
 Protokoll  1 (19) 

Sammanträdesdatum  
2020-11-23  

Socialnämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen torsdagen den 27 november klockan 16.00 
  
Avser paragrafer 174 - 189 
  
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 2020-11-23 
Anslaget sätts upp 2020-11-21 
Anslaget tas ned 2020-12-12 
Sista dag att överklaga 2020-12-11 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Socialnämnden 
  
Plats och tid Vallbyrummet, måndagen den 23 november 2020, klockan 17.00-18.15 
  
Beslutande Peter Book, Ordförande (M) 

Amanda Forsberg, 1:e vice ordförande (L) 
Tuija Rönnback, 2:e vice ordförande (NE) 
Åsa Andersson (S) 
Carina Almlöv (SD) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter 
 
 

Yvonne Bromée (M), deltar via Skype, paragraf 174-183 
Monica Hallgren (C), deltar via Skype, paragraf 174-183 
Sven Jansson (S), deltar via Skype, paragraf 174-183 
 

Ej tjänstgörande ersättare Henrik Lindberg (KD), deltar via Skype, paragraf 174-183 
Annelie Porsaeus (V), deltar via Skype, paragraf 174-183 
Barbara Ciolek (SD), deltar via Skype, paragraf 174-183 
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Sammanträdesdatum  
2020-11-23  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Övriga deltagare Elisabeth Kantor, socialchef 
Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 
Anna-Lena Larsson, ekonom/controller, paragraf 178 
Anna Ryding, utvecklare, 179-180 
Lotta Tronêt, förvaltningschef, paragraf 174-183 
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Paragraf 174  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 
Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Torsdagen den 27 november, 
klockan 16.00 

Socialnämnden beslutar att bara de ledamöter som deltar på plats är beslutande 
på grund av problem med Skypeuppkoppling.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 175  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med nedanstående ändringar. 

Beskrivning av ärendet 
Elisabeth Kántor, socialchef, föreslår att Utbildning – Barnkonventionen del 3, 
skjuts upp till januari 2021 och Information- Arbetsmarknadsfrågor till december 
2020. 

__________  
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Paragraf 176  

Utbildning - Barnkonvention del 3 
 
Utbildningen skjuts upp till januari 2021.  
 
__________  
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Paragraf 177  

Information - Arbetsmarknadsfrågor 
 
Informationen skjuts upp till december 2020. 
 
__________  
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Paragraf 178 Ärendenummer SN2020/50 

Ekonomi, månadsrapport 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 13,1 mnkr i bokslutet för oktober. De 
verksamheter som avviker negativt från budget är framförallt ekonomiskt bistånd, 
våldsärenden och placeringar av barn och unga. 

Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att öka och överskrider budgeterad 
nivå. Faktorer som att konjunkturen mattas av, arbetslösheten stiger och 
Arbetsförmedlingens uppdrag minskar leder till ett ökat behov av 
försörjningsstöd. Kostnadsökningarna förklaras inte enbart av att antalet individer 
blir fler utan även hushållens genomsnittliga behov ökar.  

Placeringar av barn och unga på institution och i konsulentstödda familjehem ligger 
över budgeterad nivå och förklarar underskottet inom barnavården. Vårdbehoven 
är generellt mer komplexa och i flera ärenden skulle psykiatrin behöva involveras. 
Placeringar i egna familjehem är en fortsatt inriktning under året.  

Placeringarna inom vuxenvården har sjunkit jämfört med tidigare år förutom 
våldsärendena.  Våldsärendena har sjunkit från en hög nivå under våren till en 
betydligt lägre nivå under sommaren. Prognosen för resten av året bygger på 
fortsatt lägre placeringar vilket ser ut att hålla. Befarade effekter utifrån Covid-19 
verkar utebli i år.  

Ensamkommande flyktingbarn är i nuläget 19 vilket kommer att minska till 12 vid 
årets slut. Utfallet i oktober hamnar på -0,5 mkr. Prognosen lämnas oförändrad på 
0 utifrån lägre kostnader och ökade intäkter de sista månaderna.                

Prognosen i oktober förbättras med 1,0 mkr till -214 mnkr då färre 
vuxenplaceringar görs på institution och i skyddade boenden. Minskade 
personalkostnader inom öppenvård vuxen och myndighet bidrar också till att 
prognosen förbättras.  

 

__________  
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Paragraf 179 Ärendenummer SN2020/136 

Häva beslut om verksamhetsbidrag 2021-2022, 
Tjejjouren 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att häva beslut som socialnämnden fattade 28 september 
2020 om att bevilja Tjejjouren verksamhetsbidrag på 102 900 kr för 2021 och 
102 900 kr för 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen har under september och oktober månad försökt att komma i 
kontakt med Tjejjouren för att kunna följa upp verksamhetsbidraget för 2020. 

Föreningen har inte svarat förrän nu i november efter att förvaltningen tydligt 
informerat om att fortsatt bidrag ej kommer betalas ut om uppföljning med 
föreningen inte genomförs. Tjejjouren inkom då med svar via mail.  

Socialförvaltningens bedömning 
Bedömningen är att beslutet att betala ut verksamhetsbidrag för 2021 och 2022 
ska hävas då verksamheten kommer att ha påbörjat sin avveckling. 
Förutsättningarna för att ansöka och få beviljat verksamhetsbidrag är därmed inte 
uppfyllda. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tjejjouren 
Ekonom  
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Paragraf 180 Ärendenummer SN2019/193 

Återbetalning av verksamhetsbidrag 2020, Tjejjouren 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att Tjejjouren skall återbetala del av verksamhetsbidraget 
som utbetalats för 2020 för perioden 1 juli till 31 december 2020. 

Summan som skall återbetalas är 52 500 kr. 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen har under september och oktober månad försökt att komma i 
kontakt med Tjejjouren för att kunna följa upp verksamhetsbidraget för 2020. 

Föreningen har inte svarat förrän nu i november efter att förvaltningen tydligt 
informerat om att fortsatt bidrag ej kommer betalas ut om uppföljning med 
föreningen inte genomförs. Tjejjouren inkom då med svar via mail. 

I telefonsamtal 2020-11-06 berättar ordförande i Tjejjouren, Frida Högberg att de 
under 2019 hade hög omsättning på personal och att tanken var att rekrytera 
under våren 2020 men att inte fungerade som planerat utifrån Covid -19. Detta 
ihop med att de som finns i verksamheten idag har privata situationer som inte 
föranleder att de kan ta extra arbete medför att verksamheten måste avvecklas. 

Frida säger att det kan bli svårigheter att betala tillbaka pengar då de har en 
uppsägningstid på hyreskontraktet som är 9 månader och den är ännu inte 
uppsagd. Hyran är på 7800kr.     

Socialförvaltningens bedömning 
Bedömningen är att Tjejjouren skall återbetala verksamhetsbidraget för 2020 då 
verksamheten inte bedrivits enligt föreningens ansökan. 

Bedömningen är att det är svårt att se exakt vart verksamheten inte längre bedrevs 
och därav görs bedömning om att betala tillbaka bidrag för de sista sex 
månaderna. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tjejjouren 
Ekonom  
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Paragraf 181 Ärendenummer SN2020/179 

Sammanträdesplan för socialnämnden 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Socialnämnden sammanträder, 25 januari, 22  februari, 22 mars, 19  april, 18 
maj, 22 juni, 23 augusti, 21 september, 25 oktober, 22 november och den 14 
december med start klockan 17:00. 

Socialnämnden arbetsutskott sammanträder 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 
februari, 8 mars, 22 mars, 6 april, 19 april, 3 maj, 18 maj, 31 maj, 7 juni, 22 juni, 5 
juli, 9 augusti, 23 augusti, 6 september, 21 september, 4 oktober, 11 oktober, 25 
oktober, 8 november, 22 november, 6 december, 14 december och den 20 
december med start klockan 16:00.  

Heldagar - Seminarier/analysdagar för nämnden den 19 april och 21 september. 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesplan 2021 för 
socialnämnden och dess arbetsutskott. 

Socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 26 oktober.  

Förslag på socialnämnden och socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 
2021: 

Socialnämndens sammanträder, 25 januari, 22  februari, 22 mars, 19  april, 18 
maj, 22 juni, 23 augusti, 21 september, 25 oktober, 22 november och den 14 
december med start klockan 17:00. 

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 
februari, 8 mars, 22 mars, 6 april, 19 april, 3 maj, 18 maj, 31 maj, 7 juni, 22 juni, 5 
juli, 9 augusti, 23 augusti, 6 september, 21 september, 4 oktober, 11 oktober, 25 
oktober, 8 november, 22 november, 6 december, 14 december och den 20 
december med start klockan 16:00.  

Heldagar - Seminarier/analysdagar för nämnden den 19 april och 21 september. 

__________ 
Kopia till: Registrator KLF  
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Paragraf 182  

Anmälan av protokoll 

Beslut 
Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.   

Beskrivning av ärendet 
Protokollsutdrag från KF, paragraf 135, Redovisning av ej slutbehandlade motioner 
och medborgarförslag augusti 2020. 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 136, Sammanträdesdatum 2021 för 
kommunfullmäktige. 

__________  
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Paragraf 183  

Förvaltningen informerar 
 
Elisabeth Kántor, socialchef, informerar om:  
 
Ledningen har möte varje måndag utifrån Covid-19. Resurser omfördelas inom 
förvaltningen och verksamheten ställer om utefter behov och de skärpta nationella 
råden.  

I samband med att socialchef Elisabeth Kántor slutar vid årsskiftet kommer Lotta 
Tronêt, förvaltningschef för vård-och omsorg, gå in som tillförordnad socialchef. 
En översyn av tänkbar organisering med kommundirektör som beställare och 
ansvarig, kommer att genomföras under våren 2021.  
 
Lotta Tronêt, förvaltningschef för vård-och omsorg, presenterar sig.  
 
 
__________  
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Paragraf 184 Ärendenummer SN2020/73 

Tillsyn serveringstillstånd 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen av genomförd tillsyn på 
verksamheter med serveringstillstånd. 

Beskrivning av ärendet 
Tillsyn har sedan senaste rapportering i socialnämnden, juni 2020, genomförts på 
sju verksamheter i juni 2020 och på nio verksamheter i oktober 2020 med 
serveringstillstånd.  En avvikelse noterades vid en av verksamheterna vid tillsynen 
i juni 2020. 

Ett tillsynsärende öppnades efter tillsynen och tillståndshavaren meddelades en 
erinran i samband med socialnämndens möte den 28 september 2020. 

__________  
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Paragraf 185  

Nedläggning av faderskap, xxxxxxxxxxxxxxx 

Beslut 
Socialnämnden besluta att faderskapsutredningen för xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-
xxxx, läggs ned med stöd av 2 kapitlet 7 paragrafen, punkt 1 och 2 i 
Föräldrabalken. 

Beskrivning av ärendet 
Familjerätten föreslår i utredning daterad den 15 oktober 2020 att socialnämnden 
ska lägga ned faderskapsutredningen avseende xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och tillstyrker förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Familjerätten  
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Paragraf 186  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Beskrivning av ärendet 

Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för oktober månad 2020 
hos enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Utredning vuxna och försörjning 

• Boteamet 

Beslut om serveringstillstånd enligt förteckning för oktober 2020 (dnr SN2020/74). 

Beslut om tobakstillstånd enligt förteckning för oktober 2020 (dnr SN2020/99). 

Beslut i personalärenden enligt förteckning för oktober 2020 (dnr SN2020/67). 

__________  
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Paragraf 187  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 13 oktober 2020 till 
och med 6 november 2020 anmäles. 

__________  
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Paragraf 188  

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 14 oktober 2020 till 
och med 11 november 2020 anmäles.  

__________  
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Paragraf 189  

Övrigt 
 
Peter Book, ordförande, tar upp frågan hur arbetet med budget och årsplan 2021 
ska hanteras. Förslag att på arbetsutskottets sammanträde 7 december kallas två 
extra ledamöter och bereda budget och årsplan inför nämndens sammanträde 16 
december.   
 
 
__________ 
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