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Beslutande organ Socialnämnden 
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Beslutande Peter Book, Ordförande (M) 
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Annelie Porsaeus (V) 
Barbara Ciolek (SD) 
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Paragraf 33  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 
Amanda Forsberg, (L), utses som protokolljusterare. Justering onsdagen den 27 
februari klockan 16.00. 

 
__________  



 Protokoll  5 (26) 

Sammanträdesdatum  
2019-02-26  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 34  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

 
__________  
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Paragraf 35 Ärendenummer SN2019/103 

Förslag på effektiviseringsåtgärder för socialnämnden 
2019 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att påbörja följande effektiviseringsåtgärder under 2019: 

• Omställning av personal inom öppenvård vuxen, Ute team/Skyttegatan och 
Gröngarn  

• Omfördela viss personell resurs från förebyggande insatser till 
biståndsärenden till barn placerade i samhällsvård  

• Omfördela viss personell resurs från förebyggande insatser vuxen till 
insatser via bistånd  

• Flera personer ska vara självförsörjande. Vi ska dämpa kostnaderna av 
försörjningsstöd. Vi ska ha en tydlig styrning mot arbete och studier.Vi 
kommer att ha tre uppföljningsområden, placeringar på Joar Socia, 
Jobbcentrum och ärenden inom rehab ( ärenden aktuella på 
(Försäkringskassan).  

• Effektivare organisation både då det gäller personal och arbetsprocesser. 
Förvaltningen kommer att ha förändrad organisation från och med 1 januari 
2019.  

• Utveckla arbetssätt med hjälp av teknik, prioriterade områden är 
försörjningsstöd och drogkontroller för att bibehålla drogfrihet.  

• Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att 
ovanstående åtgärder ska kunna genomföras så snart som möjligt samt att 
det är viktigt att besparing inte drabbar det viktiga förebyggande arbetet, så 
att det inte riskerar att generera ökade kostnader för det 
myndighetsutövande arbetet på sikt. 

 

Beskrivning av ärendet 
Det ekonomiska läget för Enköpings kommun visar att det kommer att krävas 
åtgärder som håller tillbaka kostnadsutvecklingen. Intäkter från skatter, bidrag och 
utjämning kommer inte att öka lika mycket som kostnader för befintlig verksamhet 
och kommande kostnader på grund av förändringar i demografin och stora 
investeringar. För Enköpings kommun visar beräkningar i arbetet med budget-
förslag för 2019, att det behövs effektiviseringar på 3-4 procent om resultatnivån på 
2 procent ska behållas. 
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Kommundirektören gav i september 2018 ett uppdrag till samtliga förvaltnings-
chefer att ta fram förslag på åtgärder som påverkar kostnadsutvecklingen 
långsiktigt. Det kan vara förändrade och nya arbetssätt, att använda teknik bättre 
och hitta vägar till samverkan inom och utanför kommunen. Arbete med att 
utveckla och effektivisera verksamheterna pågår ständigt. Verksamheter behöver 
ta fram åtgärder som kan ge betydande effekt.  

Kommundirektörens uppdrag till förvaltningscheferna formulerades på följande 
sätt: 
”Ta fram förslag på åtgärder och konsekvensbeskrivning som kan minska 
kostnadsutvecklingen inom nämndens verksamheter.  Åtgärdsförslagen kommer 
att ingå i processen för övergripande verksamhetsplan med budget för 2020. Till 
viss del kan åtgärderna även hinna påverka 2019. Åtgärderna kan beröra flera 
nämnder.” 

Tidplanen för uppdraget är   att förvaltningens förslag ska överlämnas och 
behandlas av nämnden för behandling senast den 28 februari. 

  

Socialförvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens ledningsgrupp har tagit fram ett underlag för effektiviseringar 
med utgångspunkt från att fortsätta öka kvalitén i verksamheternas tjänster genom; 

• ett 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 

• använda tekniska lösningar/ digitalisering där det bäst stödjer 
verksamhetens uppdrag. 

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 
Förvaltningen föreslår följande effektiviseringsåtgärder under 2019  

• Omställning av personal inom öppenvård vuxen, Ute team/Skyttegatan och 
Gröngarn  

• Omfördela viss personell resurs från förebyggande insatser till 
biståndsärenden till barn placerade i samhällsvård  

• Omfördela viss personell resurs från förebyggande insatser vuxen till 
insatser via bistånd  



 Protokoll  8 (26) 

Sammanträdesdatum  
2019-02-26  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

• Flera personer ska vara självförsörjande. Vi ska dämpa kostnaderna av 
försörjningsstöd. Vi ska ha en tydlig styrning mot arbete och studier. Vi 
kommer att ha tre uppföljningsområden, placeringar på Joar Socia, 
Jobbcentrum och ärenden inom rehab ( ärenden aktuella på 
(Försäkringskassan).  

• Effektivare organisation både då det gäller personal och arbetsprocesser. 
Förvaltningen kommer att ha förändrad organisation från och med 1 januari 
2019.  

• Utveckla arbetssätt med hjälp av teknik, prioriterade områden är 
försörjningsstöd och drogkontroller för att bibehålla drogfrihet.  

• Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att 
ovanstående åtgärder ska kunna genomföras så snart som möjligt 

Yrkanden 
Sven Jansson (S) yrkar följande: Viktigt att besparing inte drabbar det viktiga 
förebyggande arbetet, så att det inte riskerar att generera ökade kostnader för det 
myndighetsutövande arbetet på sikt. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett yrkande samt socialförvaltningens förslag till 
beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla socialförvaltningens förslag 
till effektiviseringsåtgärder. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla Sven Janssons (S) 
yrkande.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 36 Ärendenummer SN2019/103 

Förslag på effektiviseringsåtgärder för socialnämnden 
inför budget 2020 

Beslut 
Socialnämnden överlämnar följande förslag på effektiviseringsåtgärder till 
budgetberedningen, för att behandla i processen för budget 2020  

• Flera personer ska vara självförsörjande. Vi ska dämpa kostnaderna av 
försörjningsstöd. Vi ska ha en tydlig styrning mot arbete och studier. Vi 
kommer att ha tre uppföljningsområden, placeringar på Joar Socia, 
Jobbcentrum och ärenden inom rehab ( ärenden aktuella på 
Försäkringskassan).  

• Omfördela viss personell resurs från förebyggande insatser till 
biståndsärenden till barn placerade i samhällsvård.  

• Omfördela viss personell resurs från förebyggande insatser vuxen till 
insatser via bistånd.  

• Minska kostnaderna för sociala kontrakt.  
• Utveckla arbetssätt med hjälp av teknik, prioriterade områden är 

försörjningsstöd och drogkontroller för att bibehålla drogfrihet. 
• Minska kostnader för administration. 

Beskrivning av ärendet 
Det ekonomiska läget för Enköpings kommun visar att det kommer att krävas 
åtgärder som håller tillbaka kostnadsutvecklingen. Intäkter från skatter, bidrag och 
utjämning kommer inte att öka lika mycket som kostnader för befintlig verksamhet 
och kommande kostnader på grund av förändringar i demografin och stora 
investeringar. För Enköpings kommun visar beräkningar i arbetet med budget-
förslag för 2019, att det behövs effektiviseringar på 3-4 procent om resultatnivån på 
2 procent ska behållas. 

Kommundirektören gav i september 2018 ett uppdrag till samtliga förvaltnings-
chefer att ta fram förslag på åtgärder som påverkar kostnadsutvecklingen 
långsiktigt. Det kan vara förändrade och nya arbetssätt, att använda teknik bättre 
och hitta vägar till samverkan inom och utanför kommunen. Arbete med att 
utveckla och effektivisera verksamheterna pågår ständigt. Verksamheter behöver 
ta fram åtgärder som kan ge betydande effekt.  
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Kommundirektörens uppdrag till förvaltningscheferna formulerades på följande 
sätt: 
”Ta fram förslag på åtgärder och konsekvensbeskrivning som kan minska 
kostnadsutvecklingen inom nämndens verksamheter.  Åtgärdsförslagen kommer 
att ingå i processen för övergripande verksamhetsplan med budget för 2020. Till 
viss del kan åtgärderna även hinna påverka 2019. Åtgärderna kan beröra flera 
nämnder.” 

Tidplanen för uppdraget är att förvaltningens förslag ska överlämnas och 
behandlas av nämnden för behandling senast den 28 februari. 

  

Socialförvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens ledningsgrupp har tagit fram ett underlag för effektiviseringar 
med utgångspunkt från att fortsätta öka kvalitén i verksamheternas tjänster genom; 

• ett 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 

• använda tekniska lösningar/ digitalisering där det bäst stödjer 
verksamhetens uppdrag.                                                                                                                 

Yrkanden 
Tuija Rönnback (NE) yrkar följande: Visa hur kostnader för administration minskas, 
ska framgå av nämndplan 2020.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett yrkande samt socialförvaltningens förslag till 
beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla socialförvaltningens förslag 
till effektiviseringsåtgärder inför budget 2020. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla Tuija Rönnbacks (NE) 
yrkande.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 37 Ärendenummer SN2018/51 

Intern budget 2019  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastslå enligt förslag intern budget för socialnämndens 
verksamheter 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föredrar förslag på intern budget för 2019. 

  

__________ 
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Paragraf 38 Ärendenummer SN2019/51 

Information om budget 2020 

Beskrivning av ärendet 
Anna-Lena Larsson, ekonom/controller, Anna-Lena Larsson, informerar om 
förutsättningar inför budget 2020 utifrån befolkningsprognos, tendenser gällande 
vård och försörjningsstöd. 

 

__________ 
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Paragraf 39 Ärendenummer SN2018/97 

Uppföljning intern kontrollplan 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av internkontroll 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föredrar uppföljning av internkontroll plan för 2018. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 40 Ärendenummer SN2019/102 

Intern kontrollplan 2019 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna internkontroll plan för 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föredrar förslag på reviderad internkontroll plan för 2019. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 41 Ärendenummer SN2019/92 

Remiss av Revisionsrapport - Granskning av ekonomi- 
och verksamhetsstyrning inom socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden lägger granskningsrapporten till handlingarna med beskrivna 
förtydliganden avseende avvikelsen av standard kostnad. 

Socialnämnden kommer under 2019 att komplettera sitt analys- och 
rapporteringsarbete med underlag från Kolada. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun har PwC 
genomfört en granskning av ekonomi – och verksamhetsstyrningen inom 
Socialnämndens verksamheter. 

Granskningen har utgått från följande revisionsfråga: Säkerställer Socialnämnden 
en ändamålsenlig styrning och ledning av verksamhet och ekonomi. 

Svar från Socialnämnden 

Rapporten redovisar fem kontrollmål. Bedömning som revisionerna gör är att 
Socialnämnden uppfyller fyra av dessa. 

Socialnämnden konstaterar att det som beskrivs under kontrollmål 1,2, 3 och 5 väl 
stämmer med så väl socialnämndens som förvaltningens uppfattning. 

Socialnämnden kommer fortsätta att ha en god kvalitet i rapportering av volymer 
och utveckling av kostnader. 

Socialnämnden kommer även fortsätta vara proaktiva då det gäller prognosarbetet 
och att identifiera avvikelser för att snabbt kunna åtgärda. 

Det kontrollmål som revision bedömer att Socialnämnden inte uppfyller är: 
Nämnden har analyserat hur de faktiska kostnaderna inom olika verksamheter 
utvecklats under senare år i förhållande den s.k. standardkostnaden, nummer 4 i 
rapporten. 

Socialnämndens bedömning är att standardavvikelsen som beskrivs i rapporten är 
förankrad i en politisk prioritering och speglar en hög ambitionsnivå avseende 
framförallt missbruksvård. 
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Socialnämnden bedömer att de fått kontinuerlig rapportering av kostnads-och 
volymutveckling även om den inte innehållit en  jämförelse mot standardkostnaden. 

Socialnämnden kommer under 2019 att komplettera sitt analys- och 
rapporteringsarbete med underlag från Kolada [1]. 

[1] Kommun och landstingsbas 

Arbetsutskottet har berett ärendet och tillstyrker förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 42  

Anmälan av protokoll 

Beslut 
Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Följande protokoll anmäles: 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 13, Revidering av modell för fördelning av 
pengar för etablering och introduktion av nyanlända. 

Protokollsutdrag från SNAU, paragraf 35, Riktlinjer verksamhetsbidrag. 

Protokollsutdrag från SNAU, paragraf 63, Beredning-Revisionsrapport PVC. 

Protokollsutdrag från SNAU, paragraf 64, Beredning – Förslag på 
effektiviseringsåtgärder inför budget 2020. 

 
__________  
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Paragraf 43  

Förvaltningen informerar 
 
Elisabeth Kántor, socialchef, informerar om: 
 
Tilldelning av anbud gällande samsjuklighetsboendet är genomfört. Fram till och 
med 1 mars är det så kallad spärrtid. Den 13 mars har styrgruppen möte för 
genomgång av anbud och därefter kommer vi att ha ett gemensamt arbetsutskott 
för socialnämnd och vård-och omsorg nämnden. 

Eva Karlbaum, administrativ chef kommer att sluta på förvaltningen 1 maj. 
Rekrytering av ersättare är påbörjad. 

 
 
__________  
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Paragraf 44  

Övrigt 
 
Inget övrigt ärende. 
 
__________ 
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Paragraf 45 Ärendenummer SN2019/73 

Tillsynsrapport serveringstillstånd 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Elisabeth Kántor, socialchef, informerar om utförda tillsyner sen senaste 
rapporteringen rapportering i socialnämnden, den 26 november 2018, genomförts 
på 22 ställen med serveringstillstånd. Två av dessa ställen har fått två besök. De 
flesta tillsyner har genomförts utan anmärkning. 

 

__________ 
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Paragraf 46  

Tillsyn - Serveringstillstånd Stattshörnan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att meddela en varning för Stattshörnan AB, 
organisationsnummer: 556975-8880 vid serveringsstället Stattshörnan, Källgatan 
11, 745 31 Enköping.  

Beslut motiveras med hänvisning till alkohollagen 9 kapitlet 17 paragrafen punkt 2. 

Tillståndshavaren Stattshörnan AB har under två tillsynsbesök brustit i sin tillsyn av 
alkoholservering. Dessa brister var märkbart berusade gäster på restaurangen vid 
tillsynsbesöken samt servering av alkoholdryck till märkbart påverkad person. De 
ska därför meddelas en varning. 

Beskrivning av ärendet 
Bolagsnamn: Stattshörnan AB, organisationsnummer: 556975-8880  

Serveringsställe: Stattshörnan, Källgatan 11, 745 31 Enköping. 

Verksamhetsansvarig Johan Aykal, xxxxxxxxxx är ägare och driver restaurangen. 

Tillståndshavaren har sedan den 1 mars 2015 drivit Stattshörnan med tillstånd att 
servera alkoholdrycker i aktuellt bolag. Innan dess drev Johan Aykal Stattshörnan 
under många år (sedan 2016) i bolaget JoSe Hörna Restaurang & Pub HB med 
organisationsnummer 969714-1779. Statshörnan är en restaurang med 
nattklubbsverksamhet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och tillstyrker förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tillståndshandläggare  
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Paragraf 47 Ärendenummer SN2018/77 

Nämndplan 2019 

Beslut 
Socialnämnden godkänner nämndplan 2019 och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut. 

Socialnämnden föreslår fullmäktige att anta socialnämndens nämndplan för 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av förslag till nämndplan för år 2019 har tagits fram. Underlaget 
till förslaget har diskuterats och tagits fram av socialnämnden under 
planeringsdagen den 26 februari 2019. Tillägg i nämndplanen enligt förslag. 

 
__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Sammanträdesdatum  
2019-02-26  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 48  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna. 

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

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Utredning vuxna och försörjning 

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

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

__________  
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Sammanträdesdatum  
2019-02-26  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 49  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.   

Beskrivning av ärendet 
Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 10 januari till och 
med 11 februari 2019 anmäles. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2019-02-26  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 50  

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 21 januari till och med 
14 februari 2019 anmäles.  

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2019-02-26  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 51  

Övrigt 
 
Inget övrigt ärende. 
 
__________ 
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