
 Protokoll  1 (15) 

Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

  

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen fredagen den 29 april klockan 12.00 

  

Avser paragrafer 63 - 74 

  

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 2022-04-25 

Anslaget sätts upp 2022-04-30 

Anslaget tas ned 2022-05-21 

Sista dag att överklaga 2022-05-20 

  

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

  
 

Beslutande organ Socialnämnden 

  

Plats och tid Kungsängsliljan, Linbanegatan 12, måndagen den 25 april 2022, klockan 

17.00-19:25 

  

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 Anna Sager (C) 

Henrik Lindberg (KD) 

Sverker Scheutz (V) 

Anders Lindén (SD) 

  



 Protokoll  2 (15) 

Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Övriga deltagare Ann-Marie Nilsson, tf socialchef 

Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 

Kenny Jonsson, administrativ chef, paragraf 67,74 

Marie Holmberg, avdelningschef, paragraf 66 
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 63  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 

Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Fredagen den 29 april klockan 

12.00.  

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 64  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 65  

Besök av Brottsofferjouren 

 

Annika Ekman och Torbjörn Andersson informerar om den lokala brottsofferjourens 

verksamhet i Enköping. 

Brottsofferjouren är en ideell organisation med en deltidsanställd samt ett antal 

volontärer. Alla har tystandplikt och ingen anmälningsskyldighet. Som brottsoffer, 

anhörig, vittnen samt andra som ofrivilligt blivit inblandad i någon brottslig handling 

kan man bland annat få råd och stöd, någon att tala med, hjälp i kontakt med 

myndigheter och försäkringsbolag.    

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 66  

Information - "Lärandearena"  

 

Camilla Uddman och Anders Härdevik, utbildningsförvaltningen, och Marie 

Holmberg, socialförvaltningen, informerar om ”Lärandearena”: 

Lärandearena är ett tvärsamarbete mellan utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen som genom detta samarbete hoppas kunna sätta in tidiga och 

samordnade insatser som gör skillnad i barnets hela dag och liv.  

Lärandearenan är en plats för utbrett samarbete och omfattande alternativ för att 

stödja elever till fullföljd grundskola och utbildning och på sikt egen försörjning. 

Projektet Lärandearena kommer till hösten 2022 att övergå till att bli en 

stadigvarande del i arbetet för Enköpings kommuns kommunala grundskolor.  

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 67 Ärendenummer SN2022/50 

Ekonomisk månadsrapport, revisionsrapport: 
granskning av ekonomistyrning, begäran om utökad 
budget 2022 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kenny Jonsson, administrativ chef, informerar om:  

 
Aktuell ekonomisk rapport för januari till mars 2022 redovisas. Socialnämndens 

ekonomiska utfall för januari-mars visar en negativ avvikelse i förhållande till 

budget på -3,7 miljoner kronor.                                                                                

De stora avvikelserna beror framförallt på att placeringar för barn och unga inom 

institutionsvård samt konsulentstödda familjehem har ökat.                                 

Även personalkostnaderna avviker från budget.                                     

Vuxenvården visar en positiv avvikelse i förhållande till budget. På vuxensidan har 

kostnader för övrig vuxenvård (våld) samt stödboende ökat medan 

institutionsvården har minskat.                                                                          

Utfallet av kostnader för ekonomiskt bistånd ligger enligt budget.  

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort en granskning av 

ekonomistyrning med särskilt fokus på vård- och omsorgsnämnden samt 

socialnämnden. PwC har lämnat ett flertal rekommendationer till socialnämnden. 

Ett arbete är påbörjat tillsammans med KLF för att utvärdera rapporten och 

genomföra förbättringar. Återrapport av arbetsläge sker vid kommande nämnd.  

Den 19 april 2022 avslog kommunfullmäktige socialnämndens begäran om en 

utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 2022. Samtidigt får socialnämnden i 

uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter 

att nämndens utredning om volymer är färdigställd. Ambitionen är att detta arbete 

skall vara klart under april månad. Rekrytering av en resurs pågår för att 

förvaltningen skall kunna fortsätta detta arbete på egen hand efter 29 april då det 

endast delvis kommer kunna åtgärdas till detta datum.                                              

I debatten på KF framgick det att ingen personal på förvaltningen skall sägas för att 

nå en budget i balans bl.a. genom uttalanden av KSO". 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 68  

Anmälan av protokoll 

Beslut 

Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.              

Beskrivning av ärendet 

Följande protokoll anmäles: 

Protokollsutdrag från KF, paragraf 38, Policy för inköp och upphandling 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 69  

Ordförande informerar 

 

Krister Larsson, ordförande, informerar om: 

 

• Det är ett antal sammanträdesarvoden som inte är beviljade i Visma. Det 

kommer att göras inom kort.  

• HSVO hade möte den 22 april. Socialnämnden får ta del av handlingar.  

• Diskussion om lönebidragsanställningar inom kommunen pågår.  

 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 70  

Förvaltningen informerar 

 

Ann-Marie Nilsson, tf socialchef, informerar om: 

• Ny lag träder i kraft 1 juni 2022 gällande LVU vård.                                                                                                        

• Utvecklarna har fått i uppdrag att ta fram vägledning i beslutsfattning 

gällande personer som vistas i landet, på ett juridiskt, etiskt och rättssäkert 

sätt. 

• Socialförvaltningen har ett flextidsavtal som innebär att personalen ges 

möjlighet att arbeta 35 timmar i veckan utan löneavdrag. På grunda av 

bemanningssituationen och ökat inflöde av ärenden kan man inte nyttja 

avtalet. Avtalet löper ut 30 juni 2022 och slutar därmed att gälla.   

• Förvaltningen har tidigare bara haft förvaltningsövergripande samverkan. 

Från maj månad kommer förvaltningen ha både lokal och 

förvaltningsövergripande samverkan. 

• Rekrytering av ny socialchef pågår. Ett antal rekryteringsgrupper kommer 

att medverka. Kommunstyrelsen kommer att at beslut under vecka 25.  

• Inget att rapportera gällande desinformationskampanjen mot 

socialtjänsten.  

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 71  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.   

Beskrivning av ärendet 

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

enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Utredning vuxna och försörjning 

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

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

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

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 72  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.    

Beskrivning av ärendet 

Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 10 mars 2022 till och 

med 12 april 2022 anmäles. 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 73  

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 23 mars 2022 till och 

med 20 april 2022 anmäles.  

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-25  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 74 Ärendenummer SN2022/55 

Detaljplan för Centrum 18:1 med flera (Paus) 

Beslut                                                                               

Socialnämnden har inga synpunkter eller invändningar mot den föreslagna 

detaljplanen för Centrum 18:1, PAUS. 

Beskrivning av ärendet                                                        

Kommunen har tagit fram ett planförslag för fastigheten Centrum 18:1 med flera 

(Paushuset). Planförslaget skickas för granskning till berörda myndigheter, 

fastighetsägare och föreningar för att kommunen ska få in synpunkter. 

Granskningstiden för planförslaget är 11 april - 01 maj 2022 (3 veckor). 

Socialförvaltningens bedömning 

I det framtagna planförslaget har en barnkonsekvensanalys genomförts. 

Socialförvaltningen har i övrigt inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen. 

Förvaltningens förslag till svar på remiss                                         

Socialnämnden har inga synpunkter eller invändningar mot den föreslagna 

detaljplanen för Centrum 18:1, PAUS. 

__________ 

 

Kopia till: 

detaljplan@enkoping.se 


