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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022-09-27 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsen till dels för kännedom.  

Följande beslut eller handlingar har kommit till kommunstyrelsens för kännedom:  

- Region överenskommelse, SMADIT från juni 2022 och framåt.  
- Brev till kommunerna angående störningar i kollektivtrafiken, från 

trafikdirektör Karin Svingby, 2022-08-26 
- Aktieägaravtal för Energikontoret i Mälardalen AB, 2022-09-07 
- Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-06-14, § 93 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 202 
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Sammanträdesdatum  
2022-06-14  

 

Socialnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 93 Ärendenummer SN2022/50 

Ekonomi - Förslag till effektiviseringar för budget i 
balans 

Beslut 
1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning att åtgärder 

inte är möjliga för budget i balans 2022 
2. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning att 

effektiviseringsåtgärder på icke lagstyrd verksamhet inte är förenligt med 
ny socialtjänstlag som införs 2023 

3. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt på varje 
nämndmöte återrapportera arbetet med nyckeltal och volymberäkningar 
inför budget 2023 och 2024. 

4. Socialnämnden översänder tjänsteskrivelsen för information till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån det ekonomiska läget för Socialnämnden gavs förvaltningen i uppdrag att 
titta på ytterligare möjligheter till effektiviseringar för budget i balans 2022. 
Förvaltningen har under 2021 och under första tertialet 2022 arbetat för att hitta 
bästa möjliga vägar att hantera ett ökat inflöde parallellt med utmaningar med 
bemanning. Förvaltningen gjorde tillsammans med nämnden ett konstaterande i 
inledningen till 2022 där den tilldelade ramen inte bedömdes tillräcklig för att kunna 
erbjuda invånaren i Enköping det han/hon har rätt till. Socialnämnden gick upp till 
Kommunstyrelsen med ett äskande om en tilläggsbudget på 9,3 mnkr. Detta för att 
täcka de personalkostnader förvaltningen bedömde skulle behövas för att möta 
behoven 2022. Detta äskande avslogs i Kommunfullmäktige. I bokslutet för tertial 1 
ser förvaltningen att utöver de extra kostnader för bemanning ökar också 
vårdkostnaderna. Det gör att vid tertial 1 läggs en prognos på minus 21 mnkr. 
Utifrån detta gavs förvaltningen i uppdrag att se över de effektiviseringsförslag som 
togs fram 2019 för att se om några av de tidigare analyserade åtgärderna går att 
återuppta. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen har tittat på de effektiviseringsåtgärder som lades fram som 
förslag till socialnämnden 2019. Fler av de förslag som då lades fram ingår i 
förvaltningens utvecklingsarbete sedan 2020. Detta utifrån att det i grunduppdraget 
för förvaltningen ingår att alltid arbeta för hög kostnadseffektivitet och arbeta för en 
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Sammanträdesdatum  
2022-06-14  

 

Socialnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

budget i balans men också fortsätta att öka kvalitén i verksamheternas tjänster. 
Exempel på detta är: 

· metoder och arbetssätt som skapar effektivare användande av resurserna i 
den egna öppenvården, både för barn och vuxna. 

· fortsatt tydlig styrning av insatser mot egen försörjning för dem som uppbär 
försörjningsstöd 

· utökat användandet av tekniska lösningar/ digitalisering där det bäst 
stödjer verksamhetens uppdrag som till exempel digital återansökan för 
försörjningsstöd, digital orosanmälan och e-tjänster för alkohol -och 
tobaktstillstånd 

· utvecklat möjligheterna till lösningar för individer på hemmaplan istället för 
köp av externa placeringar 

Övriga förslag till effektivisering som då lades ser inte förvaltningen kommer gynna 
dagens och framtida krav och behov. Som till exempel att omfördela resurser från 
förebyggande insatser till myndighet. I den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 
2023 kommer stort fokus att ligga på det förebyggande arbetet. 
Förvaltningen vill istället fortsätta arbeta för att hitta nyckeltal som volymbeskriver 
verksamheten korrekt, fortsätta utveckla effektiva processer och hitta vägar för 
långsiktig kompetensförsörjning för att minska kostnader för konsulter. Detta arbete 
ska leda till att rätt volymer läggs in i resurserfördelningsmodellen för bästa möjliga 
underlag för kommande budgetarbeten och där socialnämnden tilldelas mer 
korrekt ram för den verksamhet man ansvarar för. 

Förvaltningen ser utifrån ovanstående det inte möjligt att nå en budget i balans år 
2022. 

__________ 
 
Kopia till:  Kommunstyrelsen 











































Från:                                  "Helena Ek" <helena.ek@energikontor.se>
Skickat:                             Wed, 7 Sep 2022 10:05:28 +0100
Till:                                     "Enköpings kommun" <kommunen@enkoping.se>;"Esklistuna kommun" 
<kommunstyrelsen@eskilstuna.se>;"Fagersta kommun" <info@fagersta.se>;"Flens kommun" 
<flenskommun@flen.se>;"Gnesta kommun" <gnesta.kommun@gnesta.se>;"Hallstahammars kommun" 
<kommun@hallstahammar.se>;"information@heby.se" <information@heby.se>;"Katrineholms 
kommun" <kommunen@katrineholm.se>;"Knivsta kommun" 
<knivsta@knivsta.se>;"Kommunledningsförv Katrineholm" 
<kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se>;"Kungsörs kommun" <info@kungsor.se>;"Nyköpings 
kommun" <kommun@nykoping.se>;"Oxelösunds kommun" <kommun@oxelosund.se>;"Strängnäs 
kommun" <kommun@strangnas.se>;"Trosa kommun" <trosa@trosa.se>;"Vasteras stad" 
<kommunstyrelsen@vasteras.se>;"Vingåkers kommun" <kommunstyrelsen@vingaker.se>
Ämne:                               Registreringsbevis och aktieägaravtal, Energikontoret i Mälardalen AB
Bilagor:                             Registreringsbevis_556134-8698.pdf, Aktieägaravtal 2022.05_16 
ägare_singeratHebyEnk.pdf

Till samtliga delägare av Energikontoret i Mälardalen,
För information och arkivering bifogas registreringsbevis samt aktieägaravtal gällande Energikontoret i 
Mälardalen, organisationsnummer 556134-8698.
 

Med vänlig hälsning / Best regards

Helena Ek
VD-assistent /Eventansvarig
 

+46 (0) 733 99 43 17 | helena.ek@energikontor.se | www.energikontor.se
Klostergatan 13, 753 21 Uppsala
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SMADIT, Samverkan Mot Alkohol och 
Droger I Trafiken

Regional ledningsgrupp, RLG – 21 juni 2022



Syfte
Øatt personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri får erbjudande om vård. 
Insatsen ska skyndsamt lämnas över från Polisen (eller Kustbevakningen) till kommun eller 
Region som i sin tur kontaktar den ertappade föraren inom 24-48 timmar för att erbjuda 
vård/insats. Att få information och stöd är frivilligt
Mål
Øminska antalet påverkade förare i trafiken och till sjöss och ge förare med en alkohol- 
och/eller drogproblematik möjlighet att få stöd

Ansvarig myndighet (nationellt) är Folkhälsomyndigheten. Hur samverkan ser ut varierar 
lokalt/regionalt är olika över landet.
I Uppsala län är det kommunerna som är mottagare av Polisens smadit-anmälan. Länet 
har en regional nätverksgrupp. I den ingår kommunerna, Region Uppsala (FoU socialtjänst 
och beroendemottagningen), Polisen, Kustbevakningen och frivården (kriminalvården). 

Myndigheter som ingår i den nationella samverkan är: Trafikverket, Transportstyrelsen, Polismyndigheten, 
Socialstyrelsen, Kriminalvården, Kustbevakningen, Tullverket, länsstyrelserna och SKR (Sveriges kommuner och 
regioner)



Denna överenskommelse är i stort sett samma överenskommelse 
som godkändes av RLG maj 2019. 

Det som är nytt i överenskommelsen är:

 Att den inte har ett slutdatum. Samverkan inom Smadit har 
pågått under många år (ca 15 år) och ibland har det funnits 
en överenskommelse och under vissa år har det saknats. Att 
ha en överenskommelse utan slutdatum gör att 
överenskommelsen inte behöver revideras utifrån tid utan 
utifrån ev. förändringar i samverkan 

 Smadit-nätverket vill ha med en vision. Visionen och syftet är 
visserligen väldigt lika men det är även det nationella målet 
och syftet för Smadit 

 Smadit-nätverket i länet har sedan 2020 fått med ytterligare 
en part, Kustbevakningen

Varför en revidering av SMADIT-överenskommelsen?

Dubbelklicka på nedanstående överenskommelse för att läsa den i sin helhet



Kontakt
E-post: uppsala@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 30 00
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala



Överenskommelse SMADIT Uppsala län 
 
SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken) i Uppsala län bedrivs i samverkan mellan, 
samtliga kommuner i Uppsala län (Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Öst-
hammar), Polismyndigheten i Uppsala län och Region Mitt, Frivården i Uppsala, Region Uppsala, Kust-
bevakningen och Länsstyrelsen Uppsala län.  
 
Visionen för SMADIT i Uppsala län är:  
Inga drogpåverkade1 förare till land eller sjöss inom Uppsala län. Alla drogpåverkade förare (som er-
tappas, omhändertas eller som av egen kraft) ska erbjudas insats/stöd för sitt riskbruk/beroende.  
 
Syfte 
Syftet med SMADIT Uppsala län är att minska antalet påverkade förare i trafiken (till land och sjöss) 
och minska antalet återfall bland ratt-, drogratt- och sjöfyllerister. Detta genom att öka möjligheten för 
de som ertappas för ratt-, drogratt eller sjöfylleri att få stöd, insats eller behandling för sina drogpro-
blem.  
 
Målgrupp 
Målgruppen för SMADIT Uppsala län är förare av motorfordon på väg eller vatten som anträffas påver-
kade av alkohol (> 0,2 promille) och/eller droger (illegala eller där personen uppvisar ett påverkat om-
döme trots förskrivning av läkemedel). Regeln för s.k. sjöfylleri gäller alla båtar som kan framföras i 
minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. 
 
Giltighetstid 
Överenskommelsen gäller från 21 juni 2022 och fram tills någon part inom denna samverkan vill om-
förhandla överenskommelsen2.  
 
Mål 

• Alla personer som bedöms påverkade när Polisen eller Kustbevakningen genomför drogkon-
troller i trafiken eller till sjöss ska erbjudas SMADIT. 

• De myndigheter som ingår i denna samverkan ska i alla ärenden som rör SMADIT ta hänsyn till 
barnperspektivet och göra en orosanmälan till socialtjänsten, enligt SoL §14:1.  

• Alla myndigheter ska i kontakt med de personer som berörs av SMADIT-samverkan använda 
motiverande samtal för att öka andel personer som vill genomföra insatser för sitt miss-
bruk/beroende.  

• Kommunen/Region Uppsala ska följa upp alla SMADIT-ärenden som polisen/Kustbevakningen 
skickar in och, i den mån det är möjligt, återkoppla till Polisen/Kustbevakningen om personen 
tackat ja till insats/behandling. 

• I samband med personutredning (som utförs av frivården) inför huvudförhandling vid miss-
tanke om grovt rattfylleri ska frivården alltid beakta möjligheten till skyddstillsyn3.  

• Alla myndigheter inom denna samverkan ska sträva efter att utveckla arbetet, samverkan och 
metoder för att uppnå SMADIT:s syfte.  

 

 
1 alkohol, andra droger eller mediciner som inte tas enligt ordination och recept 
2 Vid önskemål om att revidera/omförhandla denna överenskommelse kontakta Länsstyrelsens ANDTS-samordnare för vidare 
åtgärd.  
3 Skyddstillsyn kan vara förenad med särskild behandlingsplan (s.k. kontraktsvård) eller annan adekvat föreskrift som t.ex. att 
genomgå lämpligt program vid frivården och/eller underkasta sig den vård frivården tillsammans med socialtjänsten finner 
lämplig. I de fall där behov föreligger och förutsättningar finns ska frivården föreslå domstolen sådan påföljd. 
 



Smadit-nätverket 
Smadit-nätverket består av kontaktpersoner från Polisområde Uppsala län och samordnare för Polisen 
i Region Mitt, länets alla kommuner (socialtjänsten), Region Uppsala (beroendepsykiatrin), samord-
nare FoU Socialtjänst (vid Region Uppsala), frivården i Uppsala, Kustbevakningen och Länsstyrelsen 
Uppsala län. 
 
Smadit-nätverket driver gemensamt SMADIT i Uppsala län och ansvarar för att mål och verksamhet 
genomförs och följs samt utvecklar, informerar och fortbildar parterna vid behov. Smadit-nätverket 
samlas minst 2 gånger/år.  
 
Organisation 
Organisationen har ingen styrgrupp utan beslut om denna överenskommelse tas i RLG (Regional led-
ningsgrupp) för kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala, där även Länsstyrelsen ingår. Eftersom 
Polismyndigheten i Uppsala län, Kustbevakningen och frivården i Uppsala inte ingår i RLG ska de myn-
digheterna informeras och enskilt ta beslut om denna överenskommelse inom sin organisation. 
 
Ekonomi 
Varje myndighet står för sina egna kostnader 
 
Respektive parts åtaganden 
 
Polismyndigheten i Uppsala län 
Polismyndigheten i Uppsala län är en aktiv part i samverkan och Smadit-nätverket. Polismyndigheten 
är första vägen in till stöd/behandling/insats. Detta genom att Polisen rapporterar kontaktuppgifter till 
ansvarig kommun i länet om vilka förare som vid trafikkontroller, eller annan åtgärd, vill få hjälp med 
sitt riskbruk/beroende eller som vill ha mer information om SMADIT.  
Polismyndigheten ansvarar för sammanställning och rapportering av polisens statistik 2 ggr/år. Polisen 
ansvarar även för att deras personal har god kunskap om SMADIT Uppsala län, förstår sin roll i arbetet 
och samverkan samt förser sin personal med löpande information. Polismyndigheten deltar i erfaren-
hets- och kunskapsutbyte samt bidrar till att utveckla arbetet.  
 
Socialtjänsten  
Socialtjänsterna i länets kommuner ansvarar för att kommunen är en aktiv part i samverkan och 
Smadit-nätverket. Socialtjänsten tillhandahåller relevanta vård- och behandlingsinsatser till de perso-
ner som är i behov av stöd och vård för sina alkohol/drogproblem. En första kontakt ska ges så snabbt 
som möjligt, helst inom 24–48 timmar (eller vid närmaste vardag) efter att Socialtjänsten fått inform-
ation av Polisen om berörd persons kontaktuppgifter.  
Respektive kommun ansvarar för sammanställning och rapportering av sin statistik 2 ggr/år. Social-
tjänsten ansvarar också för att sin personal har god kunskap om SMADIT Uppsala län. Att de förstår sin 
roll i arbetet och samverkan samt förser sin personal med löpande information. Socialtjänsten deltar i 
erfarenhets- och kunskapsutbyte samt bidrar till att utveckla arbetet.  
 
Region Uppsala 
Region Uppsala är en aktiv part i samverkan och Smadit-nätverket. Region Uppsala tillhandahåller rele-
vanta vård- och behandlingsinsatser till de personer som är i behov av stöd och vård för sina alkohol- 
och drogproblem.  
Region Uppsala ansvarar för sammanställning och rapportering av Regionens statistik 2 ggr/år. Region 
Uppsala ansvarar för att sin personal har god kunskap om SMADIT Uppsala län. Region Uppsala förstår 
sin roll i arbetet och samverkan samt förser personalen med löpande information. Region Uppsala del-
tar i erfarenhets- och kunskapsutbyte samt bidrar till att utveckla arbetet.  
 
  



Frivården 
Frivården ansvarar för att vara en aktiv part i samverkan och i Smadit-nätverket och deltar i erfaren-
hets- och kunskapsutbyte samt bidrar till att utveckla arbetet. Vid behov/efterfrågan som skulle leda 
till eller utveckla arbetet med Smadit så rapporterar frivården uppgifter till den part inom samverkan 
som är i behov av uppgiften.   
Frivården ansvarar för att sin personal har god kunskap om SMADIT Uppsala län. Frivården förstår sin 
roll i arbetet och samverkan samt förser personalen med löpande information. Frivården deltar i erfa-
renhets- och kunskapsutbyte samt bidrar till att utveckla arbetet 
 
Kustbevakningen 
Kustbevakningen i Uppsala län är en aktiv part i samverkan och Smadit-nätverket. Kustbevakningen 
rapporterar till ansvarig kommun i länet vilka förare som vid kontroll vill få hjälp med sitt riskbruk/be-
roende eller om föraren vill ha mer information om SMADIT.  
Kustbevakningen ansvarar för sammanställning och rapportering av Kustbevakningens statistik 2 
ggr/år. Kustbevakningen ansvarar även för att sin personal har god kunskap om metoden SMADIT 
samt att Kustbevakningen förstår sin roll i arbetet och samverkan. Kustbevakningen deltar i erfaren-
hets- och kunskapsutbyte samt bidrar till att utveckla arbetet.  
 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Länsstyrelsen Uppsala län är en aktiv part i samverkan och Smadit-nätverket. Länsstyrelsen samman-
kallar till Smadit-nätverkets möten (minst 2 gånger/år). Länsstyrelsen deltar vid behov i erfarenhets- 
och kunskapsutbyten. Länsstyrelsen har kontakt med den nationella myndighet4 som har ansvaret för 
SMADIT.  
 
Sammanställning 
Länsstyrelsen Uppsala län sammanställer antalet Smadit-ärenden som anmälts från nätverkets aktörer och pre-
senterar resultatet vid Smadit-nätverkets möten, 2 ggr/år. Ansvaret för sammanställningen är gemensamt. Läns-
styrelsen får statistiken från medverkande myndigheter (främst kommunerna och Polisen) minst två veckor före 
utsatt mötestid. Denna statistik gås igenom vid Smadit-nätverkets möten. Statistiken redovisas utifrån en ge-
mensamt framtagen blankett. 
Alla myndigheter i Smadit-nätverket har själva ansvaret att ta fram statistik på antal personer de har genomfört 
insats för enligt Smadit-samverkan. 
 
 
Ovanstående överenskommelse är antagen och beslut vid RLG:s möte den XX-XX-XX  
samt enskilt beslut av: 
Polismyndigheten Uppsala län: den XX-XX-XX 
Frivården Uppsala  den XX-XX-XX  
Kustbevakningen.   den XX-XX-XX 
 

 
4 För närvarande (juni 2022) är det Folkhälsomyndigheten. 
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