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Innehållsförteckning
Ärende

Sidnr

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering ........................................................................................ 4
Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 5
Information - Analys och åtgärder, försörjningsstöd ........................................................................................... 6
Ansökan om verksamhetsbidrag 2022, BRIS ..................................................................................................... 7
Information - Enberga ......................................................................................................................................... 9
Rapportering gällande missförhållanden enligt SoL 14 kapitlet 3 paragrafen ..................................................10
Information - Närvårdsarbete ............................................................................................................................ 12
Anmälan av protokoll ........................................................................................................................................ 13
Förvaltningen informerar................................................................................................................................... 14
Tillsynsrapport serveringstillstånd .................................................................................................................... 15
Anmälan av delegeringsbeslut ......................................................................................................................... 16
Anmälan av ordförandebeslut ........................................................................................................................... 17
Anmälan av inkomna domar och beslut ........................................................................................................... 18
Förslag på avgifter gällande tobak- och serveringstillstånd ............................................................................. 19

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-22
Socialnämnden

Paragraf 82

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering
Beslut
Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Torsdagen den 24 juni klockan
8.00.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 83

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ordförande föreslår att ärende 19, Tillsynsavgifter som ligger under punkten övrigt
läggs efter punkt 10.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 84

Ärendenummer SN2021/97

Information - Analys och åtgärder, försörjningsstöd
Anna-Lena Larsson, ekonom/controller, och Camilla Johansson, avdelningschef,
informerar om utmaningarna förvaltningen och kommunen som helhet har att få ut
personer i egen försörjning och därmed dämpa kostnadsutvecklingen för
försörjningsstödet.
Enköpings kommun har en snabb befolkningstillväxt. Arbetslösheten har samtidigt
ökat med ca 2% under 2020. De personer som var långt från arbetsmarknaden
innan pandemin har fått ännu svårare att hitta sysselsättning.
Många flyktinghushåll lämnade etableringsfasen under 2019 och har efter den till
stor del blivit bidragsberoende. En förhållandevis liten del av flyktingschablonen
används för att täcka kostnaderna för försörjningsstödet trots att det är
flyktinggruppen som står för den största ökningen av utbetalningar.
Enköping är en av de kommuner i landet som har störst ökning av
bidragsberoende hushåll men fyra eller fler barn.
Människor blir kvar i bidragsberoende under lång tid. Handläggarna på
försörjningsstöd har i 89 ärenden per tjänst i jämförelse med Uppsala som har 50
ärenden per handläggare.
Hur väl lyckas våra insatser att få ut människor i sysselsättning i kommunen? Har
vi rätt insatser?
Lotta Tronêt och Krister Larsson informerar om:
Samarbete mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen pågår.
Förvaltningschefer och ordförande för respektive nämnd har träffats för att
diskutera hur man ska jobba med att få ut personer i egen försörjning. Respektive
arbetsutskott kommer att vara involverade i det fortsatta arbetet. Förvaltningarna
kommer att få i uppdrag vad det behövs för åtgärder i kommunen för att få ut
personer i sysselsättning.
Socialförvaltningen ska återkomma vid nästa nämnd med förslag på åtgärder som
bör vidtas inom socialnämnden, samt även inom andra nämnders ansvar, för att
dämpa utvecklingen och på sikt reducera nivån på försörjningsstöd.
__________

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden

Paragraf 85

Ärendenummer SN2021/125

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022, BRIS
Beslut
Socialnämnden beviljar BRIS, Region Mitt 100 000 kr i verksamhetsbidrag för år
2022.

Beskrivning av ärendet
BRIS är en ideell organisation som grundades 1971. Verksamheten präglas av ett
barnperspektiv och utgår ifrån FN; s barnkonvention om barns rättigheter.
Syftet med verksamheten är att arbeta med att stödja barn, mobilisera samhället
för barnets rättigheter samt att påverka genom att göra barns röster hörda. Målet
för Bris; s verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra
deras levnadsvillkor. Idag kan barn och unga ringa till BRIS dygnet runt.
BRIS erbjuder även utbildningar och stöd till föräldrar i kontakt med sina barn samt
till idrottsledare som är i kontakt med barn.
Bedömning
BRIS har ansökt om verksamhetsbidrag av socialnämnden i Enköpings kommun
sedan 2007, (undantag 2019 och 2021). Ansökningarna har utgått från antal barn i
Enköpings kommun och en summa per barn, började på 4kr/barn och sedan ökat
till 5kr och 10 kr. BRIS har vid två tillfällen fått hela summan de ansökt om.
Socialnämnden har sedan 2011 beviljat en summa mellan 44 475-45 800kr vilket
motsvarat ungefär halva av den ansökta summan.
BRIS är en välkänd och etablerad verksamhet vars arbete spelar stor roll i
samhället. BRIS; s arbete fungerar som stödjande gentemot socialnämndens
arbete då barn anonymt kan vända sig till dem och få stöd i hur de kan gå vidare
med att få till en förändring i sin vardag. BRIS har även under pandemin kunnat
möta upp det ökade behovet som uppstått då barns oro och ångest ökat. Barn har
under pandemin i mindre utsträckning haft kontakt med en vuxenvärld utanför sin
familj och där har BRIS kunnat stötta upp.
BRIS bedöms även uppfylla socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag.
För åren 2022 och 2023 har BRIS ansökt om 100 000kr per år vilket motsvarar
9,75 kr per barn då Enköping år 2020 hade 10 255 barn under 18 år. Det anses i
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jämförelse med andra kommuner vara en rimlig summa, exempelvis Knivsta som
är ungefär hälften så stor har fått in ansökan på 58 000kr från BRIS och Nyköping
en ansökan på 125 000 kr.
Bedömningen är att ett beviljande av 100 000kr för år 2022 är en rimlig kostnad för
socialnämnden. Detta utifrån antalet boende barn i kommunen samt det stöd som
BRIS ger barn och unga genom att finnas där för dem och stötta upp i enlighet
med Barnkonventionen. Ansökan hanteras endast för 2022 utifrån att
socialnämnden undre hösten 2021 behöver se över hanteringen av ansökan av
verksamhetsbidrag kopplat till den årliga budgethanteringen.

__________
Kopia till:
Ekonom
BRIS

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 86

Ärendenummer SN2020/142

Information - Enberga
Lotta Muschött, avdelningschef, och Diana Heidenborg, föreståndare, informerar
om Enberga.
Bakgrund:
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 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.
Syfte:
Att bedriva boende med psykosociala stödinsatser och hälso- och sjukvård till
personer med missbruks- och beroendeproblematik i kombination med psykisk
och/eller fysisk funktionsnedsättning.
Nuläge:
Boendet är fullbelagt idag. Personal finns på plats dygnet runt.
__________

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
2021-06-22
Socialnämnden

Paragraf 87

Ärendenummer SN2021/79

Rapportering gällande missförhållanden enligt SoL 14
kapitlet 3 paragrafen
Beslut
Socialnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
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.
Under perioden 2021-01-01 tom 2021-06-03 har totalt 136 händelser rapporterats
enligt Socialtjänstlagen 14 kap 3 §.
Händelserna är fördelade mellan avdelningarna enligt nedan;
53 händelser inrapporterade från barn och familj utredning och familjerätten,
30 händelser inrapporterade från samhällsvården,
33 händelser inrapporterade från mottagningen och bo-team,
10 händelser inrapporterade från försörjningsstödsteamet,
Tre (3) händelse inrapporterad från vuxen utredning,
Tre (3) händelser inrapporterade från öppenvård barn och familj,
Fyra (4) händelse inrapporterad från öppenvård vuxen
Majoriteten av de avvikelsehanteringar som rapporterats från Samhällsvården är
utredningar som passerat den lagstadgade tiden om fyra månader. Det är däremot
ingen stor andel av totala antalet utredningar . Tidigare rapporterades dessa inte
alls in i avvikelsesystemet så denna förändring är positiv. Vid de tidigare
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rapporteringarna har majoriteten varit försenade överväganden/omprövningar vilket
nu endast ett fåtal är, så även det är positivt.
Återkommande hos Mottagningen är att det handlar om att
förhandsbedömningarna passerat den lagstadgade tiden på 14 dagar. Vilket det
även var för ett år sedan. En stor skillnad gällande denna avdelning är också att
antalet rapporteringar dubblerats sedan förra året. Detta behöver inte vara något
negativt utan troligen resultat av att medarbetarna fått utbildning i
avvikelsehantering.
Majoriteten av de avvikelser som Utredning barn och familj har rapporterat handlar
om utredningar som passerat den lagstadgade tiden om fyra månader. Antalet har
minskat i jämförelse med samma tid förra året samt att dessa nu förs in i
avvikelsesystemet vilket inte gjordes förra året.
Försörjningsstöd har i hälften av sina rapporteringar uppgett att det handlar om
bristande uppföljning av insats och avsaknad av beslutsunderlag på grund av för
hög arbetsbelastning.
Övriga avdelningar har så få rapporteringar att det inte går att se något mönster för
vilken typ av händelser det handlar om.
En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO har gjorts under ovan
period.
Av de 136 rapporteringarna av Lex Sarah så är 129 av dem rapporterade från
myndighetssidan. Detta behöver inte vara så konstigt då vissa rapporteringar är på
helhet i ett ärende och därmed inte rapporteras av öppenvården om det redan är
rapporterat på myndighetssidan. Det som mer står ut är att myndighet vuxen har
så pass få rapporteringar, vilket ledningen tillsammans med medarbetare och
utvecklare behöver se över under hösten 2021.
Alla händelser är hanterade och åtgärder vidtagna internt i varje team/avdelning
utifrån varje enskild rapportering. Det har under våren varit utbildningssatsningar
för ledningsgruppen för att det ska finnas en samsyn som sedan vägleds till
medarbetare. Det kommer också under hösten 2021 och våren 2022 att
förekomma olika insatser för medarbetarna utifrån den anmälan som förvaltningen
lämnat in till IVO.

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 88

Information - Närvårdsarbete
Krister Larsson, ordförande, informerar om:
Den 20 maj hade lokala HSVO möte. Information om nulägesrapport om Effektiv
och nära vård. Två vårdcentraler i kommunen kommer att ingå i pilotprojektet med
äldremottagning.
Lotta Tronêt, tf socialchef, informerar om:
Kommunen har fått statliga medel som används till att rekrytera
en ”Förändringsledare”. Tjänsten kommer att ligga hos Vård- och
omsorgsförvaltningen, men ska arbete övergripande i hela kommunen.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

12 (20)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-22
Socialnämnden

Paragraf 89

Anmälan av protokoll
Beslut
Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande protokoll anmäles:
Protokollsutdrag från KF, paragraf 72, Kommunens sponsring till idrottsföreningar
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 90

Förvaltningen informerar
Lotta Tronêt, tf socialchef, informerar om:
Uppföljning av årsplanen kommer att göras grundligt vid tertial 1 och 2 samt vid
bokslut. Nämnden kommer att få information på alla möten om det blivit någon
förändring.
Efter sommaren kommer tjänsten Brotts- och drogsamordnare att flyttas från
socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.
Public Partner har presenterat två förslag till organisering, en ny gemensam
förvaltning eller två förvaltningar mer likt nuvarande struktur. Analysen förordar en
gemensam förvaltning. Kommundirektör Ulrika K Jansson kommer att fatta ett
inriktningsbeslut i augusti. Lotta Tronêt har fått förlängt uppdrag som socialchef
året ut.
Det är fortsatt ansträngt läge på förvaltningen. Inflödet av nya ärenden är högre än
2020. För att klara att hantera alla ärenden kommer man att överrekrytera
personal.
Inbjudan kommer till seminarium som anordnas den 17 september, 9.00-11.30, om
hur man arbetar mot brott och utnyttjande av välfärden.

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 91

Ärendenummer SN2021/73

Tillsynsrapport serveringstillstånd
Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen gällande genomförd tillsyn av
serveringstillstånd och tobakstillstånd.

Beskrivning av ärendet
Alkoholtillsyn: Tillsyn har sedan senaste rapportering i socialnämnden, februari
2021, genomförts på 18 ställen med serveringstillstånd. Ingen av de ställen med
serveringstillstånd har fått två besök. På de flesta serveringsställen fanns det inget
att anmärka över.
Tobakstillsyn: Tillsyn har gjorts på fem ställen där tobakstillstånd har medgivits och
på ett ställe där handläggning av ansökan om tobakstillstånd fortfarande pågår. Ett
ställe som ansöker om tobakstillstånd har fått två besök då oklarheter fortfarande
råder om tobakstillstånd kan medges på försäljningsstället eller ej. De
försäljningsställen med tobakstillstånd hade bland annat cigarrer som inte var
korrekt märkta. På ett försäljningsställe beslagtog polisen förpackningar
innehållande tobak och med olika smaker och som polisen senare förverkade.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-22
Socialnämnden

Paragraf 97

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för maj månad 2021 hos
enheterna:

• Mottagningen
• Utredning barn och familj
• Samhällsvård barn
• Utredning vuxna och försörjning
Beslut om serveringstillstånd enligt förteckning för maj 2021 (dnr SN2021/74).
Beslut om tobakstillstånd enligt förteckning för maj 2021 (dnr SN2021/70).
Beslut i personalärenden enligt förteckning för maj 2021 (dnr SN2021/67).
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 98

Anmälan av ordförandebeslut
Beslut
Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 18 maj 2021 till och
med 3 juni 2021 anmäles.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 99

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 5 maj 2021 till och
med 8 juni 2021 anmäles.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 100

Ärendenummer SN2020/114

Förslag på avgifter gällande tobak- och
serveringstillstånd
Beslut
Socialnämnden beslutar:
•

Att avstå från att kräva in avgifter för tillsyn enligt alkohollagen under andra
halvåret 2021.

•

Att avstå från att kräva in avgifter för tillsyn vid försäljning av tobak under
andra halvåret 2021.

•

Att avstå från att kräva in avgifter för tillsyn vid försäljning av folköl,
elektroniska cigaretter (e-cigaretter), påfyllnadsbehållare och vissa
receptfria läkemedel under andra halvåret 2021.

•

Ansöka om statliga medel kopplat till Corona för uteblivna intäkter för tillsyn
om det är möjligt.

Beskrivning av ärendet
Corona-pandemin har drabbat många av kommunens företagare hårt ekonomiskt.
Som ett sätt att underlätta ekonomiskt för Enköpings företagare beslutade
Socialnämnden att inte debitera några tillsynsavgifter under första halvåret 2021
för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt vid försäljning av tobak,
folköl, e-cigaretter, påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel.
Om man även under andra halvåret skulle avstå från att kräva in avgifter för tillsyn
så skulle det innebära att den totala uteblivna intäkten för 2021 blir 751 000kr
fördelat på följande sätt:
.
Tillsyn enligt alkohollagen: 541 000kr (beräknat på 2019 års restaurangrapport)
Tillsyn vid försäljning av tobak: 135 000kr
Tillsyn vid försäljning av folköl: 27 000kr
Tillsyn vid försäljning av läkemedel: 42 500kr
Tillsyn vid försäljning av e-cigaretter: 6 000kr
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Socialförvaltningens bedömning
Det kommer finnas skäl att underlätta för kommunens företagare även under andra
halvåret 2021 med anledning av Corona-pandemin.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

