
 Protokoll  1 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

  

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen torsdagen den 27 januari klockan 15.00 

  

Avser paragrafer 1 - 18 

  

Sekreterare  

 Elisabet Lindgren 

  

Ordförande  

 Svante Forslund 

  

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 2022-01-24 

Anslaget sätts upp 2022-01-29 

Anslaget tas ned 2022-02-19 

Sista dag att överklaga 2022-02-18 

  

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 januari 2022, klockan 

17.00 -19.30 

  

Beslutande Svante Forslund, 1:e vice ordförande (L) 

Tuija Rönnback, 2:e vice ordförande (NE) 

Yvonne Bromée (M) 

Monica Hallgren (C) 

Åsa Andersson (S) 

Alija Abdijevic (S) 

Ingun Sandström (S) 

Barbara Ciolek (SD) 

Vassilios Ikonomidis (M), tjänstgörande ersättare 

  

Ej tjänstgörande ersättare Anna Sager (C) 

Henrik Lindberg (KD) 

Fred Raghall (NE) 

Sverker Scheutz (V) 

Anders Lindén (SD) 
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Övriga deltagare Lotta Tronêt, tf socialchef 

Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 

Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, paragraf 5, 8, 12 

Kenny Jonsson, administrativ chef, paragraf 7 

Anna Ryding, utvecklare, paragraf 5 
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 1  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 

Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Justering torsdagen den 27 

januari klockan 15.00. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Svante Forslund (L), anmäler ett övrigt ärende. Åsa Andersson (S), anmäler ett 

övrigt ärende. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 3  

Besök av Hyresgästföreningen "Lokalen" 

 

Ann-Sofi Millberg, platsansvarig, berättar om verksamheten som bedrivs 

i ”Lokalen” på Kärrhöksgränd. ”Lokalen” har drivits i 32 år varav 27 år med bidrag 

från kommunen. Alla är välkomna oavsett ålder för social samvaro, delta i träning 

eller annan aktivitet. Man bedriver även ”Matbryggan” i samarbete med St: Lars 

kyrkan och RIA ”Hela människan”, där man delar ut matkassar till de som har svårt 

att få ekonomin att gå ihop. Lokala matbutiker skänker varor som närmar sig ”bäst 

före datum”.  

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 4  

Besök av  RIA "Hela människan" 

 

Peter Ulveström, föreståndare, och Mats O Karlsson, ordförande, berättar om 

verksamheten på Kryddgårdsgatan. Dagcentret har funnits sen 1976, är öppet 

vardagar 8-16. Härbärget öppnade 1999. Har 9 sängplatser, på grund av 

pandemin så har man minskat antalet platser till 7. Man har 4,5 heltidstjänster samt 

ett antal volontärer till hjälp i verksamheten. Senaste tillskottet är ”Matbryggan” 

som bedrivs i samarbete med St: Lars kyrkan och ”Lokalen”, där delar man ut 

matkassar till de som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Lokala matbutiker 

skänker varor som närmar sig ”bäst före datum”.  

Önskemål inför framtiden är att teckna (Idéburet offentligt partnerskap) IOP avtal 

med kommunen. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 5 Ärendenummer SN2021/50 

Kvalitetsberättelse 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Socialförvaltningens arbete med systematiskt kvalitetsarbete följer de krav på 

kvalitetsledningssystem som finns specificerade i SOSFS 2011:9. Det finns 

beskrivet i riktlinjen, ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - en 

beskrivning av hur Socialförvaltningen i Enköping bedriver systematiskt 

kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9”.  

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 
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Paragraf 6 Ärendenummer SN2021/53 

Rapport 4, ej verkställda beslut  

Beslut 

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 fjärde kvartal 2021 

Socialnämnden har åtta icke verkställda beslut att rapportera. Det är åtta beslut 

BoU Intern öppenvård beviljas 4:1, som ej verkställts. Besluten fattades 210713 

(avser 6 barn) 210913 (avser 1 barn) och 210930 (avser 1 barn). 

Rapport kommer att lämnas till Inspektionen för vård och omsorg. 

Förvaltningens arbete med att verkställa besluten pågår. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige  
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 7 Ärendenummer SN2021/94 

Uppföljning Intern kontrollplan 2021 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av internkontroll 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen föredrar uppföljning av internkontroll plan för 2021. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunledningsförvaltningen  
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 8 Ärendenummer SN2021/180 

Organisationsförändring samsjuklighetsboende 
Enberga 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. Drift och underhåll av boendet Enberga flyttas från socialnämnden till vård- 

och omsorgsnämnden. 

2. Socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med vård och 

omsorgsförvaltningen planera för övergången. 

3. Vid eventuellt behov av ändrad inriktning eller målgrupp för boendet ska 

detta ske i samverkan mellan vård -och omsorgsnämnden och 

socialnämnden.  

Beskrivning av ärendet 

Enberga samsjuklighetsboende är ett resultat av det samverkansprojekt som 

pågått mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Boendet har 

varit i drift sedan januari 2021. Då boendet riktar sig till en målgrupp som är i behov 

av insatser från flera huvudmän ställer det krav på god samverkan mellan de olika 

aktörerna. 

Socialnämnden ansvarar idag för driften av boendet. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar idag för hälso- och sjukvårdsinsatserna. 

Boendet Enberga, är ett SÄBO, särskilt boende med stöd och service. 

Målgruppen har behov av medicinsk behandling, av ett boende och av 

stödjande/psykosociala insatser. Detta sammantaget bedöms avkräva en tydlig  

samordning av olika professioners stöd. Regionen och kommunen bör utforma ett 

tydligt samverkansansvar gällande vården för denna målgrupp. Ett 

utvecklingsarbete pågår på inrådan av regeringen. [1] 

Utifrån detta år med boendet Enberga i drift, bedömer förvaltningen att det finns 

fördelar med att boendets underhåll och drift även förläggs på vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

__________ 

 

Kopia till: Vård- och omsorgsförvaltningen för kännedom  
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 9  

Anmälan av protokoll 

Beslut 

Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.              

Beskrivning av ärendet 

Följande protokoll anmäles: 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 184, Översyn politisk organisation 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 185, Tillsättning av arvodeskommitté 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 186, Uppdrag att se över alternativ till 

medborgarförslag och allmänhetens frågestund 

Protokollsutdrag från KF paragraf 187, Flytt av medel för Trygghetsstrateg 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 189, Valärenden och avsägelser 

 

__________  



 Protokoll  13 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 10  

Information - Närvårdsarbete 

 

Det finns inget att informera om på dagens sammanträde. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 11  

Förvaltningen informerar 

 

Lotta Tronêt, tf socialchef, informerar om: 

Hög belastning på förvaltningen på grund av covidläget. Många sjuka och/eller i 

karantän. Det innebär bland annat att konsulterna behöver vara kvar längre och 

inte kan avsluta sina uppdrag som tänkt.  

Kommunstyrelsen kommer den 25 januari att behandla frågan om att 

genomförandet av sammanslagningen mellan socialförvaltningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen pausas tills översyn av politisk organisation är genomförd. 

Tas det beslutet så kommer kommundirektör Ulrika K Jansson fatta beslut om att 

rekrytera ny förvaltningschef till Socialförvaltningen. 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 12 Ärendenummer SN2021/168 

Lex Sarah utredning  

Beslut 

Socialnämnden  har tagit del av utredningen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

En rapportering enligt Lex Sarah genomfördes då teamledare uppmärksammade 

att det missats att genomföra en skyddsbedömning. Avdelningschef bedömde att 

det fanns risk för missförhållande så en Lex Sarah utredning genomfördes. 

Rapporteringen visade på att medarbetare missat att skyddsbedöma inkommen 

information gällande barn och därmed fattat beslut kring vidare åtgärder på 

felaktiga grunder. 

Socialförvaltningens bedömning 

Utredningen visar på ett missförhållande enligt Lex Sarah, missförhållandet 

bedöms vara allvarligt och utredningen avslutas med en anmälan till inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) enligt 14 kap 7 § SoL. Socialchef är delegat och 

socialnämnden får rapport gällande det inträffande. 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-01-24  

Socialnämnden 
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Paragraf 13  

Umgängesbegränsning, xxxxxxxxxx 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att umgänge enligt 14 paragrafen, andra stycket, punkt 1 

LVU, begränsas mellan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, och vårdnadshavare xxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxx, och xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, från och med 1 februari till 30 

april 2022 i avvaktan på umgängesutredning. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsvård barn föreslår i utredning att socialnämnden beslutar om 

umgängesbegränsning enligt 14 paragrafen punkt 1 i lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) mellan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

och vårdnadshavare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, och xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, från 

och med 1 februari till 30 april 2022 i avvaktan på umgängesutredning. 

__________ 

 

Kopia till: 

Samhällsvård barn  
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Paragraf 14  

Umgängesbegränsning, xxxxxxxxx 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att umgänge enligt 14 paragrafen, andra stycket, punkt 1 

LVU, begränsas mellan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, och vårdnadshavare xxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxx, och xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, från och med 1 februari till 30 

april 2022 i avvaktan på umgängesutredning. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsvård barn föreslår i utredning att socialnämnden beslutar om 

umgängesbegränsning enligt 14 paragrafen punkt 1 i lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) mellan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

och vårdnadshavare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, och xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, från 

och med 1 februari till 30 april 2022 i avvaktan på umgängesutredning. 

__________ 

 

Kopia till: 

Samhällsvård barn  
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Paragraf 15  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 17 november 2021 

till och med 12 december 2021 anmäles. 

 

__________  
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Paragraf 16  

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 december 2021 till 

och med 29 december 2021 anmäles.  

 

__________  
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Paragraf 17  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.      

Beskrivning av ärendet 

Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för december månad 2021 

hos enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Utredning vuxna och försörjning 

Beslut om serveringstillstånd enligt förteckning för december 2021 (dnr 

SN2021/74). 

Beslut om tobakstillstånd enligt förteckning för december 2021 (dnr SN2021/70). 

Beslut i personalärenden enligt förteckning för december 2021 (dnr SN2021/67). 

 

__________  
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Paragraf 18  

Övrigt 

• Åsa Andersson (S) väcker frågan om att alla ledamöter skulle ha möjlighet 

att delta på arbetsutskotten sammanträden någon gång. Längre tillbaka 

har den möjligheten funnits. Frågan kommer att tas vidare till ordförande 

Krister Larsson.  

• Ledamotsinitiativ från Svante Forslund, Liberalerna i Enköpings kommun 

till Socialnämnden i Enköpings kommun gällande kommunens arbete mot 

mäns våld mot kvinnor. Ledamotsinitiativ kommer att tas upp på 

socialnämndens sammanträde 15 februari. 

 

__________ 


