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Sammanträdesdatum  

2022-05-17  

Socialnämnden 

 

  

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen fredagen den 20 maj klockan 12.00 

  

Avser paragrafer 75 - 89 

  

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 2022-05-17 

Anslaget sätts upp 2022-05-21 

Anslaget tas ned 2022-06-11 

Sista dag att överklaga 2022-06-10 

  

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 17 maj 2022, klockan 17.00 

  

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) 

David Alfvenhierta (S), tjänstgörande ersättare 

Ingun Sandström (S) 

Barbara Ciolek (SD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare Henrik Lindberg (KD) 

Sverker Scheutz (V) 

Anders Lindén (SD) 
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Övriga deltagare Lotta Tronêt,  tf socialchef 

Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 

Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef 

Kenny Jonsson, administrativ chef, paragraf 80-82 

Tommy Thun, avdelningschef, paragraf 79 

Camilla Johansson, paragraf 79 

Ann-Sofie Magnusson, controller KLF, paragraf 81 
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Paragraf 75  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 

Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Justering fredagen den 20 maj 

klockan 12:00  

__________  
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Paragraf 76  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

 

__________  
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Paragraf 77  

Besök av Kvinnojouren 

Beslut 

Ulrika Mikaelsson, verksamhetsledare, och Ellen Andersson, kurator, informerar 

om Kvinnojouren i Enköpings verksamhet. 

Kvinnojouren är en partipolitisk och religiöst obunden organisation. Har funnits i 

Enköping sen 1992. Det är 4 anställda samt ca 30 volontärer som bemannar 

kvinnojouren. Man kan kontakta kvinnojouren via telefon, chatt eller e-post för  

rådgivning och stödsamtal kring sin situation.  

 

__________  
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Paragraf 78 Ärendenummer SN2022/53 

Rapport om beslut som inte verkställs enligt 4 
paragrafen SoL, kvartal ett 2022 

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 6a § 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 första kvartal 2022 

Socialnämnden har inget icke verkställt beslut rapportera. 

De 8 beslut som rapporterades som ej verkställda under föregående period är nu 

verkställda och rapporterade till IVO. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer  
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Paragraf 79  

Information - Arbetsmarknadsfrågor 

 

Svante Forslund (L) informerar nämnden om kommunens möjlighet att anställa 

personer, som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid eller för vissa 

nyanlända invandrare. Personen som anställs måste uppfylla villkoren för 

nystartsjobb och vara inskriven på arbetsförmedlingen. Arbetsgivaren kan söka 

viss ersättning hos Arbetsförmedlingen.  

Socialnämnden kommer att få vidare information vid ett senare tillfälle.  

__________  
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Paragraf 80 Ärendenummer SN2022/55 

Remiss- Bostadsförsörjningsprogram för Enköpings 
kommun 

Beslut 

Socialnämnden önskar ett förtydligande av texten i bilagan, Analys av 

bostadsmarknaden, under rubriken ”Grupper med bostadssociala behov” enligt 

socialförvaltningens bedömning. 

Socialnämnden har i övrigt inga synpunkter på det föreslagna 

bostadsförsörjningsprogrammet. 

Beskrivning av ärendet 

Enköpings kommun arbetar med en uppdatering av kommunens 

Bostadsförsörjningsprogram med tillhörande mål och riktlinjer, i enlighet med lagen 

om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Det första 

Bostadsförsörjningsprogrammet togs fram 2016. Kommunstyrelsens plan-, mark- 

och exploateringsutskott har vid sitt sammanträde 31 mars 2022 beslutat att 

förslaget till Bostadsförsörjningsprogram ska skickas på remiss. Förslaget skickas 

till länsstyrelsen, regionen, berörda kommuner, kommunala nämnder och bolag, 

bostadsförmedlingen samt relevanta föreningar och råd.                         

Remisstiden är 4 april – 6 juni 

Socialförvaltningens bedömning 

I det framtagna bostadsförsörjningsprogrammet står det i bilagan, Analys av 

bostadsmarknaden, under rubriken ”Grupper med bostadssociala 

behov” att ”Kommunen tillgodoser uthyrning av andrahandslägenheter till personer 

enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 § som inte blivit godkända på den ordinarie 

bostadsmarknaden”. 

Socialförvaltningen anser att det behöver förtydligas att särskilda grupper som ej 

godkänns på den ordinarie bostadsmarknaden, efter individuell prövning kan 

beviljas bistånd i form av att kommunen tillgodoser uthyrning av 

andrahandslägenheter till personer enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 §. 

Socialförvaltningen har i övrigt inga synpunkter på det föreslagna 

bostadsförsörjningsprogrammet. 

__________ 

Kopia till: framtidsdialog@enkoping.se  
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Paragraf 81  

Volymer och nyckeltal - nuläge 

 

Ann-Sofie Magnusson, controller, KLF, informerar om volymer och nyckeltal 2018-

2022 på socialförvaltningen.  

I resursfördelningsmodellen har inte förvaltningen beskrivit verksamheterna 

öppenvård barn och vuxna i volymer, vilket medfört att förvaltningen har fått 

kompensation i form av prisuppräkning för verksamheterna men inte kompensation 

för volymförändringar.  

 

__________  
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Paragraf 82 Ärendenummer SN2022/50 

Delårsrapport 1 

Beslut 

Socialnämnden godkänner lämnad tertialrapport 1. 

Reservationer 

Tuija Rönnback (NE), Åsa Andersson (S), Ingun Sandström (S), och David 

Alfenhierta (S) reserverar sig mot förvaltningens beslut.  

Tuija Rönnback (NE) reserverar sig mot besluten till förmån för eget förslag.  

Åsa Andersson (S), Ingun Sandström (S), och David Alfenhierta (S) reserverar sig 

mot besluten till förmån för Tuija Rönnbacks förslag.  

Särskilda yttranden 

Sverker Scheutz (V), instämmer i Tuija Rönnbacks (NE), Åsa Anderssons (S), 

Ingun Sandströms (S), och David Alfenhiertas (S) reservationer.  

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på 21,1 miljoner kronor i 

tertialrapporten för april 2022. De verksamheter som avviker negativt från budget 

är framförallt ekonomiskt bistånd flykting, övrig vuxenvård (våld), placeringar av 

barn och unga samt gemensam verksamhet. 

Ekonomiskt bistånd (ej flykting) samt institutionsvård vuxen visar positiva 

avvikelser. 

Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar med anledning av att våldet i 

samhället ökar. Detta leder till att många individer har behov av skydd. Det allt 

grövre våldet och komplexiteten i ärendena gör att det är mycket svårt att rekrytera 

interna familjehem och jourfamiljehem. Socialnämndens målsättning är att 

använda egna familjehem och jourfamiljehem i kombination med intern öppenvård 

(hemmaplanslösning) istället för externa boenden. Rekrytering av egna familjehem 

och jourfamiljehem är dock väldigt resurskrävande och tar tid vilket leder till att 

externa placeringar ökar trots att hemmaplanslösningar används när det är möjligt. 

Socialnämnden ser även ett ökat behov av att stärka administrativa resurser och 

utveckla verksamhetssystem för att bättre kunna följa upp och styra verksamheten. 
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En positiv effekt av att restriktionerna kopplat till Covid-19 tagits bort är att den 

kraftiga ökningen av personer i behov av ekonomiskt bistånd har avtagit. 

Krister Larsson, ordförande, (M), ger förvaltningen i uppdrag att göra en förnyad 

granskning av icke lagstyrd verksamhet samt orsaksfaktorerna för att få rätt budget 

utifrån resursfördelningsmodellen. 

Ajournering 

Socialnämnden ajournerar sig i tio minuter för enskilda överläggningar. 

Förvaltningens förslag till socialnämnden 

Att godkänna lämnad tertialrapport. 

Yrkanden 

Tuija Rönnback (NE) yrkar på att vi skickar en ny skrivelse till KS med begäran om 

utökad budget utifrån prognosen för 2022. 

Tuija Rönnback (NE) yrkar på att presidiet i SN ber presidiet i KS om ett möte för 

att diskutera budgeterat underskott och åtgärder för att få en budget i balans. 

Åsa Andersson (S), Ingun Sandström (S), och David Alfvenhierta (S) yrkar bifall till 

Tuija Rönnbacks (NE) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre förslag, dels förvaltningens förslag, dels Tuija 

Rönnbacks (NE) två förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs 

Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för bifall till förvaltningens 

förslag. NEJ-röst för avslag av förvaltningens förslag. 

Namn  JA-röst NEJ-röst Avstår 

Krister Larsson (M)  X                                                                                                

Yvonne Bromeé (M)  X                                                                        

Svante Forslund (L)  X                                                                         

Monica Hallgren (C)  X                                                                              

Åsa Andersson (S)       X                                

David Alfvenhierta (S)       X                               
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Ingun Sandström (S)            X                                                

Tuija Rönnback (NE)            X                                           

Barbara Ciolek (SD)  X                                                                  

Ordförande finner att socialnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs  

Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för bifall till Tuija 

Rönnback yrkande gällande skrivelse till KS gällande utökad budget. NEJ-röst för 

avslag av Tuija Rönnbacks förslag. 

Namn  JA-röst NEJ-röst Avstår 

Krister Larsson (M)      X                                                                                                  

Yvonne Bromeé (M)     X                                                                      

Svante Forslund (L)      X                                                                         

Monica Hallgren (C)     X                                                                              

Åsa Andersson (S)  X                                 

David Alfvenhierta (S)  X                                      

Ingun Sandström (S)  X                                                            

Tuija Rönnback (NE)     X                                                  

Barbara Ciolek (SD)     X                                   

Ordförande finner att socialnämnden avslår Tuija Rönnback yrkande. 

Omröstning begärs  

Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för bifall till Tuija 

Rönnback yrkande gällande begäran om möte med presidiet i KS. NEJ-röst för 

avslag av Tuija Rönnbacks förslag. 

Namn  JA-röst NEJ-röst Avstår 

Krister Larsson (M)      X                                                                                                  

Yvonne Bromeé (M)     X                                                                      

Svante Forslund (L)      X                                                                         

Monica Hallgren (C)     X                                                                              

Åsa Andersson (S)  X                                 

David Alfvenhierta (S)  X                                      

Ingun Sandström (S)  X                                                            

Tuija Rönnback (NE)     X                                                  

Barbara Ciolek (SD)     X  
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Ordförande finner att socialnämnden avslår Tuija Rönnback yrkande. 

                                  

__________  
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Paragraf 83  

Anmälan av protokoll 

Beslut 

Protokoll anmäles och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Följande protokoll anmäles: 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 60, Revisionsrapport – granskning av 

ekonomistyrning 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 62, Begäran om utökad budget 2022 till 

socialnämnden. 

__________  
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Paragraf 84  

Ordförande informerar 

Krister Larsson, ordförande, informerar om:  

• Arbetsmarknadsrådet Enköping hade möte den 12 maj. Bl.a. framkom att 

arbetslösheten i Enköping minskar något. Vidare redovisades verksamhet 

och verksamhetsutveckling på Jobbcentrum. 

• Samrådsmöte HSVO Enköping genomfördes den 28 april. Bland annat 

redovisades hur boendet Eneberga har utvecklats sedan start för drygt ett år 

sedan.  

• Måndag vecka 21 kommer intervjuer av kandidater till ny socialchef att 

genomföras. Socialnämndens arbetsutskott deltar som en intervjugrupp. 

Sammanställning av intervjugruppernas resultat sker preliminärt i vecka 22. 

Därefter kan beslut om anställning av ny socialchef tas. 

• Förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja arbetet med att skriva IOP-avtal 

(Idéburet offentligt partnerskap) med de föreningar som framfört önskemål om 

ett sådant avtal.  

• Revisionsrapport avseende ”barn och unga som riskerar att fara illa” (berör SN 

och UAN) har ännu inte slutredovisats.  

  

__________  
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Paragraf 85  

Förvaltningen informerar 

Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, informerar om:  

• Två kommuner i länet har fått vitesföreläggande av IVO bland annat på grund 

av upprepade brister avseende skyldighet att inleda utredning gällande 

uppgifter som rör barn och våld, överskridande av lagstadgad utredningstid. 

• Ny lagstiftning gällande LVU är på gång, Förvaltningen kommer att se över 

LVU-rutinerna. 

Lotta Tronêt, tf socialchef, informerar om: 

• Ett antal mail har inkommit till ledamöter i socialnämnden, tjänstepersoner, 

privatpersoner mf från enskild. Förvaltningen hantera dessa.   

 

__________  
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Paragraf 86  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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

enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Utredning vuxna och försörjning 

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

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

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

__________  
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Paragraf 87  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.    

Beskrivning av ärendet 

Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 12 april 2022 till och 

med 3 maj 2022 anmäles. 

__________  
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Paragraf 88  

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 25 april 2022 till och 

med 28 april 2022 anmäles.  

__________  
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Paragraf 89  

Övrigt 

 

Inget övrigt ärende. 

 

__________ 


