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Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 230 Ärendenummer KS2021/725 

Flytt av medel för Trygghetsstrateg 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att de medel som budgeterats för arbetet med brotts- 
och drogsamordning flyttas från Socialnämndens budget till Kommunstyrelsens 
budget. 

Sammanfattning 
I juni 2021 fattades ett gemensamt beslut mellan Socialförvaltningen och 
Kommunledningsförvaltningen att arbetsuppgifterna kopplade till kommunens 
brotts- och drogsamordnande arbete skulle flyttas över från Socialförvaltningen till 
Kommunledningsförvaltningen. Överflyttningen av arbetsuppgifter sammanföll med 
att tjänsten blev vakant, varpå Kommunledningsförvaltningen genomfört en 
rekrytering till den tjänst som till största del kommer leda och samordna arbetet 
framåt, kommunens Trygghetsstrateg. 
 
Beslutet om att flytta tjänsten skedde efter det att Kommunfullmäktige fattat beslut 
om budget för 2022, vilket föranleder att resurssättningen ekonomiskt ligger kvar 
hos Socialförvaltningen.  
 
Yrkanden 
Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till förslag till beslut.  
 
Peter Book (M) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 28 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2021-10-18 

__________
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2021/725 

Flytt av medel för Trygghetsstrateg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att de medel som budgeterats för arbetet med brotts- 
och drogsamordning flyttas från Socialnämndens budget till Kommunstyrelsens 
budget. 

Sammanfattning 
I juni 2021 fattades ett gemensamt beslut mellan Socialförvaltningen och 
Kommunledningsförvaltningen att arbetsuppgifterna kopplade till kommunens 
brotts- och drogsamordnande arbete skulle flyttas över från Socialförvaltningen till 
Kommunledningsförvaltningen. Överflyttningen av arbetsuppgifter sammanföll med 
att tjänsten blev vakant, varpå Kommunledningsförvaltningen genomfört en 
rekrytering till den tjänst som till största del kommer leda och samordna arbetet 
framåt, kommunens Trygghetsstrateg. 
 
Beslutet om att flytta tjänsten skedde efter det att Kommunfullmäktige fattat beslut 
om budget för 2022, vilket föranleder att resurssättningen ekonomiskt ligger kvar 
hos Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2021-10-18 

__________



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (1) 

2021-10-18 KS2021/724 

 

  

Förvaltningen 
Marcus Wennerström 
0171-62 61 18 
marcus.wennerstrom@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Flytt av medel för trygghetsstrateg 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om att de medel som budgeterats för arbetet med 
brotts- och drogsamordning flyttas från Socialnämndens budget till 
Kommunstyrelsens budget. 

Ärendet 
I juni 2021 fattades ett gemensamt beslut mellan Socialförvaltningen och 
Kommunledningsförvaltningen att arbetsuppgifterna kopplade till kommunens 
brotts- och drogsamordnande arbete skulle flyttas över från Socialförvaltningen till 
Kommunledningsförvaltningen. Överflyttningen av arbetsuppgifter sammanföll med 
att tjänsten blev vakant, varpå Kommunledningsförvaltningen genomfört en 
rekrytering till den tjänst som till största del kommer leda och samordna arbetet 
framåt, kommunens Trygghetsstrateg.  

Beslutet om att flytta tjänsten skedde efter det att Kommunfullmäktige fattat beslut 
om budget för 2022, vilket föranleder att resurssättningen ekonomiskt ligger kvar 
hos Socialförvaltningen. 

Ärendets beredning 
Ärendet är avstämt med Socialförvaltningen 

Förvaltningens bedömning 
För att finansieringen ska hamna på rätt förvaltning föreslås därför 
Kommunfullmäktige att besluta om att finansiering motsvarande en heltidstjänst 
flyttas från Socialnämndens budget till Kommunstyrelsens. 

Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämndens budget minskas med 800 tkr som flyttas till kommunstyrelsen. 

 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
Marcus Wennerström 
t.f. enhetschef Medarbetarservice 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden
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