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Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Socialnämnden 

 

  

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen fredagen den 27 januari klockan 12.00 

  

Avser paragrafer 14 - 28 

  

Sekreterare  

 Elisabet Lindgren 

  

Ordförande  

 Tuija Rönnback 

  

Justerande  

 Åsa Andersson 

  

  

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 2023-01-24 

Anslaget sätts upp 2023-01-28 

Anslaget tas ned 2023-02-18 

Sista dag att överklaga 2023-02-17 

  

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

  
 

Beslutande organ Socialnämnden 

  

Plats och tid Vallbyrummet, Källgatan 4-6, tisdagen den 24 januari 2023, klockan 14.00 

  

Beslutande Tuija Rönnback, Ordförande (NE) 

Madlin Marouki, Förste vice ordförande (KD) 

Åsa Andersson, Andre vice ordförande (S) 

Yvonne Bromée (M), paragraf 14-24 

Christer Nyström (M), tjänstgörande ersättare, paragraf 25-28 

Gabriel Sherif (C) 

Rose Adan Hassan (MP) 

Ingun Sandström (S) 

Frida Racksäter Nerback (V), tjänstgörande ersättare 

Barbara Ciolek (SD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare Christer Nyström (M), paragraf 14-24 

Rolf Smedberg (NE) 

Viktor Backman (C) 

Cecilia Wischer Sjöberg (L) 

Elisabeth Lantz (SD) 
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Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Övriga deltagare Jonas Boman, socialchef 

Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 

Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, paragraf 16, 19, 21 

Kenny Jonsson, administrativ chef, paragraf 17-18 

Camilla Johansson, avdelningschef, paragraf 20 

Sandra Engvall, teamledare, paragraf 20-21 
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
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Paragraf 14  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 

Åsa Andersson (S) utses som protokolljusterare. Justering fredagen den 27 januari 

klockan 12.00.  

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Socialnämnden 
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Paragraf 15  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 16  

Information om socialförvaltningen 

 

Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, informerar om socialförvaltningens 

organisation. På förvaltningen jobbar ca 160 medarbetare. 

Förvaltningen är indelad i: Stab, verksamhetsområde öppenvård, 

verksamhetsområde myndighet och administrativa enheten. 

 

• Stabens uppdrag är att arbeta med utveckling.   

 

• Verksamhetsområde öppenvård vänder sig till barn, unga, familjer och 

vuxna som har problematik i sin situation, till exempel missbruk och 

beroende av alkohol och droger. Här kan den enskilde få hjälp genom att 

vända sig direkt till Familjens hus eller Nyängen öppenvårdsmottagning. 

Verksamhetsområdet är indelat i sex verksamheter: Familjens hus, 

Nyängen öppenvårdsmottagning, Gröngarns stödboende, Skyttegatans 

stödboende och Uteteamet samt Joar Socia 

 

• Verksamhetsområde myndighet arbetar med att utreda, fatta beslut och 

följa upp beslutade insatser för barn, ungdomar, familj och vuxna. 

Verksamhetsområdet är indelat i fyra avdelningar med underliggande 

team/enheter: team utredning vuxen, försörjningsstödsteamet, 

mottagningsteamet, boteamet, team utredning barn, familjerättsteamet, 

team samhällsvård barn och ungdom samt tillståndsenheten. 

 

• Administrativa enheten är uppdelad i tre delar: administration, ekonomi och 

tillståndsenheten. Enheten ansvarar också för nämndsekreterare, budget- 

och skuldrådgivare och systemansvar. 

 

 

 

__________  
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Paragraf 17 Ärendenummer SN2022/50 

Ekonomi, månadsrapport 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för december. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens ekonomiska utfall för 2022 visar en preliminär positiv avvikelse i 

förhållande till budget på 8,5 miljoner kronor. 

De stora avvikelserna beror framförallt på att snittkostnader för vårdplaceringar 

varit lägre än budgeterat och att antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har 

varit färre än budgeterat. 

Även personalkostnaderna avviker från budget. 

Övriga driftkostnader avviker från budget och det beror framförallt på att 

socialförvaltningen har haft konsultkostnader som inte har budgeterats. 

Under året har drift av boendet Enberga övergått till Vård- och omsorgsnämnden 

vilket gör att lokalkostnaderna avviker från budget. Dessa kostnader finns istället 

med under övriga driftskostnader då förvaltningen numera faktureras dessa 

kostnader från Vård- och omsorgsförvaltningen. 

 

__________  
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Paragraf 18 Ärendenummer SN2023/91 

Resursfördelningsmodell 2024 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna volymändringar och strukturkostnader för 

2024. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden skall ta fram ett förslag till resursfördelningsmodell (RFM) 2024 

baserat på volymer samt eventuella strukturkostnader som ett underlag till 

kommunfullmäktiges budget för 2024. 

 

__________ 
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Paragraf 19 Ärendenummer SN2022/53 

Rapport 4, ej verkställda beslut  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att avge denna rapport till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§ 

socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 a § socialtjänstlagen som inte 

verkställts inom 3 månader. 

Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts 

på nytt inom 3 månader från avbrottet. 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1§ som 

någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala en 

särskild avgift. 

Aktuellt per fjärde kvartal 2022 

Socialnämnden har inget icke verkställt beslut rapportera för fjärde kvartalet 2022. 

Ej verkställda beslut som rapporterades under tredje kvartalet 2022 har verkställts 

och rapportering om att verkställighet har skett till IVO. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer  
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Paragraf 20  

Information om arbetet med försörjningsstöd 

 

Camilla Johansson, avdelningschef, och Sandra Engvall, teamledare, informerar 

om arbetet på försörjningsstödsteamet: 

Försörjningsstödsteamet består av 14,5 socialsekreterare fördelat på en 

mottagning och insatsteam, samt 1 assistent.                                          

Mottagningen är de som har den första kontakten med de som vill söka 

försörjningsstöd. Där utreds rätten till bistånd. Blir man långvarigt beroende av 

försörjningsstöd så handläggs det hos insatsteamet. Där bedöms rätten till bistånd 

varje månad samt socialt arbete med att stötta personer att komma ut i 

självförsörjning. Assistenten arbetar med förmedlingsmedel, det är en hjälp till  

personer att hantera deras ekonomi i avvaktan på att man beviljas God man. 

Assistenten arbetar även med hyresgaranti, som är ett samarbete med EHB samt 

med dödsboanmälningar.  

 

__________  



 Protokoll  11 (18) 

Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 21 Ärendenummer SN2023/90 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att antar revideringen av riktlinjer gällande ekonomiskt 

bistånd. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnar över ärendet till Socialnämnden för beslut om revidering av 

riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd. 

Revidering har skett gällande förtydligande av boendekostnad för de med kallhyra 

och enskild uppvärmning av bostad. 

Ett nytt avsnitt, punkt 5.7 gällande el-förbrukning. 

Nivån för SFI-studier föreslås omfatta till och med nivå D. Nivå D motsvarar årskurs 

6 – 7 i den svenska grundskolenivån och för att bli godkänd krävs att den enskilde 

kan höra, tala, läsa och skriva det svenska språket. Något som bedöms vara 

nödvändigt för att de enskilda ska ha möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden. 

  

__________  
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Paragraf 22  

Anmälan av protokoll 

Beslut 

Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.              

Beskrivning av ärendet 

Följande protokoll anmäles: 

Protokollsutdrag från KSAU, paragraf 159, Enköpings kommuns delårsrapport 

Protokollsutdrag från KS, paragraf 191, Enköpings kommuns delårsrapport 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 175, Enköpings kommuns delårsrapport 

 

__________  
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Paragraf 23  

Ordförande informerar 

Tuija Rönnback, ordförande, informerar om: 

Det har genomförts två heldagsutbildningar för ledamöter under januari månad 

som var mycket bra. Tips är att man läser Kommunallagen och ”Så kan du som 

politiker hantera arbetsmiljöfrågor”, finns att läsa på Arbetsmiljöverkets sida. 

Kommunens ”Trygghets och säkerhetspolicy” finns på Komin. Länk skickas till alla 

ledamöter av nämndsekreterare. 

 

__________  
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Paragraf 24  

Förvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Jonas Boman, socialchef, informerar om: 

 

Personalbemanningen på förvaltningen är bra för tillfället. Hela den offentliga 

sektorn har en utmaning i att främst rekrytera socialsekreterare, då det är stor 

konkurrens även från den privata sektorn. 

 

Arbetssituationen under jul- och nyårshelgen har varit bra. Inget större inflöde av 

nya ärenden. 

 

Utredning gällande ny socialtjänstlag pågår, klar tidigast 2024.  

 

Det pågår en samsjuklighetsutredning som kommer att föreslå ett 

huvudmannaskifte för missbruksvården, från kommun till region.  

 

Utredning pågår gällande krav på utförare av skyddat boende för att höja kvalitén 

på dessa. 

Finns förslag på någon form av aktivitetsplikt för de som har försörjningsstöd. 

Förslag till förändringar i sekretesslagen pågår. 

 

__________  
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Paragraf 25  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.      

Beskrivning av ärendet 

Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för december månad 2022. 

hos enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Familjerätten 

• Utredning vuxna och försörjning 

Beslut om serveringstillstånd enligt förteckning för december 2022 (dnr 

SN2022/74). 

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

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

 

__________  
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Paragraf 26  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.    

Beskrivning av ärendet 

Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 2 december 2022 till 

och med 10 januari 2023 anmäles. 

 

__________  
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Paragraf 27  

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 15 december 2022 till 

och med 12 januari 2023 anmäles.  

__________  
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Paragraf 28  

Övrigt 

 

Åsa Andersson (S) ställer frågan till ordförande om besök på socialförvaltningens 

verksamheter. Ordförande informerar om att utbildningsdagarna för socialnämnden 

15-16 februari kommer att hållas på Joar Socia. I samband med det så kommer 

alla att få en presentation av deras verksamhet. 

__________ 

 


