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Justeringens plats och tid Socialförvaltningen fredagen den 18 februari klockan 13:00 

  

Avser paragrafer 19 - 37, varav paragraf 31 är omedelbart justerad 

  

Sekreterare  

 Elisabet Lindgren 

  

Ordförande  

 Krister Larsson 

  

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 2022-02-15 

Anslaget sätts upp 2022-02-19 

Anslaget tas ned 2022-03-12 

Sista dag att överklaga 2022-03-11 

  

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

  
 

Beslutande organ Socialnämnden 

  

Plats och tid Kungsängsliljan, Linbanegatan 12, tisdagen den 15 februari 2022, klockan 

17.00-19.30 

  

Beslutande Krister Larsson, Ordförande (M) 

Svante Forslund, 1:e vice ordförande (L) 

Tuija Rönnback, 2:e vice ordförande (NE) 

Yvonne Bromée (M) 

Monica Hallgren (C) 

Åsa Andersson (S) 

Alija Abdijevic (S) 

Ingun Sandström (S) 

Barbara Ciolek (SD) 
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Ej tjänstgörande ersättare 
 

 

 

 

Övriga deltagare 

Vassilios Ikonomidis (M) 

Henrik Lindberg (KD) 

David Alfvenhierta (S) 

Fred Raghall (NE) 

Sverker Scheutz (V) 

Anders Lindén (SD) 
 

Lotta Tronêt, tf socialchef 

Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 

Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, paragraf 24 

Kenny Jonsson, administrativ chef, paragraf 24, 28-29 
Anna Ryding, utvecklare, paragraf 22-23 

  
 

 

 

 

 

  
  



 Protokoll  3 (22) 

Sammanträdesdatum  

2022-02-15  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Innehållsförteckning 

 

Ärende Sidnr 

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering ........................................................................................ 4

Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 5

Besök av Familjerådgivningen ............................................................................................................................ 6

Uppföljning familjerådgivningen .......................................................................................................................... 7

Revidering delegationsordningen ....................................................................................................................... 8

Bokslut 2021 ....................................................................................................................................................... 9

Anmälan av protokoll ........................................................................................................................................ 10

Information - Närvårdsarbete ............................................................................................................................ 11

Förvaltningen informerar................................................................................................................................... 12

Tillsynsrapport serveringstillstånd .................................................................................................................... 13

Tillsynsärende Haga Slott ................................................................................................................................. 14

Tillsynsärende, serveringstillstånd .................................................................................................................... 15

Nedläggning av faderskap, xxxxxxxxxx ............................................................................................................ 16

Anmälan av delegeringsbeslut ......................................................................................................................... 17

Anmälan av ordförandebeslut ........................................................................................................................... 18

Anmälan av inkomna domar och beslut ........................................................................................................... 19

Övrigt ................................................................................................................................................................ 20

Ledamotsinitiativ från Svante Forslund (L) ....................................................................................................... 21

 
 



 Protokoll  4 (22) 

Sammanträdesdatum  

2022-02-15  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 19  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 

Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Fredagen den 18 februari 

klockan 13.00. 

 

__________  
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Paragraf 20  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns  

Beskrivning av ärendet 
Åsa Andersson (S) anmäler ett ärende under punkten Övrigt. 

 

__________  
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Paragraf 21  

Besök av Familjerådgivningen 

Ylva Liljeros Dackland berättar om Familjerådgivningens verksamhet som bedrivs i 

Enköpings Kommun av A & L Psykoterapi AB sen 1 februari 2017.  

__________  
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Paragraf 22 Ärendenummer SN2021/117 

Uppföljning familjerådgivningen 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Familjerådgivningen bedrivs externt i Enköpings Kommun och uppdraget ligger på 

A & L Psykoterapi AB. Det åligger dem enligt avtalet att en gång per år inkomma 

med en Kvalitets- och verksamhetsberättelse.   

__________  
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Paragraf 23 Ärendenummer SN2022/54 

Revidering delegationsordningen 

Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsordningen:  

1. Tillägg i delegat kring Lex Sarah. 

2. Tillägg i delegat gällande yttranden till andra myndigheter. 

3. Ändring i delegat kring familjerättsärenden kopplade till vårdnadsöverflytt. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har som rutin att se över delegationsordningen två gånger per år, 

februari och oktober 2022. Denna gång är det endast några mindre justeringar som 

behöver genomföras. Vid förra tillfället så skedde en större genomgång. 

Behöver göra ett tillägg kring Lex Sarah när det kommer till yttranden till IVO, detta 

har tidigare inte funnits med i delegationsordningen så det vi nu föreslår är att 

lägga till delegat på det för att korta ned processen när IVO begär in yttranden. 

Finns även med ett tillägg kring andra yttranden som också tidigare saknats i 

delegationsordningen detta görs för att underlätta processen. 

Även justeringen kring familjerättsbeslut kring vårdnadsöverflytt och 

vårdnadshavare är utifrån att underlätta handläggningsprocessen. Dessa beslut 

behöver inte passera AU innan nämnden tar beslut så därav justeras detta. Detta 

underlättar framförallt vid överklagan då annars även yttrandena behöver passera 

både AU och nämnden.    

__________  
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Paragraf 24 Ärendenummer SN2021/50 

Bokslut 2021 

Beslut 

Socialnämnden fastställer årsredovisningen för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 12,3 miljoner kronor i årsbokslutet. De 

verksamheter som avviker negativt från budget är framförallt ekonomiskt bistånd, 

vuxenplaceringar på institution, familjehemsplaceringar, vuxenvård, våld och 

gemensam verksamhet. 

Den negativa avvikelsen på 3,5 miljoner för gemensam verksamhet beror till 

största delen på kostnader kopplat till Covid-19. 

__________  
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Paragraf 25  

Anmälan av protokoll 

Beslut 

Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.              

Beskrivning av ärendet 

Följande protokoll anmäles: 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 11, Budget och årsplan för kommunstyrelsen 

2022. 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 14, Regler för inköp och upphandling. 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 18, Översyn av förvaltningsorganisation 

Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. 

Protokollsutdrag från KS paragraf 19, Avsiktsförklaring, Enköpings kommun, 

Ledningsregementet och Mälardalens högskola. 

 

__________  



 Protokoll  11 (22) 

Sammanträdesdatum  

2022-02-15  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 26  

Information - Närvårdsarbete 

 

Socialnämnden har fått ta del av handling från ”Politisk nätverksträff för närvård 27 

januari 2022.”  

 

__________  
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Paragraf 27  

Förvaltningen informerar 

 

Lotta Tronêt, tf socialchef, informerar om:  

Personalläget på förvaltningen är bättre än tidigare utifrån pandemin.  

Socialförvaltningen, andra aktörer i kommun samt externa samarbetspartner är 

uppmärksamma på läget utifrån att den svenska socialtjänsten kritiseras kraftigt i 

sociala medier gällande omhändertagande av barn enligt LVU, lagen om vård av 

unga.  

Delegat gällande beslut om att avsluta placering av barn och unga är 

socialnämndens arbetsutskott. 

 

__________  



 Protokoll  13 (22) 

Sammanträdesdatum  

2022-02-15  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 28 Ärendenummer SN2022/73 

Tillsynsrapport serveringstillstånd 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen gällande genomförd tillsyn av 

serveringstillstånd och tobakstillstånd. 

Beskrivning av ärendet 

Alkoholtillsyn: Tillsyn har sedan senaste rapportering i socialnämnden, november 

2021, genomförts på åtta ställen med serveringstillstånd. Ingen av de ställen med 

serveringstillstånd har fått två besök. En restaurang var stängd i samband med 

tillsynen. På de flesta serveringsställen fanns det inget att anmärka över.   

Tobakstillsyn: Perioden november 2021 – januari 2022 har tillsyn har gjorts på tio 

försäljningsställen med tobakstillstånd. Vid de flesta försäljningsställena var 

resultatet utan anmärkning. Följande anmärkningar noterade på några 

försäljningsställen: Åldersdekaler om 18- årsgräns vid försäljning av 

tillståndspliktiga varor saknades eller var nötta vid bland annat kassorna. Detta 

noterades på några försäljningsställen, dock inte alla. Egenkontrollprogrammet 

(EKP) för försäljning av tobak och övriga tillståndspliktiga varor var inte 

uppdaterade på några försäljningsställen. 

  

__________  
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Paragraf 29  

Tillsynsärende Haga Slott 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att meddela en erinran till Haga Slott AB 

organisationsnummer 556086-2350 vid serveringsstället Haga Slott, Haga 

Slottsallé 1, 745 93 Enköping. 

Beslutet motiveras med hänvisning till alkohollagen 9 kap. 17 paragrafen punkt 2. 

Tillståndshavaren Haga Slott AB har vid ett tillsynsbesök brustit i sin tillsyn av 

alkoholservering genom att inte försäkra sig om att de som fungerar som 

serveringsansvariga finns anmälda till kommunen samt                                               

att förvara alkoholdrycker obevakade i utrymmen såsom i en olåst vinkyl, i 

obevakade rum där alkoholdrycker fanns tillgängliga samt i baren då den ansvarige 

personen inte hela tiden fanns på plats på grund av andra arbetsuppgifter.  

Tillståndshavaren Haga Slott AB har genom att inte följt bestämmelserna i 

alkohollagen 8 kapitel 14 § (serveringsutrymme), alkohollagen 8 kapitel 18 § 

(serveringsansvarig personal) brustit i sin lämplighet.  

Beskrivning av ärendet 

Bolagsnamn: Haga Slott AB, organisationsnummer: 556086-2350. 

Serveringsställe: Haga Slott, Haga Slottsallé 1, Enköping.                          

Tillståndshavaren har sedan den 1 september 2017 drivit Haga Slott med tillstånd 

att servera alkoholdrycker. Haga Slott bedriver konferensanläggning. 

Tillståndshavaren har inte tidigare varit föremål för åtgärder från socialnämnden. 

En tillsynsutredning inleddes den 3 november 2021 med anledning av de brister 

som uppmärksammades vid en yttre tillsyn på Haga Slott den 8 oktober 2021.    

Vid tillsynen noterade följande brister: 

• Serveringsansvarig person var ej anmäld till socialförvaltningen, 
Enköpings kommun. 

• Vinkyl placerad vid trappan var olåst vid tillsynen. 

• Drycker var tillgängliga för gäster i baren när den var obemannad. 

• Alkoholdrycker fanns obevakade i ett rum intill köket samt i ett rum bakom 
detta rum med vidöppen dörr. 

__________ 

Kopia till: Tillståndshandläggare 
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Paragraf 30  

Tillsynsärende, serveringstillstånd 

 

Ärendet utgår. 

 

__________  
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Paragraf 32  

Nedläggning av faderskap, xxxxxxxxxx  

Beslut 

Socialnämnden beslutar om nedläggning av faderskapsutredningen för xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, med stöd av 2 kapitlet 7 paragrafen, punkt 1 och 

2, Föräldrabalken. 

Beskrivning av ärendet 

Familjerätten föreslår i utredning daterad den 28 december 2021 att 

socialnämnden ska lägga ned faderskapsutredningen avseende xxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och tillstyrker förvaltningens förslag. 

 

__________ 

 

Kopia till: 

Familjerätten  
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Paragraf 33  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Beskrivning av ärendet 

Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för januari månad 2022 hos 

enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Utredning vuxna och försörjning 

Beslut om serveringstillstånd enligt förteckning för januari 2022 (dnr SN2022/74). 

Beslut om tobakstillstånd enligt förteckning för januari 2022 (dnr SN2022/70). 

Beslut i personalärenden enligt förteckning för januari 2022 (dnr SN2022/67). 

__________  
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Paragraf 34  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.    

Beskrivning av ärendet 

Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 10 januari 2022 till 

och med 1 februari 2022 anmäles. 

__________  



 Protokoll  19 (22) 

Sammanträdesdatum  

2022-02-15  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 35  

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 11 januari 2022 till och 

med 4 februari 2022 anmäles.  

__________  
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Paragraf 36  

Övrigt 

Åsa Andersson (S) väckte frågan om att alla ledamöter skulle ha möjlighet att delta 

på arbetsutskotten sammanträden någon gång på socialnämndens sammanträde 

24 januari. Ordförande Krister Larsson ger förvaltningen i uppdrag hur det ska 

genomföras samt vilka arvodesregler som gäller.  

Fred Raghall (NE) väckte frågan hur man samarbetar i kommunen gällande att 

förebygga droganvändandet bland unga. Frågan kommer att tas upp av 

socialnämndens arbetsutskott. 

__________  
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Paragraf 37 Ärendenummer SN2021/183 

Ledamotsinitiativ från Svante Forslund (L) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att avvisa Svante Forslunds ledamotsinitiativ med 

motivering att det inte behövs köpas kompetens med tanke på det ekonomiska 

läget och att kompetens redan finns i förvaltningen, samt att det är en 

kommunövergripande fråga som bör hanteras av KS.  

Reservationer 

Svante Forslund (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Ledamotsinitiativ från Svante Forslund, Liberalerna i Enköpings kommun till 

Socialnämnden i Enköpings kommun, som lyder:  

Kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor! 

I dag kom den senaste kvinnofridsbarometern. -Den är fortfarande ingen rolig 

läsning! Resultatet är nedslående och Enköpings kommun är inte immun! 

Kommunernas arbete blir totalt sett inte bättre, förändringen går alldeles för 

långsamt. Detta trots att mäns våld mot kvinnor är ett av våra största 

samhällsproblem och att det är över 10 år sedan Socialtjänstlagen skärptes för 

kvinnors och barns rätt till stöd och skydd. På rankingen 2021 hamnar Enköpings 

kommun på delad plats 140! År 2019 var vi så bra som på plats 50. Vad har hänt? 

2017 och 2015 deltog inte Enköpings kommun i undersökning av kommunernas 

arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationen. 

Min fråga och förslag är: Har vi tappat kompetens? Är det tidsbrist, eller helt enkelt 

att vi numer har så stor mängd ärenden i frågan som beskrivs i våra egna 

dokument som årsplaner och budgeten, att vi varit och är hårt ansatta av ett ökat 

inflöde av våldsärenden vilket leder med automatik till fler skyddsplaceringar för 

både barn och vuxna! Vilket i sin tur kräver utökade personresurser i form av att 

fler socionomer måste anställas. I prioriteringarna för 2022 har vi inte denna fråga 

med explicit, som jag tycker är mycket oroande, då vi nu vet att mer måste göras 

för att förbättra situationen för de drabbade och även hindra kostnadsutvecklingen 

för denna mycket besvärande situation. 

Hedersrelaterat våld och förtryck 
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Det besläktade hedersrelaterat våld och förtryck har liknande kännetecken, men 

skiljer sig ändå mycket från våld i nära relation. Denna del av problematiken får vi 

inte glömma bort i detta sammanhang. 

Mitt förslag är att köpa in kompetens för att kartlägga situationen i Enköpings 

kommun och därefter lägga fram en handlingsplan med bl.a. utbildningar, för att 

komma till rätta med de stora problemen med mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

Yrkanden 

Tuija Rönnback (NE) anser att frågan är viktig men yrkar på att ledarmotsintiativet 

avisas med motiveringen att det bör ställas till kommunsstyrelsen eftersom det är 

en kommunövergripande fråga. Jag välkomnar ett ledamotsintiativ från Liberalerna 

till KS eftersom det är mycket viktig fråga och bör hanteras på den nivån. Anser 

inte att lösningen är att vi ska köpa in kompetens för att utreda frågan med tanke 

på att den redan finns inom organisationen samt det ekonomiska läget. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Svante Forslunds förslag, 

dels Tuija Rönnbacks förslag.  

Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Tuija Rönnbacks förslag.  

__________ 


