer att 
genomföras för att uppnå socialnämndens del i mål 16 b. 

Målbilden bör vara att kommunen som helhet har en gemensam handlingsplan där 
det framgår på viket sätt kommunens verksamheter arbetar för att motverka hot 
och våld.  Genom detta bidrar kommunens verksamheter till att öka tryggheten i 
kommunen.                                                                                                      
Förslag på justerad indikator; kommunen har en gemensam handlingsplan för 
att möta hot och våld i nära relationer. 

Indikatorer Nuläge 

2019 

Ej   
uppnått 

På rätt väg Uppnått 

2023 

16.b Kommunens 
arbete med att möta 
hot och våld i dess 
olika former är 
välkänt hos 
invånarna   

Kommunen har en 
gemensam 
handlingsplan för att 
möta hot och våld i 
nära relationer. 

Finns inte 
idag 

Inte framtagen Arbete 
påbörjat med 

att ta fram 
planen 

Gemensam 
handlings-plan 

är beslutad 
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

___________________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 127 Ärendenummer SN2020/159 

Lokalbehovsplan för socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragen lokalbehovsplan. 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningens lokalbehov är oförändrat förutom det samsjuklighetsboende 
som är planerat att starta under hösten 2020. 

Några förändringar kommer dock att ske vad gäller nuvarande lokalbestånd. 

Västerledsskolans lokal har sagts upp från 2020-07-31 med anledning av att 
lokalhyran nära fördubblades under våren 2020. Dessutom har den lägenhet på 
Kärrhöksgränd som Socialförvaltningen bedrivit verksamhet i sagts upp från 2019-
09-30  med anledning av en brand som medförde att lokalen inte gick att nyttja. 

Dessa båda verksamheter är planerade att flytta in i en av kommunens befintliga 
lokaler på Myggstigen under hösten 2020. Det uppsagda kontraktet på 
Västerledsskolan kommer att förlängas tills att den nya lokalen är tillgänglig. 

  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 128 Ärendenummer SN2020/53 

Rapport om beslut som inte verkställts enligt 4 
paragrafen SoL, kvartal 2 2020 

Beslut 
Att avge denna rapport till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beskrivning av ärendet 
Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§ 
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§ socialtjänstlagen som inte 
verkställts inom 3 månader. 

Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts 
på nytt inom 3 månader från avbrottet. 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1§ som 
någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala en 
särskild avgift. 

Aktuellt per andra kvartal 2020 

Socialnämnden har inga ej verkställda beslut att rapportera för andra kvartalet 
2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunens revisorer  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 129  

Anmälan av protokoll 
 
Inga anmälda protokoll. 
 
__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 130  

Förvaltningen informerar 
 

Elisabeth Kántor, socialchef, informerar om: 

Enköpings hyresbostäder, Medborgarskolan och Hyresgästföreningen har 
gemensamt fått ett stadsbidrag till projekt för att arbeta med och motverka 
segregation. Enköpings kommun medverkar i projektet via Tryggare Enköping.  

Förvaltningen har reviderat stabs- och beredskapsplanen utifrån Covid-19 
pandemin. Förvaltningens ledning har avstämningsmöten varannan vecka.  
 
Sommarens semesterplanering har fungerat bra på förvaltningen. Det har varit ett 
relativt lågt inflöde av ärenden förutom då det gäller försörjningsstöd. 
 
Föreståndare till samsjuklighetsboendet är anställd. Hon början 20 oktober. 
Rekrytering av övrig personal till boendet pågår. 
 
 
 
__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 131  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för juni och juli månad 2020 
hos enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Utredning vuxna och försörjning 

• Boteamet 

Beslut om serveringstillstånd enligt förteckning för juni och juli 2020 (dnr 
SN2020/74). 

Beslut om tobakstillstånd enligt förteckning för juni och juli 2020 (dnr SN2020/99). 

Beslut i personalärenden enligt förteckning för juni och juli 2020 (dnr SN2020/67). 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 132  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 4 juni 2020 till och 
med 22 juli 2020 anmäles  

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 133  

Anmälan av inkomna domar och beslut 

Beslut 
Anmälda inkomna domar och beslut och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Förteckning med inkomna domar och beslut under perioden 8 juni 2020 till och 
med 24 juli 2020 anmäles.  

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-08-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 134  

Vårdnadsöverflyttning,  xxxxxxxxxxxx 

Beslut 
Socialnämnden beslutar med stöd av 6 kapitlet 8 paragrafen Föräldrabalken, att 
hos Uppsala tingsrätt ansöka om att särskilt förordnad vårdnadshavare tillsätts för 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, samt att xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, utses som särskilt förordnad vårdnadshavare.   

Socialnämnden yrkar om omedelbar verkställighet. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsvård barn föreslår socialnämnden i utredning daterad 1 juli 2020 att 
ansöka hos Uppsala tingsrätt om att särskilt förordnad vårdnadshavare tillsätts för 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, samt att xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx, utses som särskilt förordnad vårdnadshavare.   

Arbetsutskottet har berett ärendet och tillstyrker förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Uppsala tingsrätt 
Samhällsvård barn  
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Socialnämnden 
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Paragraf 135  

Ansökan om Särskilt förordnad vårdnadshavare, 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att till Uppsala tingsrätt:  

Väcka talan och därmed ansöka om stämning utifrån behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare för xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx enligt 6 kapitlet 8a paragrafen 
Föräldrabalken.  

Föreslå Uppsala tingsrätt att anförtro vårdnaden om xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,        
till tilltänkt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, som särskilt förordnad 
vårdnadshavare samt förmyndare. 

Som socialnämndens yttrande överlämna föreliggande utredning. 

Beskrivning av ärendet 
Utredning barn föreslår socialnämnden att: 

Väcka talan och därmed ansöka om stämning utifrån behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare för xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Föreslå Uppsala tingsrätt att anförtro vårdnaden om xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
till tilltänkt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, som särskilt förordnad 
vårdnadshavare samt förmyndare. 

Överlämna utredningen daterad 8 juli 2020 som nämndens yttrande. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och tillstyrker förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Uppsala tingsrätt 
Familjerätten  
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Paragraf 136  

Övrigt 
Inget övrigt ärende. 

__________ 
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