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Sekreterare  
 Elisabet Lindgren 
  
Ordförande  
 Peter Book 
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Bevis om anslag  
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Beslutande organ Socialnämnden 
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Beslutande organ Socialnämnden 
  
Plats och tid Vallbyrummet, måndagen den 21 oktober 2019, klockan 17.00 – 19.05 
  
Beslutande Peter Book, Ordförande (M) 

Tuija Rönnback, 2:e vice ordförande (NE) 
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Monica Hallgren (C) 
Åsa Andersson (S) 
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Barbara Ciolek (SD), tjänstgörande ersättare 
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Marianne Gådevid (KD) 
Susanne Brofall (S) 
Fred Raghall (NE) 
Annelie Porsaeus (V) 
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Övriga deltagare Elisabeth Kantor, socialchef 
Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 
Ulrika Björn, verksamhetschef, paragraf 160-164 

Camilla Johansson, avdelningschef, paragraf 160-164 
Eva Nilsson, utvecklare, paragraf 160-165 
Cecilia Nordqvist, processledare, paragraf 160-162 
Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, paragraf 160-165 
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Paragraf 160  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 
Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Justering fredagen den 25 
oktober klockan 7.30 

 
__________  
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Paragraf 161  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

 
__________  
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Paragraf 162  

Utbildning - Arbetet med våld i nära relationer 
 

Cecilia Nordqvist, processledare/Våld i nära relation, informerar om: 

Vad är våld i nära relation? Våldet ser olika ut beroende på om det är mäns våld 
mot kvinnor, kvinnors våld mot män, samkönade relationer, våld vid psykisk 
ohälsa, missbruk/beroende, funktionsnedsättning, HBTQ, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt människohandel och prostitution.  Olika typer av våld som kan 
förekomma är fysiskt psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld.  

 

__________  
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Paragraf 163 Ärendenummer SN2017/146 

Rapport -  Jobbcentrum 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapport gällande Jobbcentrum till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Jobbcentrum är ett 2-årigt projekt som löper under perioden januari 2018 till 
december 2019. Syftet är att en samlokalisering av resurser från 
Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och 
Arbetsförmedling leder till en större samverkan kring insatser för personer som står 
långt från arbetsmarknad och studier. 

  

__________  
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Paragraf 164 Ärendenummer SN2017/225 

Rapport - Bostad först 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapport gällande Bostad först till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Från start planerades Bostad först till att pågå under 2 års projekttid. I augusti 2018 
beslutade styrgruppen att förlänga tiden till 2019 års slut. Projektet startade i juni 
2017 då den första hyresgästen flyttade in i en lägenhet. 

Målsättning är att från 2020 kommer Bostad först att vara en permanent del av 
socialförvaltningens verksamhet. Detta ska ses som ett komplement till andra typer 
av bostadsformer för att på bästa sätt matcha individers olika behov. Boteamet har 
ställt frågan till EHB att om möjligt få tillgång till ytterligare en eller ett par 
lägenheter för att utöka denna bostadsform. 

  

__________  
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Paragraf 165 Ärendenummer SN2019/141 

Rapport - IOP, behov av härbärgesplatser 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

1. Avvakta regeringens utredning av hanterande av IOP-avtal för att ge 
vägledning till Enköpings kommuns hanterande av IOP-avtal. 

2. Ge uppdrag åt förvaltningen att göra ett underlag till nämnden om de 
samhällsutmaningar som skulle kunna lämpa sig för IOP-avtal. 

  

Beskrivning av ärendet 
Hela människan/RIA har inkommit med ett utkast till IOP-avtal gällande 
härbärgesplatser och dagcenter. Kvinnojouren i Enköping har muntligen framfört 
önskemål om framtida IOP-avtal. 

Båda dessa föreningar ser fördelar att kunna ha ett långvarigt avtal så de lättare 
kan planera sin verksamhet och ge tryggare arbetsförhållanden för sina. anställda 
medarbetare. 

Ett IOP avtal skulle också för kommunen innebära att tydliga krav på vad 
föreningarna ska prestera för tjänster kan åstadkommas. Båda parter, förening 
respektive kommun, skulle behöva tydliggöra hur och vad respektive part bidrar 
med. 

  

__________  
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Paragraf 166 Ärendenummer SN2019/53 

Rapport om beslut som inte verkställts enligt 4 
paragrafen SoL, kvartal tre 2019 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avge denna rapport till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

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 tredje kvartalet 2019 

Socialförvaltningen har inga ärenden att rapportera som ej verkställda. 

Socialförvaltningen rapporterar ett ärende för tredje gången till IVO[1]. Hen har 
beviljats socialt kontrakt under september och har nu skrivit kontrakt så beslutet 
kan verkställas. 

[1] Inspektionen för vård och omsorg 

  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 167 Ärendenummer SN2019/171 

Remiss - Regler mot korruption 

Beslut 
Socialnämnden vill ha ett förtydligande vart förtroendevalda ska vända sig för att 
anmäla korruption. Socialnämnden har inget ytterligare att tillägga eller invända 
gällande nya regler mot korruption för Enköpings kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på nya regler mot 
korruption vilket då ska ersätta nuvarande riktlinjer mot korruption som beslutades 
av kommunfullmäktige 2012-05-08. 

  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 168 Ärendenummer SN2019/186 

Remiss - Förslag på nytt linjenät i Enköpings stad 

Beslut 
Socialnämnden har inget att tillägga eller invända gällande förslag till nytt buss 
linjenät i Enköpings stad.  

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har gått Region Uppsalas förslag på nytt busslinjenät i 
Enköping på remiss. Ett nytt busslinjenät i Enköping ska skapa bättre tillgänglighet 
till kommunens verksamheter och ett mer jämlikt transportsystem. 

  

  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 169 Ärendenummer SN2019/77 

Nämndens långsiktiga plan 2020-2023 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 antas. 

Socialnämnden för egen del 
Socialnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 daterad 2019-10-21 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
I juni 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om en långsiktig plan för perioden 
2020-2023. Planen innehåller 27 övergripande mål som ska uppnås till 2023. Tjugo 
av målen sorteras in under kommunens sex uppgifter, fyra mål är medarbetarmål 
och de tre avslutade är ekonomiska mål. 

Socialförvaltningens bedömning 
Arbetet med att ta fram socialnämndens långsiktiga plan har genomförts i 
samarbete mellan förvaltning och nämnd. Innehåll och ambitionsnivå har även 
balanserats med andra nämnder och förvaltningars arbete. 

Ett antal indikatorer är framtagna. De allra flesta föreslås ligga på nämnds nivå då 
de handlar om nämnds specifika frågor. 

Socialförvaltningens bedömning är att socialnämndens långsiktiga plan på ett 
tydligt sätt beskriver den politiska ambitionen och målsättningen fram till 2023 (ett 
tydligt VAD). Planens upplägg och innehåll skapar goda förutsättningar för 
förvaltningen att arbeta vidare med målen genom en långsiktig 
verksamhetsplanering. 

Socialförvaltningen kommer utifrån socialnämndens långsiktiga plan ta fram en 
verksamhetsplan. Den kommer tillsammans med aktivitets-och egenkontrollplan 
beskriva hur nämndens mål ska omsättas och vilken effekt de har. 

_________ 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 170 Ärendenummer SN2019/110 

Taxor och avgifter  

Beslut  

Förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa föreslagna ansöknings-och tillsynsavgifter enligt Lag om tobak och andra 
liknade produkter ( 2018:2088) som träder i kraft 1 juli 2019. 

Socialnämnden för egen del 
Socialnämnden beslutar att fastställa föreslagna ansöknings-och tillsynsavgifter 
enligt Lag om tobak och andra liknade produkter ( 2018:2088) som träder i kraft 1 
juli 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen beslutade den 12 december 2018 att införa en ny tobakslag den 1 juli 
2019, Lag om tobak och liknade produkter  ( 2018:2088). I lagstiftningen som 
gällde fram till och med 30 juni 2019 räckte det med att den handlare som ville 
sälja tobaksvaror anmäler sin försäljning till kommunen. Från och med den 1 juli 
2019 krävs istället ett särskilt utfärdat tillstånd från kommunen för att handlaren ska 
få sälja tobak.  

Socialnämnden fastställde vid sitt sammanträde 2019-03-25 ansöknings-och 
tillsynsavgifter för tobak och andra liknade produkter. 

Socialnämnden beslutade också om en återrapport i november 2019 om avgifterna 
är rimliga utifrån självkostnadsprincipen.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-10 att återremitterad 
föreslagna taxor och avgifter med följande motivering, under våren har flertalet 
tolkningar och instruktioner getts för nämnderna att granska och tolka taxor och 
avgifter i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag 2019. Dessa tolkningar och 
instruktioner har medfört stor oro i Enköpings kommun och nämnderna har valt att 
agera väldigt olika. Med anledning av detta ska beslut om taxor och avgifter tas på 
nytt i december.  

Kommunfullmäktiges beslut innebar att socialnämnden ej kunnat ta ut taxor och 
avgifter utifrån ny lagstiftning för tobak och andra liknade produkter. Förvaltningen 
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kan därför heller inte återrapportera om avgifterna som beslutades är rimliga utifrån 
självkostnadsprincipen. 

Förvaltningen bedömer att föreslaget gällande avgifter och taxor som lämnades till 
socialnämnden för beslut i mars 2019 fortfarande gäller. 

Utgångspunkten för det förslag som socialnämnden fastställde i mars 2019 är 
självkostnadsprincipen och förvaltningen har enligt uppdrag för 2019 arbetat med 
effektiviseringar i alla arbetsprocesser, så även gällande denna handläggning. 

Då det gäller handläggning av tillsyn och tillståndsbeslut av serveringstillstånd så 
har socialnämnden beslutat att den ska vara kostnadsneutral. Uppföljningen har 
under 2018 och 2019 visat på mindre avvikelser 

  

Socialförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa föreslagna ansöknings-och tillsynsavgifter enligt Lag om tobak och andra 
liknade produkter ( 2018:2088) som träder i kraft 1 juli 2019. 

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 
Fastställa föreslagna ansöknings-och tillsynsavgifter enligt Lag om tobak och andra 
liknade produkter ( 2018:2088) som träder i kraft 1 juli 2019. 

 
__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 171  

Anmälan av protokoll 

Beslut 
Protokoll anmäles och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Följande protokoll anmäles: 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 93, Svar på motion – Förstärk barnens rätt! 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 142, Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2020 

 

__________  
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Paragraf 172  

Förvaltningen informerar 
 
Elisabeth Kántor, socialchef, informerar om: 
 
Det pågår ett arbete med att utveckla området kring skolan och torget på 
Västerleden. Förvaltningen är delaktig i det pågående arbetet.  
 
__________  
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Paragraf 173  

Övrigt 
Inget övrigt ärende. 

__________ 
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Paragraf 174  

Nedläggning av faderskap, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att faderskapsutredningen för XXXXXXXxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxx, läggs ned med stöd av 2 kapitlet, 7 paragrafen, punkt 1 och 2 i 
Föräldrabalken. 

Beskrivning av ärendet 
Familjerätten föreslår i utredning daterad den 9 september 2019 att socialnämnden 
ska lägga ned faderskapsutredningen avseende xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxx. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och tillstyrker förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Familjerätten 
Tingsrätten  
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Paragraf 175  

Nedläggning av faderskap, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att faderskapsutredningen för XXXXXXXxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxx, läggs ned med stöd av 2 kapitlet, 7 paragrafen, punkt 1 och 2 i 
Föräldrabalken. 

Beskrivning av ärendet 
Familjerätten föreslår i utredning daterad den 9 september 2019 att socialnämnden 
ska lägga ned faderskapsutredningen avseende xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxx. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och tillstyrker förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Familjerätten 
Tingsrätten  
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Paragraf 176  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för september månad 2019 
hos enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Utredning vuxna och försörjning 

Beslut om serveringstillstånd enligt förteckning för september 2019 (dnr 
SN2019/74). 

Beslut i personalärenden enligt förteckning för september 2019 (dnr SN2019/67). 

 
__________  
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Paragraf 177  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 1 september 2019  
till och med 20 september 2019 anmäles. 

 

__________  
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Paragraf 178  

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 16 september 2019 till 
och med 8 oktober 2019 anmäles.  

 

__________  
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Paragraf 179  

Övrigt 
Inget övrigt ärende. 

__________ 
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