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

och omsorgsnämnden.  

 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 

socialförvaltningen planera för övergången. 
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Socialnämnden 

Ny placering av boendet Enberga 

Förslag till beslut 

Förslag till socialnämnden 

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. 

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.  

Boendet har 12 platser som består av egna lägenheter där den enskilde tecknar ett 

hyreskontrakt. Socialförvaltningen har 8 platser och vård- och 

omsorgsförvaltningen har 4 platser. Insatsen är behovsbedömd och ansökan sker 

via handläggare på socialförvaltningen eller vård- och omsorgsförvaltningen. Vid 

bedömning av inflytt sker en samordning mellan förvaltningarna, behoven hos den 

enskilde och kostnad för extern placering är gemensamma kriterier för beslut.  

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 
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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.  

Ett delat ägarskap gällande den enskildes vårdinsatser och boendets drift 

uppfattas inte stödja en smidig och effektiv organisering. Organisering med 

fastighetsfrågor, administration, kvalitetssystem för personal, 

avvikelserapportering, och tillhörighet för medarbetare, är några områden att räkna 

upp. 

Socialförvaltningens bedömning 

Samsjuklighetsutredningen beskriver den tydliga samverkan som avkrävs vid 

utförande av vårdinsatser, sysselsättningsinsatser och boendeinsatser för 

målgruppen. I Enköpings kommun finns god potential mellan kommunala 

förvaltningar och regionen att möta upp flera av de insatser som 

utredningsdirektivet föreslår. Att driva ett boende i kommunal samverkan för 

målgruppen uppfattas dock ej som det mest effektiva. 

Socialförvaltningens bedömning är att placera drift och underhåll av boendet 

Enberga hos vård- och omsorgsnämnden.  

 

 

 

Ann-Marie Nilsson 

Verksamhetschef 

Socialförvaltningen 

Enköpings kommun 

 

 

 

  

 

Kopia till: 

Vård och omsorgsnämnden, för kännedom 

 

 

 
1 Samsjuklighetsutredningen överlämnar förslag för en förbättrad och samordnad 

vård för personer med samsjuklighet - Regeringen.se 
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