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Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Vallbyrummet, måndagen den 20 april 2020, klockan 17.00 -19.20

Beslutande

Peter Book, Ordförande (M)
Amanda Forsberg, 1:e vice ordförande (L)
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Yvonne Bromée (M)
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Avser paragrafer
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Sekreterare
Elisabet Lindgren
Ordförande
Peter Book
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Paragraf 57

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering
Beslut
Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Fredagen den 24 april klockan
12.00.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-04-20
Socialnämnden

Paragraf 58

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns men nedanstående tillägg.

Beskrivning av ärendet
Ordförande föreslår att punkt 5 , ”Taxor och avgifter 2021” och nr 11 ”Tillsyn
serveringstillstånd” tas upp efter punkt 4 samt att punkt 6, ”Återrapport
familjerådgivningen” och nr 13 ”Upphandling av familjerådgivning” kommer efter
tillsyn serveringstillstånd.
Ordförande anmäler två övriga punkter, Tuija Rönnback och Åsa Andersson en
övrig punkt.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-04-20
Socialnämnden

Paragraf 59

Besök och information av Rickard Westlöf gällande
samsjuklighetsboendet
Rickard Westlöf, enhetschef på Samhällsbyggnadsförvaltningens
fastighetsavdelning, informerar om samsjuklighetsboendet.
Den tidigare redovisade prognosen på ett överskridande med 3 mnkr till totalt 39
mnkr gäller fortsättningsvis. Beror på att entreprenören inte kunde starta som
beräknat samt något för låg budget gällande anslutningsavgifter och
larm/lås/passersystem.
Som följd av sänkt internränta påverkas inte driftkostnaden dvs hyran.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-04-20
Socialnämnden

Paragraf 60

Ärendenummer SN2020/50

Ekonomi, månadsrapport
Beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Resultatet till och med mars visar ett underskott på 4,2 mkr jämfört mot budgeterad
nivå. De verksamheter som redovisar underskott är framför allt ekonomiskt bistånd,
våldsärenden och placeringar av barn och unga på SIS-institutioner.
I den försämrade prognosen för ekonomiskt bistånd är inte effekter av Covid-19
inräknade. Prognosen för våldsärenden och placeringar barn och unga försämras
också utifrån ökat antal placeringar.
Dessutom justeras intäktsprognosen ner för tillstånd/tillsynsverksamheten där
politiken fattat beslut om att ej ta ut dessa avgifter i år för att underlätta för
näringslivet som har en tuff ekonomisk situation.
Ny prognos är totalt -12,75 mkr.
Information om förvaltningens framtida ekonomiska situation.
Kostnader som går att koppla till coronaepidemin kommer att följas. Olika åtgärder
för att dämpa kostnaderna bland annat för försörjningsstöd och vård av barn och
unga är framtagna. Man kommer även att titta på om man behöver göra andra
förändringar i befintlig verksamhet. Nämnden kommer att få återkoppling vilka
förändringar man kan behöva göra för att få en budget i balans.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 61

Ärendenummer SN2020/114

Taxor och avgifter 2021
Beslut
Inte göra några justeringar av avgifter för tillståndsprövning och tillsyn vid
försäljning av tobak för 2021.
Inte göra några justeringar av avgifter för anmälan och tillsyn vid försäljning av
folköl, elektroniska cigaretter (e-cigaretter), påfyllnadsbehållare och vissa receptfria
läkemedel för 2021.
Att ny prövning av taxor och avgifter bör genomföras i november 2020.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av coronaviruset har kommunen beslutat att inte debitera några
tillsynsavgifter under 2020 för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt
vid försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter, påfyllnadsbehållare och vissa receptfria
läkemedel.
Socialförvaltningens bedömning
Osäkerheten kring vilken påverkan situationen med coronaviruset kommer att ha
framöver ligger till grund för socialförvaltningens bedömning att inte justera några
avgifter för anmälan, tillståndsprövning och tillsyn under 2020.
Socialförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Inte göra några justeringar av avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen för 2021.
Inte göra några justeringar av avgifter förtillståndsprövning och tillsyn vid
försäljning av tobak för 2021.
Inte göra några justeringar av avgifter för anmälan och tillsyn vid försäljning av
folköl, elektroniska cigaretter (e-cigaretter), påfyllnadsbehållare och vissa receptfria
läkemedel för 2021.
Att ny prövning av taxor och avgifter bör genomföras i november 2020.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-04-20
Socialnämnden

Paragraf 62

Ärendenummer SN2020/122

Återrapport gällande Familjerådgivningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
På nämndsammanträdet den 18 november 2019 fattades det beslut om följande
punkter;
•

Förvaltningen ska under 2020 förbereda för upphandling av tjänsten
familjerådgivning.

•

Förvaltningen ska parallellt med ovanstående fortsätta dialog med andra
kommuner om samverkan av tjänsten familjerådgivning.

•

Förvaltningen ska se över storleken på besöksavgiften och maxantalet
beviljade samtal.

•

Förvaltningen ska återrapportera till socialnämnden i april 2020.

Socialförvaltningens bedömning
Om Enköpings kommun ska bedriva familjerådgivning i egen regi behövs det
tillräckligt med underlag för att anställa minst två familjerådgivare med steg 2
kompetens. Detta utifrån att det bör finnas tillgång till både en manlig och en
kvinnlig rådgivare. De ska också finnas möjlighet att vid behov vara två
familjerådgivare i samtalet. Den kompetens som behövs finns för närvarande inte i
kommunen så en rekrytering skulle bli nödvändig. Kommunen har tidigare inom sin
öppenvård stöttat personal att utbilda sig inom steg 1 men dessa har då strax efter
utbildningens slutförande valt att avsluta sin tjänst i kommunen. Utifrån detta
upplevs svårigheter att rekrytera och få personal med denna speciella kunskap att
stanna i kommunen. Underlaget idag är inte tillräckligt för att anställa två
heltidstjänster vilket också skulle försvåra rekryteringen. Alternativet är att ha
delade tjänster och detta anser socialförvaltningen vara en stor riskfaktor för den
stränga sekretessen som råder inom familjerådgivning och att den verksamheten
ska vara skild från biståndsinsatser.
Familjerådgivning i samverkan med andra kommuner
De kommuner som varit aktuella och som utvecklare också tagit kontakt med kring
ett eventuellt samverkansavtal är Uppsala kommun, Håbo kommun och Västerås
Stad.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Socialförvaltningen bedömer att det bästa alternativet är att upphandla
familjerådgivningen externt. Erfarenheten visar att detta givit ett gått resultat för
Enköpings kommuninvånare. Verksamheten har hållit en god kvalitet och detta till
ett relativt lågt pris.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

9 (18)
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Sammanträdesdatum
2020-04-20
Socialnämnden

Paragraf 63

Anmälan av protokoll
Beslut
Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande protokoll anmäles 23 mars men bordlades till 20 april.
Protokollsutdrag från KF, paragraf 21, utredning om politisk organisation för
arbetsmarknadsfrågor.
Protokollsutdrag från KF, paragraf 25, Valärenden.
Följande protokoll anmäles:
Protokollsutdrag från KF, paragraf 28, Ledamotsinitiativ om att möjliggöra
deltagande på distans på kommunstyrelsen, nämnderna och kommunfullmäktiges
sammanträden.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-04-20
Socialnämnden

Paragraf 64

Förvaltningen informerar
Elisabeth Kántor, socialchef, informerar om:
Förvaltningen är och har under de senaste veckorna haft en måttlig påverkan av
Corona pandemin.
Förvaltningen har upprättat en beredskapsplan som ledningen stämmer av varje
vecka.
Förvaltningen ser ett minskat inflöde av nya ärenden till mottagningen.
Förvaltningen har på kommunens hemsida och i lokalpress publicerat information
om möjligheter till stöd och hjälp från socialförvaltningens verksamheter.
Informationen innehåller också länkar till olika stödorganisationer.
Ulrika Björn, verksamhetschef, slutar 21 april. Ann-Marie Nilsson går in som tf
verksamhetschef tills vidare.
Förvaltningen kommer att ser över på vilket sätt resurserna på bästa sätt ska
användas framöver. Socialchefen återkommer med information om detta.
Förvaltningen har inga vakanta tjänster just nu.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
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Paragraf 65

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Delegeringsbesluten för februari anmäldes till nämnden 23 mars men bordlades till
dagens möte.
Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för februari och mars
månad 2020 hos enheterna:
• Mottagningen
• Utredning barn och familj
• Utredning vuxna och försörjning
Beslut om serveringstillstånd enligt förteckning för februari och mars 2020 (dnr
SN2020/74).
Beslut om tobakstillstånd enligt förteckning för februari och mars 2020 (dnr
SN2020/99).
Beslut i personalärenden enligt förteckning för februari och mars 2020 (dnr
SN2020/67).

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-04-20
Socialnämnden

Paragraf 66

Ärendenummer SN2019/153

Återrapport gällande ärende till IVO
Beslut
Socialnämnden lägger återrapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Utifrån att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under sommaren 2019 öppnade
ett tillsynsärende gällande enskild person har Socialnämnden i augusti månad
2019 avlämnat ett yttrande till IVO med begärd information och begärda
handlingar.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden

Paragraf 67

Tillsyn - serveringstillstånd Stinsen
Beslut
Socialnämnden beslutar att återkalla serveringstillståndet för Bozkurt i Norsborg
HB, organisationsnummer: 969773-4185 vid serveringsstället Stinsen,
Bangårdsgatan 10, 745 34 Enköping.
Beslut motiveras med hänvisning till alkohollagen 9 kapitlet 18 paragrafen punkt 3.
Tillståndshavaren Bozkurt i Norsborg HB har genom att inte ha följt
bestämmelserna i alkohollagen 8 kap 20 § och 3 kap 5 § (måttfullhet), 8 kap 16 §
(brandsäkerhet) och 8 kap 18 § (anställd) brustit i sin lämplighet.
Serveringstillståndet ska därför återkallas för Bozkurt i Norsborg HB.

Beskrivning av ärendet
Bolagsnamn: Bozkurt i Norsborg HB, organisationsnummer: 969773-4185
Serveringsställe: Stinsen, Bangårdsgatan 10, 745 34 Enköping.
Styrelsen: Rabih Karam f. xxxxxxxxxxx och Vasiliki Chrysovalaantou Psaros, f.
xxxxxxxxxxx .
Ägarandel: Rabih Karam äger 99 % och Vasiliki Chrysovalaantou Psaros äger 1 %.
Firmatecknare: Bolaget tecknas ensam av Rabih Karam.
Tillståndshavaren har sedan den 12 februari 2018 drivit Stinsen med tillstånd att
servera alkoholdrycker. Rabih Karam tog över bolaget i mars 2019. Stinsen
bedriver vanlig restaurangverksamhet.
Tillståndshavaren har inte varit föremål för åtgärder från socialnämnden.
Tillståndshavaren har dock varit föremål för en tillsynsutredning som inleddes den
20 maj 2019. Anledningen till det var att polisen vid en krogtillsyn på Stinsen den
21 april 2019 uppmärksammade en hög serveringsnivå på gästerna. Brister i deras
marknadsföring noterades även inför Tjejkvällen den 25 april 2019 där de erbjöd
kvinnor gratis alkohol. Tillsynsutredningen avslutades utan vidare åtgärd då de
ansåg sig tagit till sig det allvarliga i det inträffade och meddelade att de har
åtgärdat problemen.
_________
Kopia till:
Tillståndshandläggare

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 68

Ärendenummer SN2020/104

Upphandling av Familjerådgivningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att upphandling av tjänsten familjerådgivning genomförs
enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
På nämndsammanträdet den 18 november 2019 fattades det beslut om bland
annat följande punkt;
•

Förvaltningen ska under 2020 förbereda för upphandling av tjänsten
familjerådgivning.

Detta utifrån att avtalet med nuvarande aktör löper ut 2021-01-31.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
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Paragraf 70

Anmälan av ordförandebeslut
Beslut
Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ordförandebeslut för perioden 200220-20021 anmäldes till nämnden 23 mars
men bordlades till dagens möte.
Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 20 februari 2020 till
och med 31 mars 2020 anmäles.

_________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-04-20
Socialnämnden

Paragraf 71

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 februari till 17 mars
2020 anmäldes till nämnden 23 mars men bordlades till dagens möte.
Förteckning med inkomna domar och beslut under perioden 5 februari 2020 till och
med 6 april 2020 anmäles.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-04-20
Socialnämnden

Paragraf 72

Övrigt, arbetsmarknadsfrågor, samsjuklighetsboendet,
organisationstillhörighet tillståndshandläggning
Peter Book, ordförande tar upp fråga om:
Den 2 Februari 2020 föreslår kommunstyrelsen att Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta
fram en gemensam målbild för arbetsmarknadsfrågorna och hur samverkan mellan
nämnderna ska utformas. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen i maj.
Den 6 april hade de respektive arbetsutskotten samt förvaltningscheferna möte då
tjänstemännen presenterade en rapport.
Det är planerat att samsjuklighetsboendet ska tas i drift hösten 2020. Vad får det
för ekonomiska konsekvenser för förvaltningen och kommunen om vi inte tar
samsjuklighetsboendet i drift med tanke på det ekonomiska läget i år och framöver.
Tuija Rönnback (NE) och Åsa Andersson (S) frågar varför ordförande hanterade
ärendet som det gjordes inför och på nämnden i februari gällande förslaget att
flytta tillståndshandläggningen till Miljö och byggnadsförvaltningen. Ordförande
beskriver ärendegången. Ärendet bereddes på gemensamt arbetsutskott mellan
Socialnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden. Under mötet ställde Tuija
Rönnback frågan hur ärendet kommer att hanteras vidare. Ordförande informerar
om att ärendet kommer att läggas fram för beslut på nästa möte på Miljö- och
byggnadsnämnden.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

