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Paragraf 70  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 
Amanda Forsberg (L) utses som protokolljusterare. Justering tisdagen den 30 april 
klockan 12.00. 

__________  
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Paragraf 71  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Komplettering av ärende till Svea hovrätt tas upp under punkt 19, Övrigt. 

Ett skrivfel i ärende 7,handling 7:2. Står 183.68 kronor, ska vara 183.680 kronor. 

__________  
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Paragraf 72  

Besök av RIA /Hela människan 
 
Mats O Karlsson, ordförande, och Torbjörn Mannerhed, föreståndare, informerar 
om verksamhet. RIA startade i Enköping 1976, med dagcenter. Härbärget öppnade 
1999. Idag finns 9 platser, nyttjas i snitt 6½ säng/natt.  Man får bland annat bidrag 
från kyrkan, trossamfund och kommunen. Önskemålet är att skriva IOP-avtal 
(Idéburet Offentligt Partnerskap) med kommunen för att kunna planera 
verksamheten på längre sikt. 
 
__________  
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Paragraf 73  

Utbildning - Om barn i samhällsvård 
 
Maria Lundgren, Elin Thisner och Marie Holmberg informerar om hur förvaltningen 
arbetar kring barn som riskerar att fara illa och barn som är placerade i 
samhällsvård. Vid en utredning utgår man från barnets behov och  föräldrarnas 
förmåga. Öppenvården arbetar med att stötta föräldrar i deras föräldraroll och att 
eventuellt förebygga så barnet inte behöver placeras.  
 
 
__________  
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Paragraf 74 Ärendenummer SN2019/50 

Ekonomi, månadsrapport mars 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Utfallet tom mars visar ett överskott på 1,8 mkr vilket främst beror på vakanser, 
lägre vårdkostnader och ett lågt utfall på vissa kostnadsposter i början av året. 

Ekonomiskt bistånd visar en mindre negativ avvikelse mot budget. 

Placeringar av barn och unga på institution och i konsulentstödda familjehem ligger 
över budgeterad nivå vilket gör att verksamheterna visar underskott. 

Inom vuxenvården ses minskande volymer på institutionsplaceringar. Den 
vårdverksamhet som avviker negativt är skyddade boenden. 

Verksamheten ensamkommande flyktingbarn visar en mindre negativ avvikelse. 

Kostnaden för  personlig assistans/LSS kommer från och med maj att hanteras av 
vård- och omsorgsnämnden. 

 
__________  
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Paragraf 75 Ärendenummer SN2019/118 

Komplettering - Intern IT-plan 2019-2020 

Beslut 
Socialnämnden godkänner Socialförvaltningens interna IT-plan för år 2019 och 
2020 som nu är mer utförlig än tidigare och kompletterad med tidplan. 

Beskrivning av ärendet 
I Socialförvaltningens ständiga utvecklingsarbete ser vi möjligheter att använda 
olika digitala lösningar som ett komplement till andra utvecklingsområden. Hur kan 
IT och tekniska lösningar stötta verksamhetsutveckling och uppsatt målbild? 

Målbild för de digitala lösningar som har diskuterats och beslutats om är att: 

• Förenkla och effektivisera handläggning 
• Öka transparens i ärendehandläggning 
• Ökad brukardelaktighet 

Förutom att inhämta mer information, kunskap och ta del av andra kommuners 
erfarenheter har automatiserad handläggning av ansökningar gällande 
försörjningsstöd prioriterats för år 2019. IT-planen har efter ytterligare dialog med 
verksamheterna kompletterats med en rimlig tidplan utifrån behov och tillgängliga 
resurser. 

Förslag att Magnus Nideborn, digitaliseringschef, bjuds in till nämnden för att  
presentera sitt uppdrag och utvecklingen inom området. 

__________  
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Paragraf 76 Ärendenummer SN2018/188 

Riktlinjer Jul- och sommarpeng 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att riktlinjerna för jul och sommarpeng revideras så 
ekonomiskt bistånd utöver riksnorm inte beviljas då behovet kan tillgodoses inom 
riksnorm. 

Revidering av riktlinjerna gällande ekonomiskt bistånd avseende jul och 
sommarpeng gäller från och med 1 juni 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Denna tjänsteskrivelse upprättas utifrån uppdrag från Socialnämnden 2018-11-26, 
Dnr: SN 2018/188, att belysa konsekvenserna vid borttagande av julpeng och 
sommarpeng ur riktlinjerna gällande ekonomiskt bistånd. 

Att bevilja extra ekonomiskt bistånd till barnfamiljer inför sommar och julperioderna 
varierar i landets kommuner. I närliggande kommuner så skiljer det sig åt huruvida 
detta beviljas eller inte.  

Utifrån undersökning av andra kommuners beslut om jul- och sommarpeng och av 
kommunala kostnadsfria alternativ till aktiviteter för barn och barnfamiljer 
framkommer att behovet kan tillgodoses på annat sätt än genom ekonomiskt 
bistånd utöver riksnorm. 

Det har inte framkommit några negativa konsekvenser från de kommuner som 
kontaktats. De negativa konsekvenser som skulle kunna uppstå om ekonomiskt 
bistånd utöver riksnorm inte beviljas fortsättningsvis är att barnfamiljer, som uppbär 
ekonomiskt bistånd under en längre tid, har ett begränsat utbud av aktiviteter och 
inte har möjlighet att fritt välja vad de vill eller önskar göra. 

  

__________ 
 
Kopia till: 
Avdelningschef  
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Paragraf 77 Ärendenummer SN2019/120 

Dataskyddsombud för socialnämnden 

Beslut 
 Socialnämnden beslutar att: 

1. Julia Björkenö vid kommunledningsförvaltningen utses till 
dataskyddsombud för socialnämnden 

2. Magnus Åsman entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för 
socialnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsförordningen (GDPR) är den lag som reglerar organisationers 
personuppgiftshantering. Den ställer krav på att alla personuppgiftsansvariga 
myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud. 

Personuppgiftsansvarig myndighet är i regel varje nämnd för sig i en kommun, och 
ibland flera nämnder tillsammans. 

Detta ärende handlar om att föreslå ett dataskyddsombud för socialnämnden. 

Socialförvaltningens bedömning 
Reglerna om skydd av personuppgifter finns till för att säkerställa rätten till den 
personliga integriteten. Sedan 25 maj 2018 är det dataskyddsförordningen som 
styr detta område, tillsammans med en nationell dataskyddslag och särskilda lagar 
om personuppgifter i vissa sektorer så som socialtjänst och vård. 

Den myndighet eller det bolag som behandlar personuppgifter och som styr över 
behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. I regel är varje nämnd 
i en kommun personuppgiftsansvarig myndighet och måste ha ett 
dataskyddsombud. Det är inget som hindrar att flera nämnder har samma ombud. 

Lagstiftningen ställer krav på särskild kompetens hos ombudet, som ska bestå av 
bland annat särskild kunskap om regelverket på dataskyddsområdet. 

Den person som kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse 
som dataskyddsombud kommer också att rekommenderas kommunens samtliga 
nämnder att utse för att kunna samordna övervakningen av dataskyddsarbetet på 
ett bra sätt. Processen att utse dataskyddsombud för de andra nämnderna 
samordnas av kommunledningsförvaltningen. 
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Dataskyddsombudet är en mer renodlad roll än det tidigare personuppgiftsombudet 
som fanns i gamla lagen. Ombudet ska ha särskild kunskap om 
dataskyddslagstiftning och kunna ge råd till verksamheterna. Ombudet ska också 
vara den som övervakar särskilda konsekvensbedömningar (fördjupade 
riskanalyser utifrån ett personuppgiftsperspektiv) och incidentrapportering om det 
händer något med personuppgifter i verksamheten, till exempel en obehörig 
åtkomst eller en förlust. Annat operativt arbete som tidigare utförts av 
personuppgiftsombudet lyfts bort från dataskyddsombudet och ska istället pågå i 
verksamheten, till exempel att föra register över personuppgiftsbehandlingar. 

Dataskyddsombudet ska vara avskilt från att fatta beslut, leda dataskyddsarbetet 
och ge rena instruktioner till organisationen. Däremot ska dataskyddsombudet ha 
en särskild roll genom att bli involverad i strategiska beslutsprocesser som 
rådgivare. Dataskyddsombudet ska vidare själv lägga upp sitt arbete och får inte 
styras eller instrueras. Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen 
tillförsäkras tillräcklig tid och tillräckliga resurser samt möjlighet att direkt adressera 
den personuppgiftsansvarigas högsta beslutsnivå med frågor och inte minst med 
rapporter om eventuella regelbrott. För det fall den personuppgiftsansvarige inte 
vidtar de åtgärder som dataskyddsombudet föreslår för att uppfylla lagkraven är 
ombudet skyldigt att rapportera detta till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet 
ska kunna kontaktas av registrerade (de personer som personuppgifterna tillhör) 
för frågor om verksamhetens dataskyddsarbete eller utövande av sina rättigheter. 
Därför ska ombudets kontaktuppgifter offentliggöras. Ombudet lyder vidare under 
tystnadsplikt. 

Det är obligatoriskt enligt lag för verksamheterna att samråda med 
dataskyddsombudet i vissa fall. För det fall stora projekt ska startas eller system 
ska köpas in där personuppgifter ska hanteras ska dataskyddsombudet involveras 
tidigt i processen, redan i uppstartsskedet. 

Vidare bör dataskyddsombudet ses som ett internt remissorgan som ska uttala sig 
om tolkningsfrågor av dataskyddsförordningen vid både nya och befintliga 
frågeställningar. 

För det fall förvaltningen är i behov av mer detaljerade regler kring hur ombudet 
ska användas kommer förvaltningen återkomma till nämnden om det. Det är dock 
förbjudet enligt lag att ge själva dataskyddsombudet instruktioner om hur den ska 
utföra sitt uppdrag. Däremot kan rutiner och policys finnas på plats som instruerar 
organisationen i hur den ska använda ombudet. 
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Jurist med särskild dataskyddskompetens vid kommunledningsförvaltningen tar 
fram riktlinjer och rutiner, stämmer av nämndernas dataskyddsarbete och arbetar 
med kommunstyrelsens operativa dataskyddprocesser. Dataskyddsombudet 
kommer att vara involverat i en sådan samordning och kan också självständigt 
initiera samordning av olika slag utifrån sin ombudsroll. Nämnden måste dock 
också se till att verksamheten bedriver ett eget dataskyddsarbete då 
dataskyddsombudet främst utför tillsyn och det bara finns en juristresurs på 
området. Nämnden  bör också ta ansvar för att följa kommunstyrelsens uppmaning 
om att utse en dataskyddssamordnare i syfte att underlätta för kommunstyrelsens 
samordnande roll i kommunorganisationens dataskyddsarbete. 

Föreslagen som dataskyddsombud är Julia Björkenö som tidigare varit anställd 
inom logistik på före detta serviceförvaltningen (SEF). För uppdraget som 
dataskyddsombud ska hon flytta till kommunledningsförvaltningens kansli och 
utredningsavdelning och ingå i teamet för juridik och informationshantering. Julia 
har en lång bakgrund inom IT och är utbildad inom systemvetenskap. Hon har 
jobbat med SEF:s förberedelser inför dataskyddsförordningen i samarbete med 
kommunledningsförvaltningens dataskyddsjurist. Hon har ett stort intresse för 
integritetsfrågor, juridik och IT och jobbat upp en god grundkunskap i 
dataskyddsförordningen. Kommunledningsförvaltningen ser till att Julia får 
fortbildning i ämnet och deltar i både externa och interna utbildningar och får stöd 
av jurist inför att hon får uppdraget som ombud. Varje personuppgiftsansvarig är 
dock var för sig skyldiga att säkerställa att ombudet får tillräcklig tid och 
kompetensutveckling och kan därmed också var för sig se till att ombudet får de 
resurser som behövs. 

Samtidigt som dataskyddsombud utses entledigas nuvarande dataskyddsombud 
Magnus Åsman. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 78 Ärendenummer SN2019/121 

Fullmakt personuppgiftsbiträdesavtal 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att Kommunstyrelsen får mandat att teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal för socialnämnden under de förutsättningar som 
beskrivs i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Personuppgiftsbiträdesavtal är en särskild sorts avtal som regleras av 
dataskyddsförordningen (f d personuppgiftslagen). Ett sådant avtal måste finnas 
när en uppdragstagare hanterar personuppgifter för någon annans räkning. I lagen 
anger man att personuppgiftsansvarig organisation måste ha ett avtal med det 
personuppgiftsbiträde man anlitat. 

Personuppgiftsansvarig i kommunen är varje nämnd var för sig. Nämnderna kan 
ha uppdragstagare antingen ensamt eller gemensamt med flera nämnder. Det kan 
vara en upphandlad leverantör eller en app eller liknande. När uppdragstagaren 
hanterar personuppgifter är den ett personuppgiftsbiträde och då krävs 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

När det finns flera personuppgiftsansvariga nämnder gentemot samma biträde 
krävs att alla ansvariga ingår i avtalet. Ofta är det då fråga om en 
kommunövergripande tjänst eller ett system som köpts in centralt, det vill säga 
upphandlats via kommunstyrelsen. 

Det här ärendet handlar om att det i de fallen ska vara möjligt för kommunstyrelsen 
att ingå personuppgiftsbiträdesavtalet för andra nämnders räkning. 

  

Socialförvaltningens bedömning 
Enligt dataskyddsförordningen ska en personuppgiftsansvarig ingå ett 
personuppgiftsbiträdesavtal med en extern uppdragstagare som hanterar 
personuppgifter åt den personuppgiftsansvarige på något sätt. I normalfallet är det 
fråga om en upphandlad leverantör. I dataskyddsförordningen finns en uppräkning 
av vad som måste finnas med i avtalet. 

Avtalet är ett eget avtal och kan till exempel läggas tillsammans med ett huvudavtal 
i en upphandling som reglerar själva uppdraget eller tjänsten. 
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Vem som är personuppgiftsansvarig vid varje avtal måste tolkas ur situationen. 
Den som ”bestämmer ändamål och medel” angående personuppgifterna är 
personuppgiftsansvarig i lagens mening. Ibland är flera nämnder 
personuppgiftsansvariga tillsammans. Det gäller ofta inom HR. Flera nämnder kan 
också ha ansvar för ett visst informationsflöde in i ett IT-system som 
kommunstyrelsen har köpt in. I dessa situationer kan det finnas ett 
personuppgiftsbiträde (en leverantör) men flera personuppgiftsansvariga nämnder. 
Då behöver alla personuppgiftsansvariga nämnder vara del av 
personuppgiftsbiträdesavtalet med leverantören. 

Detta är praktiskt utmanande för en stor kommunorganisation. Därför föreslås att 
socialnämnden ger mandat till kommunstyrelsen att ingå dessa avtal för nämndens 
räkning. 

Vem som har mandat att ingå avtal får då regleras av de interna reglerna om 
avtalsundertecknande inom kommunstyrelsen. 

Avtalsundertecknare hos kommunstyrelsen ska i första hand använda sig av 
Enköpings kommuns senast upprättade mall för personuppgiftsbiträdesavtal. I 
andra hand ska avtalsundertecknare använda sig av Enköpings kommuns senast 
upprättade version av stöddokument med checklista för 
personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt denna checklista ska avtalstecknaren bland 
annat undvika att underteckna avtal som innehåller maxbelopp för skadestånd. I 
sådana fall bör avtalstecknaren be leverantören stryka sådana stycken eller 
punkter. 

Om inte avtalsundertecknaren kan komma överens med leverantören enligt någon 
av dessa två dokument som utgångspunkt, ska samråd ske med respektive nämnd 
inför att till exempel ta ställning till avtalsvillkor som inte motsvarar kommunens 
standard. 

När avtalsundertecknare hos kommunstyrelsen undertecknat ett 
personuppgiftsbiträdesavtal för en annan nämnds räkning ska avtalet snarast 
lämnas till nämnden för kännedom och tas om hand enligt nämndens rutiner för 
dokumenthantering. 

__________   
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen   
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Paragraf 79  

Anmälan av protokoll 

Beslut 
Protokoll anmäles och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Följande protokoll anmäles: 

Protokollsutdrag från KSAU, paragraf 6, Verkställande av uppdrag om översyn av 
taxor och avgifter inför 2020. 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 61, Reglar för försäljning och återbruk av lös 
egendom. 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 65, Slutuppföljning av nämndernas interna 
kontrollplan för 2018. 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 66, Slutuppföljning av övergripande intern 
kontrollplan för Enköpings kommun 2018. 

 

__________  
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Paragraf 80  

Förvaltningen informerar 
 

Elisabeth Kántor, socialchef, informerar om:  

Förslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet. 
Enköpings kommuns ställningstagande är att betala enligt förslag. 

I november 2018 genomfördes en kundundersökning gällande kommunens 
serveringstillstånd. Resultatet kommer att läggas in i dokumentarkivet. 

Alla nämnders nämndplaner finns på enkoping.se 

 

__________  
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2019-04-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 81  

Övrigt 
Inget övrigt ärende. 

 

__________  



 Protokoll  19 (25) 

Sammanträdesdatum  
2019-04-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 82 Ärendenummer SN2018/183 

Fortsatt verksamhetsbidrag för "Fjärdhundrabor för 
integration" 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Att utbetala hälften av de reserverade medlen för andra halvåret 2019 till 
Fjärdhundrabor för integration,  206 000 kr för perioden 2019-07-01-2019-
09-30. 

2. Att delegera beslutet om beviljande av ytterligare medel till 
Socialnämndens arbetsutskott efter att inkommen avvecklingsplan 
inkommit och godkänts. 

Beskrivning av ärendet 
Fjärdhundrabor för integration bedriver en verksamhet som de ensamkommande 
ungdomarna haft och har behov av. Hur behovet ser ut framåt är oklart och 
föreningen behöver beskriva en planering för avveckling av verksamheten. 

Socialnämnden fattade beslut 17 december 2018 om att utbetala 283 000 kr i 
verksamhetsbidrag för första halvåret 2019 samt att reservera 412 000 kr för andra 
halvåret 2019. 

Läget framåt är fortfarande oklart och därför beviljas föreningen 206 000 kr för 
perioden 2019-07-01- 2019-09-30. För att underlätta hantering av beslut om 
beviljande av ytterligare medel, (maximalt 206 000 kr för perioden 2019-10-01-
2019-12-31), delegeras detta till Socialnämndens arbetsutskott. 

__________ 
 
Kopia till: 
Fjärdhundrabor för integration 
Ekonom  



 Protokoll  20 (25) 

Sammanträdesdatum  
2019-04-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 83  

Nedläggning av faderskap, xxxxxxxxxx 

Beslut 
Socialnämnden besluta om nedläggning av faderskap för xxxxxxxxxxxxxx, med 
stöd av 2 kapitlet 7 paragrafen i Föräldrabalken.  

Beskrivning av ärendet 
Familjerätten föreslår i utredning daterad den 3 april 2019 att socialnämnden ska 
lägga ned faderskapsutredningen avseende xxxxxxxxxxxxxx. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och tillstyrker förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Familjerätten  



 Protokoll  21 (25) 

Sammanträdesdatum  
2019-04-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 84  

Nedläggning av faderskap, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Beslut 
Socialnämnden besluta om nedläggning av faderskap för xxxxxxxxxxxxxxx, med 
stöd av 2 kapitlet 7 paragrafen i Föräldrabalken.  

Beskrivning av ärendet 
Familjerätten föreslår i utredning daterad den 27 februari 2019 att socialnämnden 
ska lägga ned faderskapsutredningen avseende xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och tillstyrker förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Familjerätten  



 Protokoll  22 (25) 

Sammanträdesdatum  
2019-04-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 85  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.  

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

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Utredning vuxna och försörjning 

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

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

 

__________  



 Protokoll  23 (25) 

Sammanträdesdatum  
2019-04-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 86  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 15 mars 2019 till och 
med 5 april 2019 anmäles. 

 

__________  



 Protokoll  24 (25) 

Sammanträdesdatum  
2019-04-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 87  

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 19 mars 2019 till och 
med 1 april 2019 anmäles.  

 

__________  



 Protokoll  25 (25) 

Sammanträdesdatum  
2019-04-24  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 88  

Yttrande vårdnadsöverflyttning, xxxxxxxxxxxx 
Mål nr: xxxxxxx 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den kompletterande informationen och 
överlämna den till Svea hovrätt. 

Beskrivning av ärendet 
Uppsala tingsrätt beslutade 20 juni 2018 att ogilla Socialnämndens talan gällande 
överflyttning av vårdnad till familjehemmet för xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Socialnämnden överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt 10 juni 2018. 
Socialnämnden har begärt att få lämna kompletterande information till Svea 
hovrätt.  

__________ 
 
Kopia till: 
Svea Hovrätt 
Utredning barn och familj 
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