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Beslutande organ Socialnämnden 

  

Plats och tid Vallbyrummet, tisdagen den 16 juni 2020, klockan 17.00-19.30 

  

Beslutande Peter Book, Ordförande (M) 
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Paragraf 92  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 

Amanda Forsberg (L) utses som protokolljusterare. Tisdagen den 23 juni klockan 

16.00. 

 

__________  
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Paragraf 93  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande anmäler ett extra övrigt ärende under punkt 27, Arbetsmarknadsfrågor. 

 

__________  
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Paragraf 94 Ärendenummer SN2020/50 

Återrapport gällande effektiviseringsåtgärder 

Beslut 

Socialnämnden godtar förvaltningens återrapport.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen presenterar en uppföljning av effektiviseringsåtgärder enligt beslut 

på socialnämndens sammanträde 18 maj 2020 då förvaltningen rapporterade om 

det pågående arbetet med effektiviseringsåtgärder i verksamheterna.  

 

__________  
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Paragraf 95 Ärendenummer SN2020/147 

Konsekvenser och beskrivning av åtgärder för budget i 
balans  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen som ska ta fram 

åtgärder och förväntas se över alla möjligheter till besparingar för att få budget i 

balans 2020, återrapport till arbetsutskottet 24 augusti och socialnämnden 28 

september. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har till förvaltningen lämnat uppdrag att ta fram en åtgärdsplan 

med redovisade konsekvenser för att nå budget i balans 2020. Nämnden ska även 

få ett underlag med prioritering av åtgärder och konsekvenser för en budget i 

balans 2021.  

Socialchef informerar muntligt om att utgångspunkten för beskrivna åtgärder från 

förvaltningen är att ge en realistisk effekt då det återstår sex månader av 2020. 

Förvaltningen har övervägt och bedömt vilka åtgärder socialnämnden kan påverka, 

övervägt personal tillsättningar samt utgått från de prioriterade 

effektiviseringsåtgärder socialnämnden beslutat om februari 2019. 

Ordförande föreslår att Socialnämnden ska överlämnar rapporten för att nå budget 

i balans 2020 till kommunstyrelsen. Förvaltningens bedömning att vi kan minska 

kostnader med 5,7 miljoner kronor med prognostiserat underskott på 15 miljoner 

kronor. Förvaltningen har på nämndens uppdrag gjort konsekvensbeskrivningar att 

inte driftsätta samsjuklighetsboende, avveckla verksamheten vid Joar Socia samt 

stödboendet Gröngarn. Nämnden delar förvaltningens konsekvensbeskrivningar att 

det inte långsiktigt ger en effektivisering och besparing för kommunen.     

Bakgrunden är att socialnämnden vid tertial 1 rapporterar ett prognostiserat 

underskott med 15,0 mkr. 

Förvaltningens bedömning är att en förbättrad prognos med 5,7 mkr för 2020 ska 

vara möjlig att nå med följande åtgärder. 

Yrkanden 

Tuija Rönnback (NE), Åsa Andersson (S), Alija Abdi (S) och Sven Jansson (S) 

yrkar på återremiss. 
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Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels ordförandes förslag och 

dels Tuija Rönnback (NE), Åsa Andersson (S), Alija Abdi (S) och Sven Jansson (S) 

återremissyrkande. 

Ordförande drar tillbaka sitt förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt 

Tuija Rönnback (NE), Åsa Andersson (S), Alija Abdi (S) och Sven Jansson (S) 

återremissyrkande.  

 

__________  
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Paragraf 96 Ärendenummer SN2019/135 

Rapport - Skolteamet 

Beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen föredrar beskrivning av skolteamets arbete med barn och ungdomar 

placerade i samhällsvård. 

  

__________  
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Paragraf 97 Ärendenummer SN2020/148 

Rapport -  Familjehemsteamets arbete 

Beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen föredrar beskrivning av utvecklingsarbete gällande 

familjehemsvården. 

  

__________  
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Paragraf 98  

Information - Team Maria 

 

Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, informerade om Team Maria. 

 

Team Maria Uppsala län, är en öppenvårdsmottagning som drivits av ett integrerat 

utredningsteam i samverkan mellan socialtjänst, beroendemedicin och barn- och 

ungdomspsykiatri. Pilotprojektet är en del av uppdraget i Region Uppsalas 

regionplan och budget från 2017 att utveckla samarbetet med kommunerna kring 

barn och ungdomar med missbruksproblem. Pilotprojektet tillkom i syfte att 

utveckla en välfungerande samverkansmodell med kommunerna och att få fram 

ett gediget underlag avseende volymer och behov av behandlingsinsatser innan en 

motsvarande verksamhet skulle permanentas. I och med detta har teamets 

uppdrag begränsats till att utföra kartläggning, bedömning och diagnostik. 

Förlängning av projektet under 2020, med två uppsamlingsområden. Uppsala och 

Enköping/Håbo. 

 

 

__________  
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Paragraf 99 Ärendenummer SN2020/54 

Revidering av delegationsordningen 

Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna ändring i delegationsordningen:  

1. Beslut om ersättning vid inkomstbortfall ändas från 3 månader till 1 månad 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsvården har under våren 2020 arbetat med utvecklingsarbete för att öka 

delaktigheten och rättssäkerheten för att fokusera på placerade barns behov . 

Utvecklingsarbetet har även inneburit ett arbete kring att förstärka och öka 

kvaliteten i kommunens egen familjehemsvård. Som ett led i detta arbete behöver 

avdelningschef ha insyn och riktning avseende beslut kring ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Utifrån detta vill förvaltningen att delegationsordningen kring detta 

beslut ändras. Utöver delegationsförändringen begär avdelningschefen ett 

underlag för beslutet med beskrivning hur en förlorad arbetsinkomst möter barnets 

behov från familjehemssekreterarna inför beslutet. Avstämning sker sedan om 

beslutet ska vidare till arbetsutskottet.  

8.5 Ersättning till familjehem         

   

Ärende 

   

   

Lagrum 

   

   

Delegat 

   

Beslut   om ersättning till familjehem 
för inkomstbortfall om årsinkomst. 

  Avdelningschef: 
max en månad 

SNAU: utöver en 
månad. 

 

 

__________  
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Paragraf 100 Ärendenummer SN2020/137 

Ansökan om verksamhetsbidrag, RIA Hela människan, 
2021-2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen som ska 

återkomma med en konsekvensbeskrivning vad neddragningen innebär för RIA, 

Hela Människan till socialnämnden den 28 september. 

Beskrivning av ärendet 

RIA, Hela människan har ansökt om en högre summa men utifrån det rådande 

ekonomiska läget i förvaltningen så är förslaget att en effektivisering på -2% på 

den summan som verksamheten beviljades för 2020. 

Ajournering                                                                                         

Socialnämnden ajournerar sig i 15 minuter för enskilda överläggningar. 

Bedömning                                                                                                            

RIA bedöms uppfylla socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag. RIA:s 

verksamhet, härbärget, fyller en mycket viktig funktion för målgruppen och är ett 

nödvändigt komplement till socialnämndens verksamhet.  

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 

Att Socialnämnden beviljar Hela människan/RIA i Enköping 1 499 400 kr i 

verksamhetsbidrag för härbärget 2021och 1 499 400 kr för 2022 förutsatt att de vid 

uppföljning under 2021 uppfyller villkoren. 

Yrkanden 

Tuija Rönnback (NE), Åsa Andersson (S), Alija Abdi (S) och Sven Jansson (S) 

yrkar på återremiss enligt bilaga. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens förslag och 

dels Sven Janssons återremissyrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Sven Janssons 

återremissyrkande.  

__________ 
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Paragraf 101 Ärendenummer SN2020/108 

Ansökan om verksamhetsbidrag, Brottsofferjouren 
2021-2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen som ska 

återkomma med en konsekvensbeskrivning vad neddragningen innebär för 

Brottsofferjouren till socialnämnden den 28 september. 

Beskrivning av ärendet 

Brottsofferjouren har ansökt om en högre summa men utifrån det rådande 

ekonomiska läget i förvaltningen så är förslaget att en effektivisering på -2% på 

den summan som verksamheten beviljades för 2020. 

Bedömning                                                                                                      

Brottsofferjouren bedöms uppfylla socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag. 

Brottsofferjourens verksamhet fyller en mycket viktig funktion för de som utsatts för 

brott och behöver stöd i direkt anslutning till brottet och /eller genom 

rättsprocessens olika faser. 

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 

Att Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Enköping 233 240 kr i 

verksamhetsbidrag för år 2021och 233 240 kr för 2022 förutsatt att de vid 

uppföljning under 2021 uppfyller villkoren. 

Yrkanden 

Tuija Rönnback (NE), Åsa Andersson (S), Alija Abdi (S) och Sven Jansson (S) 

yrkar på återremiss enligt bilaga. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens förslag och 

dels Sven Janssons återremissyrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Sven Janssons 

återremissyrkande.  

__________ 
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Paragraf 102 Ärendenummer SN2020/136 

Ansökan om verksamhetsbidrag, Tjejjouren 2020-2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen som ska 

återkomma med en konsekvensbeskrivning vad neddragningen innebär för 

Tjejjouren till socialnämnden den 28 september. 

Beskrivning av ärendet 

Tjejjouren har ansökt om en högre summa men utifrån det rådande ekonomiska 

läget i förvaltningen så är förslaget att en effektivisering på -2% på den summan 

som verksamheten beviljades för 2020. 

Bedömning                                                                                                           

Tjejjouren bedöms uppfylla socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag. 

Tjejjourens verksamhet fyller en mycket viktig funktion för unga tjejer som på olika 

sätt är i behov av råd och stöd. Verksamheten anses vara både ett komplement 

och alternativ till socialnämndens stödinsatser. 

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 

Att Socialnämnden beviljar Tjejjouren Enköping 102 900 kr i verksamhetsbidrag för 

2021 och 102 900 kr för 2022 förutsatt att de vid uppföljning under 2021 uppfyller 

villkoren. 

Yrkanden 

Tuija Rönnback (NE), Åsa Andersson (S), Alija Abdi (S) och Sven Jansson (S) 

yrkar på återremiss enligt bilaga. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens förslag och 

dels Sven Janssons återremissyrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Sven Janssons 

återremissyrkande.  

__________ 
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Paragraf 103 Ärendenummer SN2020/141 

Ansökan om verksamhetsbidrag, Kvinnojouren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen som ska 

återkomma med en konsekvensbeskrivning vad neddragningen innebär för 

Kvinnojouren till socialnämnden den 28 september. 

Beskrivning av ärendet 

Kvinnojouren har ansökt om en högre summa men utifrån det rådande ekonomiska 

läget i förvaltningen så är förslaget att en effektivisering på -2% på den summan 

som verksamheten beviljades för 2020. 

Bedömning                                                                                                          

Kvinnojouren Enköping bedöms uppfylla socialnämndens riktlinjer för 

verksamhetsbidrag. Kvinnojourens verksamhet fyller en mycket viktig funktion för 

kvinnor som på olika sätt utsatts för våld eller hot om våld och är i behov av stöd 

och skydd. 

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 

Att Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Enköping 705 600 kr i verksamhetsbidrag 

för år 2021 och 705 600 kr för 2022 förutsatt att de vid uppföljning under 2021 

uppfyller villkoren. 

Yrkanden 

Tuija Rönnback (NE), Åsa Andersson (S), Alija Abdi (S) och Sven Jansson (S) 

yrkar på återremiss enligt bilaga. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens förslag och 

dels Sven Janssons återremissyrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Sven Janssons 

återremissyrkande.  

__________ 
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Paragraf 104 Ärendenummer SN2020/116 

Ansökan om verksamhetsbidrag, Hyresgästföreningen 
Lokalen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen som ska 

återkomma med en konsekvensbeskrivning vad neddragningen innebär för 

Hyresgästföreningen Region Mitt, verksamhet Lokalen till socialnämnden den 28 

september. 

Beskrivning av ärendet 

Hyresgästföreningen Region Mitt, verksamhet Lokalen har ansökt om en högre 

summa men utifrån det rådande ekonomiska läget i förvaltningen så är förslaget att 

en effektivisering på -2% på den summan som verksamheten beviljades för 2020. 

Bedömning                                                                                                

Hyresgästföreningen Region Mitt, verksamhet Lokalen bedöms uppfylla 

socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag. Verksamheten fyller en viktig 

funktion för de boende i bostadsområdet. 

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 

Att Socialnämnden beviljar Hyresgästföreningen Region Aros Gävle i Enköping 

297 920 kr i verksamhetsbidrag för sin verksamhet Lokalen på Kärrhöksgränd 1 för 

2021. 297 920 kr för 2022 förutsatt att de vid uppföljning under 2021 uppfyller 

villkoren. 

Yrkanden 

Tuija Rönnback (NE), Åsa Andersson (S), Alija Abdi (S) och Sven Jansson (S) 

yrkar på återremiss enligt bilaga. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens förslag och 

dels Sven Janssons återremissyrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Sven Janssons 

återremissyrkande.  

__________ 
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Paragraf 105 Ärendenummer SN2020/109 

Ansökan om verksamhetsbidrag, Vändpunkt/Ungdom 

Beslut 

Socialnämnden avslår den ideella föreningen, Vändpunkt/Ungdoms ansökan om 

verksamhetsbidrag för 2021 och 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Ideella verksamheten Vändpunkt/Ungdom är verksamma i Vällingby och 

Stockholmstrakten. De arbetar för att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet genom att 

ordna med lärlingsplatser och stötta. Verksamheten har även en stödgrupp för 

unga föräldrar med egen historik av utanförskap, där de genom intensivt stöd 

under lång tid hoppas förebygga sociala problem längre fram.  

Bedömning                                                                                           

Vändpunkt/Ungdom uppfyller inte socialnämndens riktlinjer för 

verksamhetsbidrag.  Dels är de inte verksamma i Enköpings kommun samt att 

verksamheten motsvarar en extern öppenvård som då behöver upphandlas. 

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 

Att Socialnämnden avslår den ideella föreningen, Vändpunkt/Ungdoms ansökan 

om verksamhetsbidrag för 2021 och 2022. 

__________ 

 

Kopia till: 

Vändpunkt/Ungdom  
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Paragraf 106 Ärendenummer SN2020/123 

Ansökan om verksamhetsbidrag, Grannsamverkan 

Beslut 

Socialnämnden avslår Grannsamverkans ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 

och 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Grannsamverkan är en metod som minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt 

ökar tryggheten för invånarna.  Metoden används av Samverkan mot brott, 

SAMBO. SAMBO är en organisation bestående av flera olika aktörer som alla 

verkar för att skapa ett tryggare boende.  

Bedömning                                                                                                

Grannsamverkan uppfyller inte socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag.   

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 

Att Socialnämnden avslår Grannsamverkans ansökan om  verksamhetsbidrag för 

2021 och 2022. 

__________ 

 

Kopia till: 

Grannsamverkan  
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Paragraf 107  

Anmälan av protokoll 

Beslut 

Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.    

Beskrivning av ärendet 

Följande protokoll anmäles: 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 70, Valärenden. 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 106, Reviderad tidplan för styrning och 

uppföljning 2020. 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 109, Delårsrapport januari-april 2020 med 

prognos för 2020 – Enköpings kommun. 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 115, Regler mot korruption. 

 

__________  
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Paragraf 108  

Hantering av "pärmen" på socialnämndens 
sammanträden 

Beslut 

 Socialnämnden beslutar att hantera inkomna handlingar och beslut enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag på hur socialnämnden kan ta del av inkomna handlingar och beslut. 

Vård och omsorgsförvaltningen har slutat att ta med pärmen till sammanträdet. 

Ledamöterna får gå till nämndsekreteraren och titta i pärmen veckan innan 

sammanträdet. Förslag att vi gör på samma sätt och att handlingarna hanteras 

enligt följande: 

Anmälan av protokoll: Alla handlingar i Ipaden, inget i pärmen. 

Anmälan av delegationsbeslut: 

Personalärenden, beslut om serveringstillstånd och tobak:  Alla handlingar i 

Ipaden, inget i pärmen. 

Delegationsbeslut i individärenden: Bara i pärmen. 

Anmälan av ordförandebeslut:  Lista i Ipaden med datum, beslutsfattare och typ 

av beslut. Handlingarna i pärmen. 

Anmälan av inkomna domar och beslut: Lista i Ipaden med datum, avsändare, 

mål nr, ärendetyp, bifall/avslag. Handlingarna i pärmen. 

  

__________  
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Paragraf 109  

Förvaltningen informerar 

 

Elisabeth Kántor, socialchef, informerar om: 

 

Semesterplaneringen för förvaltningen är klar. Alla verksamheter har öppet under 

sommaren. 

Under Elisabeth Kántors semester kommer Ann-Marie Nilsson att var tf socialchef i 

tre veckor och Kenny Jansson i en vecka. 

Förvaltningen rapporterar en något ökad personalfrånvaro kopplad till lindriga 

symtom. Detta hanteras med den beredskapsplan som förvaltningen upprättat. 

Ledningen har avstämningsmöten varje vecka och kommer även ha det under 

sommaren. 

Förvaltningen rapporterar ett ökat inflöde av ärenden till mottagningen, både 

avseende personer som ansöker om försörjningsstöd och oro för barn och unga.  

Annons är nu ute gällande tjänsten som föreståndare till samsjuklighetsboendet, 

Gryta Husby. Ann-Marie Nilsson ansvarar för den tillsammans med chef från vård 

och omsorgsförvaltningen. 

Socialnämnden kommer att behöva komplettera med indikator i kommunens 

långsiktiga plan, gäller målet om våld. Underlag läggs ut i ledamöternas padda. 

Dialog om detta behöver genomföras på socialnämndens sammanträde i augusti.  

 

 

__________  
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Paragraf 110 Ärendenummer SN2020/73 

Tillsynsrapport serveringstillstånd 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen av genomförd tillsyn på 

verksamheter med serveringstillstånd. 

Beskrivning av ärendet 

Tillsyn har sedan senaste rapportering i socialnämnden, februari 2020, genom- 

förts på sex verksamheter med serveringstillstånd.  Inga avvikelser noterades vid 

fyra av de sex verksamheterna. 

Följande brister har iakttagits vid två serveringsställen: 

På en restaurang är det oklart om cl-priset är detsamma oavsett försäljning av 4 cl 

eller 6 cl. Samma restaurang har ett erbjudande vid kortbetalning: köp av en öl för 

60 kronor och köp av två öl 110 kronor. Tillsynsärende kommer att öppnas efter 

den iakttagelsen. På samma restaurang noterades det att en brandsläckare var 

placerad på golvet under en bänk med sittdynor och stol framför brandsläckaren. 

Kontakt har tagits med Räddningstjänsten efter den iakttagelsen. 

En restaurang serverar s.k. cafémeny från klockan 21:00 med enklare maträtter. 

Fram till klockan 23:00 ska det finnas en fullständig meny med minst tre förrätter, 

tre huvudrätter som är anrättade och tre efterrätter. Tillsynsärende kommer att 

öppnas om innehavaren inte omgående rättar till menyn. 

  

__________  
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Paragraf 111  

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 vid Motorgården i Enköping den 14 – 

15 augusti 2020. Serveringstid: Klockan 11:00 – 02:00. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om serveringstillstånd 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 14-15 augusti 2020.  

Serveringsställe: Motorgården i Enköping 

Serveringslokaler: Festområde vid Motorgården enligt ritning 

Serveringstider: Klockan 11:00-02:00 

__________ 

 

Kopia till: 

Tillståndshandläggare  
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Paragraf 112  

Tillsyn - serveringstillstånd Blue Lion AB 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att meddelar en erinran till Blue Lion AB, 

organisationsnummer: xxxxxxxxxxx vid serveringsstället Orientaliska Palatset, 

Fjärdhundragatan 58, 745 30 Enköping. 

Beslut motiveras med hänvisning till alkohollagen 9 kapitlet 17 paragrafen. 

Tillståndshavaren Blue Lion AB har genom att inte försäkra sig om att de som 

fungerar som serveringsansvarig finns anmäld till kommunen och inte följt 

bestämmelserna i alkohollagen 8 kap 18 § och därmed brustit i sin lämplighet. De 

ska därför meddelas en erinran. 

Beskrivning av ärendet 

Bolagsnamn: Blue Lion AB, organisationsnummer: xxxxxxxxxxx. Serveringsställe: 

Restaurang Orientaliska Palatset, 745 30  Enköping. Styrelse och bolagsägare: Ali 

Murad äger 100 % av aktierna och är ensam ledamot i bolaget. Suppleant är Rafed 

Akaby. 

Tillståndshavaren har sedan den 24 januari 2019 drivit restaurang Orientaliska 

Palatset med tillstånd att servera alkoholdrycker. Restaurang Orientaliska Palatset 

bedriver vanlig restaurangverksamhet. 

Tillståndshavaren har inte tidigare varit föremål för åtgärder från socialnämnden. 

Tillsynsärende som har inletts på grund av brister som uppmärksammades vid en 

yttre tillsyn på restaurangen. 

 

__________ 

 

Kopia till: 

Tillståndshanläggare  
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Paragraf 113 Ärendenummer SN2020/79 

Rapportering gällande missförhållanden enligt SoL 14 
kapitlet 3 paragrafen 

Beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

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. 

Under perioden 2020-01-01 tom 2020-06-04 har totalt 91 händelser rapporterats 

enligt Socialtjänstlagen 14 kap 3 §. 

Händelserna är fördelade mellan avdelningarna enligt nedan; 

43 händelser inrapporterade från barn och familj utredning och familjerätten, 

30 händelser inrapporterade från samhällsvården, 

Fyra (4) händelser inrapporterade från försörjningsstödsteamet,       

Två (2) händelser inrapporterade från öppenvård barn och familj, 

Åtta (8)  händelser inrapporterade från mottagningen och bo-team, 

Tre (3) händelse inrapporterad från vuxen utredning, 

En (1) händelse inrapporterad från öppenvård vuxen 

Majoriteten av de avvikelsehanteringar som rapporterats från Samhällsvården är 

övervägande/omprövningar av vården där de passerat sex månader samt 

bristande arbete kring skyddsbedömningar/förhandsbedömningar. Vid förra årets 

rapportering hade samhällsvården också en majoritet av 

överväganden/omprövningar som passerat tiden. 
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Återkommande hos Mottagningen är att det handlar om att 

förhandsbedömningarna passerat den lagstadgade tiden på 14 dagar. 

Majoriteten av de avvikelser som Utredning barn och familj, har rapporterat handlar 

om utredningar som passerat längre tid än fyra månader samt avsaknad av 

skyddsbedömningar och bristande hantering av förhandsbedömningar. Detta 

mönster kvarstår från rapportering för ett år sedan. 

Alla händelser är hanterade och åtgärder vidtagna internt i varje team utifrån varje 

enskild rapportering. Det kommer under hösten 2020 att ske ett djupare 

analysarbete för att se vilka insatser som behövs för att på barn myndighet komma 

till rätta med sena utredningar/uppföljningar av vården samt arbete kring 

förhandsbedömningar och skyddsbedömningar. Detta för att öka rättssäkerheten 

för kommunens invånare och undvika att samma typ av händelser återkommer 

även 2021.  Förvaltningen kommer att behöva ta fram en övergripande åtgärdsplan 

gällande detta. 

Förvaltningen behöver också se över varför det ser så olika ut med antal 

avvikelserapporteringar mellan olika avdelningar, om det beror på olika 

kunskapsnivåer eller att belastningen är större på vissa avdelningar. Arbetet 

kommer att ske i samverkan mellan ledning, handläggare och utvecklare. 

Ingen anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO har gjorts under ovan 

period. 

 __________  



 Protokoll  28 (33) 

Sammanträdesdatum  

2020-06-16  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 114  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för maj månad 2020 hos 

enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Utredning vuxna och försörjning 

• Boteamet 

Beslut om serveringstillstånd enligt förteckning för maj  2020 (dnr SN2020/74). 

Inget beslut om tobakstillstånd för maj 2020 (dnr SN2020/99). 

Beslut i personalärenden enligt förteckning för maj 2020 (dnr SN2020/67). 

 

__________ 
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Paragraf 115  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 14 maj 2020 till och 

med 20 maj 2020 anmäles. 

 

__________ 
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Paragraf 116  

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 perioden11 maj 2020 till och 

med 4 juni 2020 anmäles.  

 

__________  
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Paragraf 117  

Tillsyn - serveringstillstånd Papillon 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att meddela en erinran till Papillon Kök & Bar, 

organisationsnummer: xxxxxxxxxxx vid serveringsstället Papillon Kök & Bar, 

Kungsgatan 30,  Enköping. 

Beslut motiveras med hänvisning till alkohollagen 9 kapitlet 17 paragrafen punkt 1 

alt 2. 

Tillståndshavaren Papillon Kök & Bar har inte följt bestämmelserna i 8 kap. 21§ 

samma lag. De ska därför meddelas en erinran. 

Beskrivning av ärendet 

Bolagsnamn/enskild firma: Papillon Kök & Bar, organisationsnummer: xxxxxxx 

xxxx. Serveringsställe: Papillon Kök & Bar, Kungsgatan 30,  Enköping. 

Tillståndshavaren har sedan den 21 juni 2012 drivit Papillon Kök & Bar med 

tillstånd att servera alkoholdrycker. Papillon Kök & Bar bedriver vanlig 

restaurangverksamhet. 

Tillståndshavaren har inte tidigare varit föremål för åtgärder från socialnämnden. 

Tillsynsärende har inletts på grund av brister som uppmärksammades vid en yttre 

tillsyn på restaurangen. 

 

_________ 

 

Kopia till: 

Tillståndshandläggare  
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Paragraf 118  

Övrigt 

Ordförande redogjorde för status i arbetet med arbetsmarknadsfrågor. Nämnden är 

enig att förvaltningen inventerar vilka kompetens och resurser gällande 

arbetsmarknadsfrågor som finns inom egna verksamheten.  

 

__________ 
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Bilaga  
 

Yrkar återremiss på ärende 9-13  

Vi yrkar på att det görs en konsekvensbeskrivning i varje ärende  vad den 

föreslagna neddragningen innebär för föreningarnas verksamhet och det viktiga 

samhäll uppdrag som de utför. 

Sven Jansson  

 


