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Beslutande organ Socialnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2022-06-14 

Anslaget sätts upp 2022-06-18 

Anslaget tas ned 2022-07-09 

Sista dag att överklaga 2022-07-08 
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Beslutande organ Socialnämnden 

  

Plats och tid Vallbyrummet, Källgatan 4-6, tisdagen den 14 juni 2022, klockan 17.00 

  

Beslutande Krister Larsson, Ordförande (M) 

Svante Forslund, 1:e vice ordförande (L) 
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Åsa Andersson (S) 

Barbara Ciolek (SD) 

David Alfvenhierta (S), tjänstgörande ersättare 

Sverker Scheutz (V), tjänstgörande ersättare 

  

Ej tjänstgörande ersättare Stefan Nyblad (M) 

Anna Sager (C) 

Henrik Lindberg (KD) 

Anders Lindén (SD) 
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Paragraf 90  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 

Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Justering fredagen den 17 juni 

klockan 13.00. 

 

__________  
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Paragraf 91  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande föreslår att de fyra ärenden som ligger i separat kallelse tas upp efter  

ärende tre i ordinarie kallelse. 

Tuija Rönnback (NE) anmäler ett övrigt ärende, arbetet med IOP avtal. 

__________  
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Paragraf 92 Ärendenummer SN2022/79 

Rapport gällande missförhållanden enligt SoL 14 
kapitlet 3 paragrafen 

Beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Socialnämnden beslutar att rapporteringen ska ske kvartalsvis. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen 14 kap 3 § ska den som fullgör uppgifter inom 

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får 

kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som 

rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. 

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska, enligt 14 kap 6 

§ Sol, dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. 

Nedan redovisas inkomna lex Sarah-rapporter under perioden 2021-12-01 till och 

med 2022-05-22 enligt Socialtjänstlagen 14 kap 3 §. Under ovan angiven period 

har 176 händelser rapporterats. Av dem 176 är det 110 händelser där klienter visat 

sig ha drabbats. Flera av händelserna består av fler än en typ av handling. 

Detsamma gäller bakomliggande orsaker. Det bedöms ofta ligga fler orsaker 

bakom en händelse. 

Händelserna är fördelade mellan avdelningarna enligt nedan; 

Avdelning   Antal inrapporterade händelser 

barn och familj utredning  63                                           

samhällsvården  41                                     

mottagningen    34                               

försörjningsstödsteamet  13                                           

öppenvård barn och familj samt familjerätt   9                                        

vuxenutredning   7                                            

öppenvård vuxen   6                                   

administrationen   3  

__________  
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Paragraf 93 Ärendenummer SN2022/50 

Ekonomi - Förslag till effektiviseringar för budget i 
balans 

Beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning att åtgärder 

inte är möjliga för budget i balans 2022 

2. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning att 

effektiviseringsåtgärder på icke lagstyrd verksamhet inte är förenligt med 

ny socialtjänstlag som införs 2023 

3. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt på varje 

nämndmöte återrapportera arbetet med nyckeltal och volymberäkningar 

inför budget 2023 och 2024. 

4. Socialnämnden översänder tjänsteskrivelsen för information till 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån det ekonomiska läget för Socialnämnden gavs förvaltningen i uppdrag att 

titta på ytterligare möjligheter till effektiviseringar för budget i balans 2022. 

Förvaltningen har under 2021 och under första tertialet 2022 arbetat för att hitta 

bästa möjliga vägar att hantera ett ökat inflöde parallellt med utmaningar med 

bemanning. Förvaltningen gjorde tillsammans med nämnden ett konstaterande i 

inledningen till 2022 där den tilldelade ramen inte bedömdes tillräcklig för att kunna 

erbjuda invånaren i Enköping det han/hon har rätt till. Socialnämnden gick upp till 

Kommunstyrelsen med ett äskande om en tilläggsbudget på 9,3 mnkr. Detta för att 

täcka de personalkostnader förvaltningen bedömde skulle behövas för att möta 

behoven 2022. Detta äskande avslogs i Kommunfullmäktige. I bokslutet för tertial 1 

ser förvaltningen att utöver de extra kostnader för bemanning ökar också 

vårdkostnaderna. Det gör att vid tertial 1 läggs en prognos på minus 21 mnkr. 

Utifrån detta gavs förvaltningen i uppdrag att se över de effektiviseringsförslag som 

togs fram 2019 för att se om några av de tidigare analyserade åtgärderna går att 

återuppta. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen har tittat på de effektiviseringsåtgärder som lades fram som 

förslag till socialnämnden 2019. Fler av de förslag som då lades fram ingår i 

förvaltningens utvecklingsarbete sedan 2020. Detta utifrån att det i grunduppdraget 

för förvaltningen ingår att alltid arbeta för hög kostnadseffektivitet och arbeta för en 
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budget i balans men också fortsätta att öka kvalitén i verksamheternas tjänster. 

Exempel på detta är: 

• metoder och arbetssätt som skapar effektivare användande av resurserna i 

den egna öppenvården, både för barn och vuxna. 

• fortsatt tydlig styrning av insatser mot egen försörjning för dem som uppbär 

försörjningsstöd 

• utökat användandet av tekniska lösningar/ digitalisering där det bäst 

stödjer verksamhetens uppdrag som till exempel digital återansökan för 

försörjningsstöd, digital orosanmälan och e-tjänster för alkohol -och 

tobaktstillstånd 

• utvecklat möjligheterna till lösningar för individer på hemmaplan istället för 

köp av externa placeringar 

Övriga förslag till effektivisering som då lades ser inte förvaltningen kommer gynna 

dagens och framtida krav och behov. Som till exempel att omfördela resurser från 

förebyggande insatser till myndighet. I den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 

2023 kommer stort fokus att ligga på det förebyggande arbetet. 

Förvaltningen vill istället fortsätta arbeta för att hitta nyckeltal som volymbeskriver 

verksamheten korrekt, fortsätta utveckla effektiva processer och hitta vägar för 

långsiktig kompetensförsörjning för att minska kostnader för konsulter. Detta arbete 

ska leda till att rätt volymer läggs in i resurserfördelningsmodellen för bästa möjliga 

underlag för kommande budgetarbeten och där socialnämnden tilldelas mer 

korrekt ram för den verksamhet man ansvarar för. 

Förvaltningen ser utifrån ovanstående det inte möjligt att nå en budget i balans år 

2022. 

 __________ 

 

Kopia till: Kommunstyrelsen  



 Protokoll  9 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 94 Ärendenummer SN2022/54 

Tillägg i delegationsordningen 

Beslut 

 

 

 

 

Beskrivning av ärendet 
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__________  
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Paragraf 95  

Anmälan av protokoll 

Beslut 

Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.              

Beskrivning av ärendet 

Följande protokoll anmäles: 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 81, Ambitionsnivån för Enköpings kommuns 

dricksvattenförsörjning. 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 119, Tertialrapport januari-april 2022 med 

prognos för 2022- Enköpings kommun  

__________  
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Paragraf 96  

Ordförande informerar 

 

Krister Larsson, ordförande, informerar om: 

Kommunfullmäktige antog den 13 juni att ”Riktlinjer för att förebygga och hantera 
hat, hot och våld mot förtroendevalda”. 
Dokumentet finns uppladdat och bör snarast läsas av alla ledamöter i 
Socialnämnden.   
 

Samrådsmöte HSVO Enköping genomfördes den 2 juni där bland annat Team 

Maria och ”Hälsoäventyret ” togs upp: 

- För Team Maria, som är ett projekt idag, pågår arbete med att ta fram avtal 
mellan region och kommun för att skapa en permanent verksamhet från 
kommande årsskifte. 
 
 - ”Hälsoäventyret” erbjuder hälsoundervisning för skolklasser i Uppsala län. För 
Enköpings del sker verksamheten i Uppsala. Efterfrågan bland Enköpings skolor 
att delta i Hälsoäventyrets verksamhet är i större än tillgången på platser 
varför Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att överväga om man 
kan skapa en liknande verksamhet lokalt i Enköping. 

                                                                                                        

Revisionsrapporten – ”Samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa” 

(som berör UAN och SN) anmäldes på Kommunfullmäktige den 13 juni.   

Rekrytering av ny socialchef pågår. Referenstagning pågår den här veckan. 
Ambitionen är att fatta anställningsbeslut före sommaren. 

  

__________  



 Protokoll  13 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 97  

Förvaltningen informerar 

 

Lotta Tronêt, tf socialchef, informerar om:  

 

Verksamhetschef, avdelningschefer och HR arbetar med en långsiktig 

kompetensförsörjningsplan. Socialnämnden kommer att få mer information efter 

sommaren. 

 

Utvecklarna har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer hur förvaltningen ska hantera 

migrationsärenden. Socialnämnden kommer att få mer information efter 

sommaren. 

 

Kommunerna i länet som har avtal med Socialjouren i Uppsala kommun har idag 

inte tillgång till kommunernas verksamhetssystem. I höst skall socialförvaltningen 

ingå i ett projekt tillsammans med socialjouren om att ge tillgång till 

verksamhetssystemet vid behov för att säkerställa rättssäker handläggning. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer att göra tillsyn gällande avslutade 

placeringar och omplaceringar av barn och unga. Enköpings kommun deltar som 

en av 26 kommuner. 

 

Innan pandemin har förvaltningen erbjudit ett antal familjer gemensam vistelse på 

Skantzö camping i Hallstahammar. Arrangemanget kommer inte att upptas igen. 

 

__________  
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Paragraf 98  

Ansökan om serveringstillstånd, "Mälaren Runt" 

Beslut 

Socialnämnden beviljar tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kapitlet 2 paragrafen 

Alkohollagen till Enköpings Motorgårdsförening, organisationsnummer: 817000-

5543. 

Serveringen avser starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till 

allmänheten i samband med evenemanget ”Mälaren Runt” vid Motorgården i 

Enköping den 19-20 augusti 2022. Serveringstid: Klockan 11:00 – 02:00. 

Beskrivning av ärendet 

Enköpings Motorgårdsförening, organisationsnummer: 817000-5543, ansöker  

enligt 8 kapitlet 2 paragrafen Alkohollagen (2010:1622) om tillfälligt tillstånd till 

allmänheten, för servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst 

alkoholdryck, ”Mälaren Runt” den 19-20 augusti 2022.  

Serveringsställe: Motorgården i Enköping 

Serveringslokaler: Festområde vid Motorgården enligt ritning 

Serveringstider: Klockan 11:00-02:00 

__________ 

 

Kopia till: 

Tillståndshandläggare  
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Paragraf 99  

Tillsynsärende, Dinners 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att meddela en erinran till Dinners Ekolskrog AB, 
organisationsnummer: 556614-8515 vid serveringsstället Dinners Enköping, 
Grusgatan 2, 745 37 Enköping.  

Beslut motiveras med hänvisning till alkohollagen 9 kapitlet 17 paragrafen. 

Tillståndshavaren Dinners Ekolskrog AB har vid ett tillsynsbesök brustit i sin tillsyn 
av alkoholservering genom att inte försäkra sig om att den person som är anmäld 
och fungerar som serveringsansvarig är lämplig för uppgiften med hänsyn till sina 
personliga egenskaper och omständigheter i övrigt. 

Tillståndshavaren Dinners Ekolskrog AB har genom att inte följt bestämmelserna i 
alkohollagen 8 kapitel 18 § (serveringsansvarig personal) brustit i sin lämplighet.  

Beskrivning av ärendet 
Bolagsnamn: Dinners Ekolskrog AB, organisationsnummer: 556614-8515 

Serveringsställe: Dinners Enköping, Grusgatan 2, Enköping. 

Styrelse och bolagsägare: Andreas Häselbarth och Anna Häselbarth äger vardera 
50% av aktieinnehavet och båda är ordinarie ledamöter i styrelsen. Carina 
Häselbarth är VD i bolaget. Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas var för sig 
av ledamöterna.  

Ägarandel:  Dinners Ekolskrog AB, organisationsnummer: 556614-8515 ägs av 
holdingbolaget Dinners European AB, organisationsnummer 556328-0949 med 
samma styrelse och ledamöter som Dinners Ekolskrog AB, organisationsnummer: 
556614-8515. 

Förvaltningens bedömning 
En tillsynsutredning inleddes den 5 april 2022 med anledning av den brist som 
uppmärksammades vid en yttre tillsyn på Dinners Enköping den 18 mars 2022.  

Vid tillsynen framkom följande brist på serveringsstället: 

I listan över anmälda serveringsansvariga personer på serveringsstället fanns en 
person på plats. Personen arbetade vid tillsynstillfället i disken men var inte 
medveten om att han var anmäld som serveringsansvarig eller vad uppdraget 
innebär som serveringsansvarig. 

__________ 

 

Kopia till: 

Tillståndshandläggare  
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Paragraf 100 Ärendenummer SN2022/73 

Tillsynsrapport, serveringstillstånd 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen gällande genomförd tillsyn av 

serveringstillstånd och tobakstillstånd. 

Beskrivning av ärendet 

Tillsyn serveringstillstånd: Tillsyn har sedan senaste rapportering i socialnämnden, 

februari 2022, genomförts på 26 ställen med serveringstillstånd. Ingen av de 

ställen med serveringstillstånd har fått två besök. På de flesta serveringsställen 

fanns det inget att anmärka över. Följande brister har dock iakttagits: 

På några restauranger noterades det att menyn var bristfällig. Det gäller främst för- 

och efterrätter som inte presenteras på menytavlor eller saknades helt. 

Vid en restaurang noterades det att den serveringsansvarige personen arbetade i 

disken, visste inte om att han var serveringsansvarig och visste inte heller vad det 

innebär att vara serveringsansvarig på plats. Ett tillsynsärende har öppnats och 

beslut om erinran kommer att fattas av socialnämnden i juni 2022.  

En restaurang har hållits stängd i närmare två månader på grund av vattenskada i 

lokalen och tillståndshavaren har inte anmält uppehåll av verksamheten till 

tillståndsenheten. Ett tillsynsärende har öppnats och handläggning av ärendet 

pågår. 

Vid tillsynen den 25 maj 2022 var många gäster på gränsen till märkbart påverkade 

och glaskross på golvet på en restaurang inne i Enköping. Även om man ser 

allvarligt på händelsen så öppnas inget tillsynsärende. Men skulle det råda 

liknande berusningsnivå vid kommande tillsyner så kommer ett tillsynsärende att 

öppnas och då kommer även denna tillsyn att beaktas om det ska meddelas någon 

form av sanktion till tillståndshavaren.  

Tobakstillsyn: Tillsyn har gjorts på sex försäljningsställen och en uppföljande tillsyn 

på ett försäljningsställe då tillståndshavaren inte var på plats vid tillsynen i 

december 2021. Personal på plats kunde då inte uppvisa egenkontrollprogrammet 

eftersom de inte hade tillträde till utrymme där tillståndshavaren förvarar 

egenkontrollprogrammet. 
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På fem försäljningsställen kunde de inte uppvisa egenkontrollprogrammet på plats. 

Återbesök har gjorts på ett av dessa försäljningsställen och egenkontroll-

programmet var där i sin ordning. 

Dekaler om 18 år för försäljning av tobaksvaror saknades eller de som fanns på 

ställena var delvis nötta på fem av sex försäljningsställen. Nya dekaler har lämnats 

ut till några av dessa försäljningsställen. Det kommer att skickas fler med vanlig 

post, då vissa dekaler tog slut i samband med tillsyn och nya har beställts från 

Folkhälsomyndigheten. 

Inga andra oegentligheter har noterats i samband med tobakstillsynerna. Märkning 

på paketen har varit korrekta, inga paket har varit slitna eller skadade. Inte heller 

har det noterats några produkter som inte får säljas enligt Lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter. 

__________  
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Paragraf 110  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.      

Beskrivning av ärendet 

Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för maj månad 2022 hos 

enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Utredning vuxna och försörjning 

Beslut om serveringstillstånd enligt förteckning för maj 2022 (dnr SN2022/74). 

Beslut om tobakstillstånd enligt förteckning för maj 2022 (dnr SN2022/70). 

Beslut i personalärenden enligt förteckning för maj 2022 (dnr SN2022/67). 

 

__________  



 Protokoll  19 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 111  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 17 maj 2022 till och 

med 31 maj 2022 anmäles. 

__________  
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Paragraf 112  

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 9 maj 2022 till och 

med 20 maj 2022 anmäles.  

 

__________  



 Protokoll  21 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 113  

Övrigt, IOP-avtal 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att förvaltningen ska återrapportera i oktober hur långt 

arbetet kommit gällande tecknande av IOP-avtal. 

Beskrivning av ärendet 

Krister Larsson, ordförande, gav förvaltningen i uppdrag på socialnämndens 

sammanträde 17 maj att ta fram förslag på IOP-avtal. 

Kommunalråd Peter Book informerade om på KF sammanträde 13 juni att 

socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram IOP-avtal till alla som får 

verksamhetsbidrag och att det kommer att vara klart innan årsskiftet.  

Kenny Jonsson, administrativ chef, informerar om att förvaltningen påbörjat arbetet 

med att ta fram underlag och förutsättningar för att teckna IOP-avtal med de 

verksamheter som önskar, kommer att börja med Ria. Oklart när det hinner bli 

klart. 

Yrkanden 

Tuija Rönnback (NE) yrkar på att förvaltningen återrapporterar i oktober hur långt 

man kommit gällande tecknande av IOP-avtal. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag, Tuija Rönnbacks yrkande.  

Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Tuija Rönnbacks förslag. 

__________ 


