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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Fagerudd, måndagen den 28 september 2020, klockan 15.00 – 16.35

Beslutande

Peter Book, Ordförande (M)
Tuija Rönnback, 2:e vice ordförande (NE)
Anna Sager (C), tjänstgörande ersättare
Yvonne Bromée (M)
Monica Hallgren (C)
Åsa Andersson (S)
Alija Abdijevic (S), deltar via Skype, paragraf 137-150
Sven Jansson (S)
Carina Almlöv (SD)
Annelie Porsaeus (V), tjänstgörande ersättare, paragraf 151-157

Ej tjänstgörande ersättare

Vassilios Ikonomidis (M)
Henrik Lindberg (KD)
Annelie Porsaeus (V), paragraf 137-150
Barbara Ciolek (SD)

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen torsdagen den 1 oktober klockan 16.00

Avser paragrafer

137 - 157

Sekreterare
Elisabet Lindgren
Ordförande
Peter Book
Justerande
Tuija Rönnback

Bevis om anslag
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns
på enkoping.se/anslagstavla.
Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2020-09-28
2020-10-02
2020-10-23
2020-10-22

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.
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Övriga deltagare

Justerarnas signaturer

Elisabeth Kantor, socialchef
Elisabet Lindgren, nämndsekreterare
Anna-Lena Larsson, ekonom/controller, paragraf 139-140
Anna Ryding, utvecklare, paragraf 143-147
Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, paragraf 139-142
Kenny Jonsson, administrativ chef, paragraf 151-152

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 137

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering
Beslut
Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Justering torsdagen den 1
oktober klockan 16.00.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

Paragraf 138

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ärende 17 utgår, Umgängesbegränsning.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

Paragraf 139

Ärendenummer SN2020/50

Delårsbokslut 2
Beslut
Socialnämnden godkänner lämnad delårsrapport 2.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden redovisar ett underskott på 12 mnkr i tertialbokslutet. De
verksamheter som avviker negativt från budget är framförallt ekonomiskt bistånd,
våldsärenden och placeringar av barn och unga.
Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att öka och överskrider budgeterad
nivå. Faktorer som att konjunkturen mattas av, arbetslösheten stiger och
Arbetsförmedlingens uppdrag minskar leder till ett ökat behov av
försörjningsstöd. Kostnadsökningarna förklaras inte enbart av att antalet individer
blir fler utan även hushållens genomsnittliga behov ökar. Orsakerna är fler som att
storleken på hushållen ökar, ökade boendekostnader eller att hushållen får
minskade inkomster i form av till exempel aktivitetsstöd för deltagande i
Arbetsförmedlingens insatser.
Placeringar av barn och unga på institution och i konsulentstödda familjehem ligger
över budgeterad nivå och förklarar underskottet inom barnavården. Vårdbehoven
är generellt mer komplexa och i flera ärenden skulle psykiatrin behöva involveras.
Placeringar i egna familjehem är en fortsatt inriktning under året.
Placeringarna inom vuxenvården har sjunkit jämfört med tidigare år förutom
våldsärendena. Våldsärendena har sjunkit från en hög nivå under våren till en
betydligt lägre nivå under sommaren. I prognosen förutspås fortsatta låga nivåer
under hösten med reservation för effekter av Covid-19.
Ensamkommande flyktingbarn är i nuläget 19 vilket kommer att minska till 12 vid
årets slut. Utmaningen är att nå ett resultat i balans trots att vissa återsökningar ej
godkänns av Migrationsverket.
Prognosen i augusti hamnar på -215 mnkr, en försämring mot budget med 15
mnkr.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

Paragraf 140

Ärendenummer SN2020/147

Återremittering på effektiviseringsåtgärder för budget i
balans

Beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 16 juni om att förvaltningen ska
komplettera underlaget med möjliga besparingsåtgärder för en budget i balans
2020. Förvaltningen presenterar en kompletterande skrivelse.
Socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 24 augusti, 7 september och 14
september 2020.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

Paragraf 141

Ärendenummer SN2020/162

Rapport - Förvaltningens tillgängliga resurser kopplat
till arbetsmarknad/sysselsättning
Beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har till förvaltningen lämnat uppdrag att beskriva och
återrapportera till socialnämnden om sysselsättningsverksamheten Joar Socias
resurser.
Joar Socia är socialförvaltningens arbetsträningsverksamhet för personer med
missbruk/beroende problematik och personer med annan social problematik.
Personerna står oftast långt ifrån ordinarie arbetsmarknad. Verksamheten har
möjlighet att ta emot 40 deltagare för arbetsträning utifrån deras egna förmågor
och förutsättningar. Målet är att personerna ska kunna komma vidare till studier,
praktik eller arbete.
Socialnämndens arbetsutskott har begärt rapport från Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden vad de har för resurser
kopplat till arbetsmarknad/sysselsättning.
Socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 24 augusti 2020.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

Paragraf 142

Ärendenummer SN2020/172

Revidering av riktlinjer ekonomiskt bistånd
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta revideringen av riktlinjer gällande ekonomiskt
bistånd.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för arbetet inom ramen för Ekonomiskt bistånd reviderades i sin helhet
senast år 2014 och antogs av Socialnämnden samma år. Därefter har enstaka
riktlinjer i dokumentet reviderats under 2018 och 2019. Utifrån detta så har det
funnits ett behov av att se över hela dokumentet vilket nu har skett då flera
uppgifter förändrats.
Vid en genomgång av dokumentet så kan det konstateras att många av de riktlinjer
och uppgifter som finns i dokumentet är uppgifter som finns att återfinna i
Socialstyrelsen bok ”Handbok för ekonomiskt bistånd”. En bedömning har skett att
uppgifter som finns i ”Handbok för ekonomiskt bistånd” inte behöver finnas i de
lokala riktlinjerna. Riktlinjerna ska vara ett komplement till Socialstyrelsens
handbok och därmed har en revidering av dokumentet skett.
I lämnat förslag innehåller riktlinjerna kompletterande uppgifter som ett utökat stöd
till de som handlägger ekonomiskt bistånd samt att en översyn har skett av de
lokala riktlinjerna i dokumentet.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

Paragraf 143

Ärendenummer SN2020/116

Ansökan om verksamhetsbidrag, Hyresgästföreningen
Lokalen, 2021-2022
Beslut
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.

Reservationer
Ledamöterna Sven Jansson (S), Åsa Andersson (S), Alija Abdijevic (S) och Tuija
Rönnback (NE) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Hyresgästföreningens Lokalens syfte är att bedriva en bred social verksamhet som
är öppen för alla, i alla åldrar som förebygger ett utanförskap och som främjar
integration. Målgrupper för verksamheten är alla som bor i bostadsområdet, främst
vuxna som är daglediga, med eller utan sociala och/eller psykiska bekymmer,
invandrarkvinnor samt barn och ungdomar. Hyresgästföreningen beskriver i sin
ansökan ett antal mål för verksamheten och vilka aktiviteter som erbjuds. Det är
aktiviteter som möter upp de olika målgruppernas tänkbara behov.
Föreningen har en anställd som tillsammans med frivilliga som bor i
bostadsområdet skapar och genomför de olika aktiviteterna samt ger stöd till dem
som av olika skäl vill eller behöver det. Under rådande pandemi har verksamheten
förlagt sina aktiviteter utomhus.
Bedömning
Hyresgästföreningen Region Mitt, verksamhet Lokalen bedöms uppfylla
socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag. Verksamheten fyller en viktig
funktion för de boende i bostadsområdet.
På socialnämndens sammanträde i juni 2020 beslutades det att de verksamheter
som ansökt om bidrag fick möjlighet att inkomma med en konsekvensbeskrivning
av minskat bidrag. Sista datum för detta var 2020-08-21.
Hyresgästföreningen inkom med konsekvensbeskrivning 2020-07-23 där de
förklarar att verksamheten inte påverkas av en minskad finansiering på 2 % men

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

om den däremot skulle fortsätta minska kommande år så kommer verksamheten
att påverkas.
Utifrån detta föreslås inga ändringar i förslag till beslut.
Socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 september 2020.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sven Janson (S) yrkar på
oförändrat bidrag till föreningarna.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels ordförande förslag och
dels Sven Janssons förslag.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning läses upp och godkänna, den
som vill bifalla ordförandes förslag till beslut svarar Ja och den som vill bifalla Sven
Jansons (S) förslag till beslut svarar Nej.
Vid omröstningen röstar 5 ledamöter Ja och 4 ledamöter Nej.
Beslutande

Ja

Peter Book (M)

X

Yvonne Bromée (M)

X

Monica Hallgren (C)

X

Nej

Åsa Andersson (S)

X

Alija Abdijevic (S)

X

Sven Jansson (S)

X

Tuija Rönnback (NE)

X

Carina Almlöv (SD)

X

Anna Sager

X

__________
Kopia till:
Hyresgästföreningen Lokalen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

Paragraf 144

Ärendenummer SN2020/108

Ansökan om verksamhetsbidrag, Brottsofferjouren
2021-2022
Beslut
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.

Reservationer
Ledamöterna Sven Jansson (S), Åsa Andersson (S), Alija Abdijevic (S) och Tuija
Rönnback (NE) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Föreningens syfte är att lämna olika former av stöd till personer som utsatts för
brott. Brottsofferjourens verksamhet kan ses som ett komplement till samhällets
insatser för brottsoffer.
Föreningens uppdrag är att genom ideella krafter, tillsammans med anställd
personal och styrelse bedriva stödverksamhet för brottsoffer, målsägande och
vittnen inom Enköping kommun.
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.
På socialnämndens sammanträde i juni 2020 beslutades det att de verksamheter
som ansökt om bidrag fick möjlighet att inkomma med en konsekvensbeskrivning
av minskat bidrag.
Sista datum för detta var 2020-08-21. Brottsofferjouren var i kontakt med
förvaltningen 2020-07-07 för att stämma av att de uppfattat det hela korrekt. Efter
samtal med förvaltningen avstod de från att inkomma med någon
konsekvensbeskrivning då de anser att det minskade bidraget är för litet för att det
ska påverka deras verksamhet.
Utifrån detta föreslås inga ändringar i förslag till beslut.

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 september 2020.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sven Janson (S) yrkar på
oförändrat bidrag till föreningarna.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels ordförande förslag och
dels Sven Janssons förslag.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning läses upp och godkänna, den
som vill bifalla ordförandes förslag till beslut svarar Ja och den som vill bifalla Sven
Jansons (S) förslag till beslut svarar Nej.
Vid omröstningen röstar 5 ledamöter Ja och 4 ledamöter Nej.
Beslutande

Ja

Peter Book (M)

X

Yvonne Bromée (M)

X

Monica Hallgren (C)

X

Nej

Åsa Andersson (S)

X

Alija Abdijevic (S)

X

Sven Jansson (S)

X

Tuija Rönnback (NE)

X

Carina Almlöv (SD)

X

Anna Sager

X

__________
Kopia till:
Brottsofferjouren

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

Paragraf 145

Ärendenummer SN2020/136

Ansökan om verksamhetsbidrag, Tjejjouren 2020-2022
Beslut
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.

Reservationer
Ledamöterna Sven Jansson (S), Åsa Andersson (S), Alija Abdijevic (S) och Tuija
Rönnback (NE) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Verksamheten har funnits sedan 2007 och var till en början en del av Kvinnojouren
Gertrud, men är sedan 2011 en egen förening. Föreningens syfte är att stötta och
stärka unga tjejer som i huvudsak sker via Tjejjourens chatt.
Samtalen sker på de stödsökandes villkor och de får vara anonyma, samtalen
handlar om allt från skola och vänner till incest och våld i hemmet. Under de
kommande åren kommer verksamheten att genomgå en del tekniska förändringar
för att kunna erbjuda distansutbildningar. Kommer även starta upp en studiecirkel.
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.
På socialnämndens sammanträde i juni 2020 beslutades det att de verksamheter
som ansökt om bidrag fick möjlighet att inkomma med en konsekvensbeskrivning
av minskat bidrag. Sista datum för detta var 2020-08-21. Tjejjouren har inte
inkommit med någon beskrivning eller på annat sätt tagit kontakt med
förvaltningen. Varvid det inte finns något som föranleder ändringar i förslag till
beslut.
Socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 september 2020.
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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sven Janson (S) yrkar på
oförändrat bidrag till föreningarna.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels ordförande förslag och
dels Sven Janssons förslag.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning läses upp och godkänna, den
som vill bifalla ordförandes förslag till beslut svarar Ja och den som vill bifalla Sven
Jansons (S) förslag till beslut svarar Nej.
Vid omröstningen röstar 5 ledamöter Ja och 4 ledamöter Nej.
Beslutande

Ja

Peter Book (M)

X

Yvonne Bromée (M)

X

Monica Hallgren (C)

X

Nej

Åsa Andersson (S)

X

Alija Abdijevic (S)

X

Sven Jansson (S)

X

Tuija Rönnback (NE)

X

Carina Almlöv (SD)

X

Anna Sager

X

__________
Kopia till:
Tjejjouren

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
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Socialnämnden

Paragraf 146

Ärendenummer SN2020/137

Ansökan om verksamhetsbidrag, RIA Hela människan,
2021-2022
Beslut
Socialnämnden beviljar Hela människan/RIA i Enköping 1 499 400 kr i
verksamhetsbidrag för härbärget 2021 och 1 499 400 kr för 2022 förutsatt att de
vid uppföljning under 2021 uppfyller villkoren.

Reservationer
Ledamöterna Sven Jansson (S), Åsa Andersson (S), Alija Abdijevic (S) och Tuija
Rönnback (NE) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Härbärget är förlagt till föreningens fastighet Kryddgårdsgatan 19 A där hemlösa i
Enköping kan söka sovplats för natten. Härbärget är öppet varje dygn kl. 18.00 –
08.00 och öppnar 16.00 på helger. Härbärget har ett särskilt rum för kvinnor.
De som övernattar på härbärget är hemlösa, huvudsakligen missbrukare.
Landstingets husläkare för hemlösa har sin mottagning förlagd till RIA en
förmiddag varje vecka.
Under 2020 har det skett en ökning av kvinnor och personer utan
missbruksproblem som söker sig till härbärget. Verksamheten funderar utifrån
detta på att bygga ut med kanske tre bäddar för kvinnor genom att bygga en
friggebod på tomten.
Bedömning
På socialnämndens sammanträde i juni 2020 beslutades det att de verksamheter
som ansökt om bidrag fick möjlighet att inkomma med en konsekvensbeskrivning
av minskat bidrag. Sista datum för detta var 2020-08-21.
Hela människan, RIA inkom med konsekvensbeskrivning 2020-08-13, där de
beskriver att en minskning av bidraget kommer att få stora konsekvenser på deras
verksamhet.
Konsekvenserna kan komma att bli att dagcentret och Matbryggan måste läggas
ned samt att personal inte kan vidareutbildas.

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
2020-09-28
Socialnämnden

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.
Konsekvenserna som tagits upp gällande dagcentret och Matbryggan bedöms inte
föranleda några ändringar i förslag till beslut.
Socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 september 2020.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sven Janson (S) yrkar på
oförändrat bidrag till föreningarna.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels ordförande förslag och
dels Sven Janssons förslag.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning läses upp och godkänna, den
som vill bifalla ordförandes förslag till beslut svarar Ja och den som vill bifalla Sven
Jansons (S) förslag till beslut svarar Nej.
Vid omröstningen röstar 5 ledamöter Ja och 4 ledamöter Nej.
Beslutande

Ja

Peter Book (M)

X

Yvonne Bromée (M)

X

Monica Hallgren (C)

X

Nej

Åsa Andersson (S)

X

Alija Abdijevic (S)

X

Sven Jansson (S)

X

Tuija Rönnback (NE)

X

Carina Almlöv (SD)

X

Anna Sager

X

__________
Kopia till: Hela Människan - RIA
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Paragraf 147

Ärendenummer SN2020/141

Ansökan om verksamhetsbidrag, Kvinnojouren 20212020
Beslut
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.

Reservationer
Ledamöterna Sven Jansson (S), Åsa Andersson (S), Alija Abdijevic (S) och Tuija
Rönnback (NE) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kvinnojouren Enköping ger stöd till kvinnor och deras barn i Enköping som utsatts
för våld och hot om våld. Verksamheten stödjer ett stort antal kvinnor per år från
Enköpings kommun. Kvinnojouren ger kvinnor stödsamtal och praktiskt stöd i tex
kontakten med olika myndigheter och aktörer.
De erbjuder bland annat stöd i form av samtal med metoden Responsed Based
Practice, förutom motiverande samtal. Verksamheten har även tillgång till lägenhet
som kan erbjudas som skyddat boende. Under 2020 har verksamheten utvecklat
sitt stöd med att erbjuda samtal tillsammans med mamma och barn. Under oktober
kommer det även startas upp samtalsgrupper.
Bedömning
På socialnämndens sammanträde i juni 2020 beslutades det att de verksamheter
som ansökt om bidrag fick möjlighet att inkomma med en konsekvensbeskrivning
av minskat bidrag. Sista datum för detta var 2020-08-21.
Kvinnojouren inkom med konsekvensbeskrivning 2020-08-21 där de beskriver att
deras verksamhet kommer att klara en minskning av bidraget. De är däremot
oroade över utvecklingen med minskade bidrag på sikt och hur det kommer att
påverka arbetet med våldsutsatta i framtiden.
Kvinnojouren Enköping bedöms uppfylla socialnämndens riktlinjer för
verksamhetsbidrag. Kommunen håller helt med Kvinnojouren i att deras
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.
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Konsekvenser som tagits upp föranleder inga ändringar i förslag till beslut.
Socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 september 2020.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sven Janson (S) yrkar på
oförändrat bidrag till föreningarna.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels ordförande förslag och
dels Sven Janssons förslag.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning läses upp och godkänna, den
som vill bifalla ordförandes förslag till beslut svarar Ja och den som vill bifalla Sven
Jansons (S) förslag till beslut svarar Nej.
Vid omröstningen röstar 5 ledamöter Ja och 4 ledamöter Nej.
Beslutande

Ja

Peter Book (M)

X

Yvonne Bromée (M)

X

Monica Hallgren (C)

X

Nej

Åsa Andersson (S)

X

Alija Abdijevic (S)

X

Sven Jansson (S)

X

Tuija Rönnback (NE)

X

Carina Almlöv (SD)

X

Anna Sager

X

__________
Kopia till:
Kvinnojouren
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Paragraf 148

Anmälan av protokoll
Beslut
Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande protokoll anmäles:
Protokollsutdrag från SNAU, paragraf 212, Kompletterande besparingsåtgärder för
budget i balans.
Protokollsutdrag från SNAU, paragraf 213, Rapport – Förvaltningens tillgängliga
resurser kopplat till arbetsmarknad/sysselsättning.
Protokollsutdrag från KS, paragraf 132, Utvärdering av kommunens hantering av
coronapandemin.
Protokollsutdrag från SNAU, paragraf 224, Remiss- Regional Utvecklingsstrategi
för Uppsala län.
Protokollsutdrag från SNAU, paragraf 225, Beredning – Verksamhetsbidrag

__________
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Förvaltningen informerar
Elisabeth Kántor, socialchef, informerar om:
Elisabeth Kántor kommer att sluta sin tjänst i Enköpings kommun 31 december
2020. Rekryteringen av ny socialchef kommer att påbörjas under hösten.

__________
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Övrigt
Inget övrigt ärende.
__________
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Tillsyn - serveringstillstånd Skolstakrogen
Beslut
Socialnämnden beslutar att meddelar en varning till Skolstakrogen AB,
organisationsnummer: 559222-6244 vid serveringsstället Skolstakrogen,
Grillbyvägen 23, 749 51 Grillby.
Beslut motiveras med hänvisning till alkohollagen 9 kapitlet 17 paragrafen punkt 2.
Tillståndshavaren Skolstakrogen AB har genom att
•
•
•
•
•
•

förvara ett vapenlikt föremål bakom kassadisken,
förvara alkoholdrycker för privat bruk i låst förvaringsutrymme i
bolagsfastighetens källare,
blockera nödutgång med bland annat tomkartonger och drickabackar.
underlåta att presentera efterrätter på restaurangens menytavla.
centiliterpriset är billigare om man köper 6 centiliter än om man köper 4
centiliter vilket noterades även vid tillsynen 2018-05-16 då det skulle
åtgärdas.
underlåter tillsynande myndigheter att ge tillträde till verksamhetens
lokaler.

Tillståndshavaren Skolstakrogen AB har genom att inte ha följt bestämmelserna i
alkohollagen 8 kapitel 15 § (meny), alkohollagen 8 kapitel 16 § (brandsäkerhet),
alkohollagen 8 kapitel 21 § (prissättning), alkohollagen 8 kapitel 24 § 3:e stycket
(förvaringsförbudet), 9 kapitel 13 § (skyldighet att lämna tillträde till samtliga
lokaler) samt påträffande av airsoftgun i en låda bakom disken. Tillståndshavaren
har därmed brustit i sin lämplighet.
Skolstakrogen AB ska därför meddelas en varning.

Beskrivning av ärendet
Bolagsnamn: Skolstakrogen AB, organisationsnummer: 559222-6244.
Serveringsställe: Skolstakrogen, Grillbyvägen 23, Grillby.
Styrelse och bolagsägare: Senad Sabonovic f. xxxxxx-xxxx är ledamot, Sanela
Sabanovic f. xxxxxx-xxxx är suppleant.
Ägarandel: Senad Sabonovic och Sanela Sabanovic äger 50 % var av aktierna.
Firmatecknare: Firman tecknas var för sig av ledamoten och suppleanten.
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Tillståndshavaren har sedan 2008-06-05 drivit Skolstakrogen med tillstånd att
servera alkoholdrycker. Senad Sabonovic har drivit restaurangen genom egna
firman Senad Sabonovic xxxxxx-xxxx. Sedan 2020-01-23 drivs restaurangen i
bolagsform genom aktiebolaget Skolstakrogen AB. Skolstakrogen bedriver vanlig
restaurangverksamhet.
Tillståndshavaren har inte tidigare varit föremål för åtgärder från socialnämnden.
En tillsynsutredning inleddes den 3 mars 2020 med anledning av de brister som
uppmärksammades vid tillsyn på Skolstakrogen den 8 februari 2020.

__________
Kopia till:
Tillståndshandläggare
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Paragraf 152

Tillsyn - serveringstillstånd Friiberghs Golfrestaurang
Beslut
Socialnämnden beslutar att meddelar en erinran till Virgilio Eraso Vergara,
organisationsnummer: xxxxxx-xxxx vid serveringsstället Friiberghs Golfrestaurang,
Kulla Friibergh, 749 62 Örsundsbro.
Beslut motiveras med hänvisning till alkohollagen 9 kapitlet 17 paragrafen.
Tillståndshavaren Virgilio Eraso Vergara har genom att inte försäkra sig om att den
som fungerar som serveringsansvarig finns anmäld till kommunen och inte följt
bestämmelserna i alkohollagen 8 kapitel 18 § och därmed brustit i sin lämplighet.
Tillståndshavaren ska därför meddelas en erinran.

Beskrivning av ärendet
Bolagsnamn/enskild firma: Virgilio Eraso Vergara, organisationsnummer: xxxxxxx
xxxx. Serveringsställe: Friiberghs Golfrestaurang, Kulla Friibergh, 749 62
Örsundsbro.
Tillståndshavaren har sedan den 9 mars 2004 drivit Friiberghs Golfrestaurang med
tillstånd att servera alkoholdrycker. Friiberghs Golfrestaurang bedriver vanlig
restaurangverksamhet.
Tillståndshavaren har inte tidigare varit föremål för åtgärder från socialnämnden.
En tillsynsutredning inleds den 2 juli 2020 med anledning av de brister som
noterades vid tillsyn på Friiberghs golfrestaurang den 25 juni 2020. Den brist som
noterades vid tillsynen var att serveringsansvarig person inte fanns på
restaurangen.

__________
Kopia till:
Tillståndshandläggaren
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Umgängesbegränsning
Ärendet är återtaget.

__________
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Paragraf 154

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för augusti månad 2020 hos
enheterna:

• Mottagningen
• Utredning barn och familj
• Samhällsvård barn
• Utredning vuxna och försörjning
• Boteamet
Beslut om serveringstillstånd enligt förteckning för augusti 2020 (dnr SN2020/74).
Inget beslut om tobakstillstånd enligt förteckning för augusti 2020 (dnr SN2020/99).
Inget beslut i personalärenden enligt förteckning för augusti 2020 (dnr SN2020/67).

__________
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Anmälan av ordförandebeslut
Beslut
Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 12 augusti 2020 till
och med 20 augusti 2020 anmäles.

__________
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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 28 juli 2020 till och
med 16 september 2020 anmäles.

__________
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Övrigt
Inget övrigt ärende.

__________
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Bilaga till paragraf 143 – 147

Reservation med skriftligt yrkande från socialdemokraterna och Nystart Enköping
Vi yrkar på oförändrad bidrag till föreningarna!
Besparing är knappt 57 000 kr, på årsbasis. En näst intill försumbar summa för
socialförvaltningen, men den föreslagna besparingen är en stor summa för varje
förening.
Föreningarna har under ett antal år drabbats hårt av neddragningar av
verksamhetsbidragen och att återigen komma med neddragningar innebär att de
ideella föreningarna kan riskera att få lägga ned viktig verksamhet, i värsta fall hela
verksamheten.
I sådant fall kommer ökade kostnader att hamna på socialförvaltningen och det blir
ingen besparing.
Vi tycker det är viktigt att se de ideella föreningars bidrag som mycket värdefulla för
att utveckla välfärden i viktiga delar. Vi behöver uppmuntra föreningarna i deras
viktiga arbete genom att tillföra resurser, med dagens förslag blir det tvärtom.
Vårt förslag är att besparing istället tas på den övergripande administration
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