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Justeringens plats och tid Socialförvaltningen fredagen den 16 september klockan 13.00 
  
Avser paragrafer 128-143, varav paragraf 143 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 2022-09-12 
Anslaget sätts upp 2022-09-17 
Anslaget tas ned 2022-10-08 
Sista dag att överklaga 2022-10-07 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Socialnämnden 
  
Plats och tid Vallbyrummet, Källgatan 4-6, måndagen den 12 september 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), paragraf 128-129 
Anna Sager, (C), tjänstgörande ersättare 
Åsa Andersson (S) 
Barbara Ciolek (SD) 
David Alfvenhierta (S), tjänstgörande ersättare 
Fred Raghall (NE), tjänstgörande ersättare 
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Ej tjänstgörande ersättare Henrik Lindberg (KD) 
Sverker Scheutz (V) 
Anna Sager, (C), paragraf 128-129 
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Övriga deltagare Lotta Tronêt, tf socialchef 
Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 
Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, paragraf 133-135 
Kenny Jonsson, administrativ chef, paragraf 130-132 
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Paragraf 128  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 
Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Justering fredagen den 16 
september klockan 13.00. 

 
__________  
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Paragraf 129  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Extra ärende umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort ligger under 
punkt 15, Övrigt. 

__________  
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Paragraf 130 Ärendenummer SN2022/50 

Delårsrapport 2 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för augusti 2022. 

Socialnämnden beslutar att överlämna information till kommunstyrelsen om  
prognostiserat underskott på 31,1 miljoner kronor. 

Särskilda yttranden 
Sverker Scheutz (V), enligt förvaltningens beskrivning av ärendet så står det att 
våldet i samhället ökar vilken det inte gör enligt nationella rapporter. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på 31,1 miljoner kronor i 
tertialrapporten för augusti 2022. De verksamheter som avviker negativt från 
budget är framförallt övrig vuxenvård (våld), placeringar av barn och unga samt 
gemensam verksamhet (personal- och konsultkostnader). 

Ekonomiskt bistånd 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. 
Behoven av att placera barn och unga har ökat mer än som tidigare har 
prognostiserats samtidigt som behovet av skyddsplaceringar för våldsutsatta har 
ökat mer än vad som tidigare prognostiserats. 

Socialnämnden ser även ett ökat behov av att stärka administrativa resurser och 
utveckla verksamhetssystem för att bättre kunna följa upp och styra verksamheten. 

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 och 
behoven har minskat något mer än vad som tidigare prognostiserats. 
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Socialnämnden justerar det prognostiserade underskottet från delårsrapporten i 
april med 10,0 miljoner kronor och redovisar därmed ett prognostiserat underskott 
på 31,1 miljoner kronor i delårsrapporten för augusti 2022. 

Yrkanden 
Alla ledamöter i socialnämnden yrkar på att översända information till 
kommunstyrelsen om prognostiserat underskott på 31,1 miljoner kronor 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag, dels förvaltningens förslag, dels 
socialnämndens ledamöters förslag. 

Ordförande att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och 
socialnämndens ledamöters förslag. 

 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen   
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Paragraf 131 Ärendenummer SN2022/130 

Remiss av revisionsrapport - Granskning av det 
förebyggande arbetet mot mutor och korruption 

Beslut                                                                                
Socialnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
En granskning av kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens 
övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption har genomförts. 
Utifrån denna granskning har nämnderna fått följande rekommendationer 

• Tillse att risken för jäv, mutor och korruption beaktas i riskanalys och den 
interna kontrollplanen samt att dessa risker är nämndspecifika. 

• Genomför löpande utbildningar/ information kring jäv, mutor och korruption 
till tjänstepersoner/ chefer och förtroendevalda exempelvis vid 
arbetsplatsträffar och workshops. Viktigt att dessa utbildningar medför en 
medvetandehöjning kring begreppen mutor och korruption och ökar 
förståelsen för respektive förvaltnings verksamhetsspecifika risker inom 
området. 

Socialförvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens uppfattning är att de risker som identifierats kring risk för 
mutor och korruption omfattas av de kontroller som sker månadsvis gällande 
otillåtna slagningar i system. Skulle ytterligare risker identifieras så kommer dessa 
att tas med i den interna kontrollplanen. 

Socialförvaltningen anser att en förutsättning för att höja kvalitén i det 
förebyggande arbetet mot mutor och korruption är att det tas fram ett 
kommungemensamt utbildnings- och informationsmaterial som kan användas både 
för tjänstepersoner och förtroendevalda politiker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 132 Ärendenummer SN2022/122 

Remiss - Föreskrifter och riktlinjer för hantering av 
arkiv i Enköpings kommun 

Beslut                                                                               
Socialnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Det finns ett behov av att ersätta det befintliga arkivreglementet från 1995 med 
arkivföreskrifter och riktlinjer. Detta för att uppnå ändamålsenligt och effektiv 
styrning av arkivhanteringen. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 12 april 2022 att remittera 
förslag till föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv i Enköpings kommun till 
samtliga nämnder. Remissvar ska ha inkommit senast den 30 september 2022 

Socialförvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen ser det som mycket bra att en översyn av tidigare 
arkivreglemente för arkivvård genomförs, bland annat för att tydliggöra 
ansvarsförhållandena inom arkivområdet. 

Förvaltningen ser gärna att nästa steg i det pågående utvecklingsarbetet som är 
framtagande av rekommendationer och uppdatering av arkivmyndighetens 
rådgivning påskyndas, då behovet i verksamheterna är stort. 

I övrigt har socialförvaltningen inga synpunkter på förslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 133 Ärendenummer SN2022/152 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2023, BRIS 

Beslut 
Socialnämnden beviljar BRIS, Region Mitt 100 000 kr i verksamhetsbidrag för år 
2023. Beslutet är förutsatt att IOP avtal inte har tecknats för samma period. 

Beskrivning av ärendet 
BRIS är en ideell organisation som grundades 1971. Verksamheten präglas av ett 
barnperspektiv och utgår ifrån FN; s barnkonvention om barns rättigheter. Syftet 
med verksamheten är att arbeta med att stödja barn, mobilisera samhället för 
barnets rättigheter samt att påverka genom att göra barns röster hörda. Målet för 
Bris; s verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra 
deras levnadsvillkor. Idag kan barn och unga ringa till BRIS dygnet runt samt få 
möjlighet till en fysisk kontakt genom de regionala Brismottagningarna. BRIS 
erbjuder även utbildningar och stöd till föräldrar i kontakt med sina barn samt till 
idrottsledare som är i kontakt med barn. 

Socialförvaltningens bedömning 
BRIS bedöms uppfylla socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag. BRIS är en 
välkänd och etablerad verksamhet vars arbete spelar stor roll i samhället. BRIS; s 
arbete fungerar som stödjande gentemot socialnämndens arbete då barn anonymt 
kan vända sig till dem och få stöd i hur de kan gå vidare med att få till en förändring 
i sin vardag. BRIS arbete blir extra viktigt när det sker stora samhällsförändringar 
så som under pandemin och klimatkrisen. BRIS kan nu också erbjuda fysiska 
samtal med kurator vilket är bra. Det har under 2021 varit en ökning av samtal till 
BRIS och det anses inte minska under kommande år utifrån den 
samhällsutveckling vi har i dagsläget. BRIS har ansökt om 100 000kr vilket de 
också gjorde förra året. De har alltså inte ökat den ansökta summan utifrån 
befolkningsmängd vilket de skulle kunna då den ökar varje år i Enköping med ca 
2 %. Summan anses utifrån det vara rimlig då barnen i Enköping kan ta stöd av 
BRIS vid behov och kommunen får stöd i att upprätthålla Barnkonventionen. 

Utifrån detta föreslås BRIS få den summa som de ansökt om beviljad. 

__________ 
 
Kopia till: 
Ekonom, BRIS  
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Paragraf 134 Ärendenummer SN2022/145 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2023, RIA Hela 
Människan 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Hela människan/RIA i Enköping 1 530 000 kr i 
verksamhetsbidrag för härbärget och den dagliga verksamheten för 2023. Beslutet 
är förutsatt att IOP avtal inte har tecknats för samma period. 

Beskrivning av ärendet 
Härbärget är förlagt till föreningens fastighet Kryddgårdsgatan 19 A där hemlösa i 
Enköping kan söka sovplats för natten. Härbärget är öppet varje dygn kl. 18.00 – 
08.00 och öppnar 16.00 på helger. Härbärget har ett särskilt rum för kvinnor. 

De som övernattar på härbärget är hemlösa, huvudsakligen missbrukare. 
Regionens husläkare för hemlösa har sin mottagning förlagd till RIA en förmiddag 
varje vecka. 

Dagcentret förser de hemlösa/utsatta med stöd i olika former som kontakt med 
myndigheter, söka praktikplatser, avbryta isolering och fungerar som en träffpunkt. 

Förvaltningens bedömning 
RIA bedöms uppfylla socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag. RIA:s 
verksamhet, härbärget, fyller en mycket viktig funktion för målgruppen och är ett 
nödvändigt komplement till socialnämndens verksamhet. 

Verksamheten kopplat till dagcentret anses också vara ett komplement och/eller 
alternativ till socialnämndens ansvarsområde. Detta sker genom att de hemlösa 
och andra individer med stödbehov får en plats att bryta sin isolering, träffa 
människor och bli en del i ett sammanhang. De kan även få stöd i kontakt med 
myndigheter, söka praktikplats och annan social samvaro. 

Utifrån detta föreslås RIA, hela människan få den ansökta summan beviljad. 

__________ 
 
Kopia till: 
Ekonom 
RIA Hela Människan 
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Paragraf 135 Ärendenummer SN2022/158 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2023, 
Hyresgästföreningen, Region Aros-Gävle,  Lokalen 
Kärrhöksgränd 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Hyresgästföreningen Region Aros Gävle i Enköping 350 
000 kr i verksamhetsbidrag för sin verksamhet Lokalen på Kärrhöksgränd 1 för 
2023. Beslutet är förutsatt att IOP avtal inte har tecknats för samma period. 

Beskrivning av ärendet 
Hyresgästföreningens Lokalens syfte är att bedriva en bred social verksamhet som 
är öppen för alla, i alla åldrar som förebygger ett utanförskap och som främjar 
integration. Målgrupper för verksamheten är alla som bor i bostadsområdet, främst 
vuxna som är daglediga, med eller utan sociala och/eller psykiska bekymmer, 
invandrarkvinnor samt barn och ungdomar. Hyresgästföreningen beskriver i sin 
ansökan ett antal mål för verksamheten och vilka aktiviteter som erbjuds. Det är 
aktiviteter som möter upp de olika målgruppernas tänkbara behov. Målen med 
verksamheten är också ett komplement kring förebyggande verksamhet för att 
förhindra utanförskap och kriminalitet. Föreningen har en anställd som tillsammans 
med frivilliga som bor i bostadsområdet skapar och genomför de olika aktiviteterna 
samt ger stöd till dem som av olika skäl vill eller behöver det. 

Socialförvaltningens bedömning 
Hyresgästföreningen Region Mitt, verksamhet Lokalen bedöms uppfylla 
socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag. Verksamheten fyller en viktig 
funktion för de boende i bostadsområdet. Hyresgästföreningen och deras 
verksamhet, Lokalen anses till fullo fylla kravet att verksamheten ska vara ett 
komplement eller alternativ till socialnämndens ansvarsområde.  Detta genom att 
de bland annat stöder integrationen i området och för att ge människor oavsett 
ålder och behov en sysselsättning och något att gå till på dagarna. 

Utifrån detta föreslås Hyresgästföreningen få den ansökta summan beviljad. 

__________ 
 
Kopia till: 
Ekonom 
Hyresgästföreningen Region Aros Gävle  
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Paragraf 136  

Anmälan av protokoll 
Inga protokoll att anmäla. 

 

__________  
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Paragraf 137  

Ordförande informerar 
Krister Larsson, ordföranden, informerar: 
 
Samrådsmöte HSVO den 2 september 2022:  
 
- Ljust läge vad avser Corona. Det finns gott om vaccin  
- Hjälpmedelsutredningen pågår - Enköping har lämnat remissvar. 
- Beslut taget om att inleda utredning för inrättande av vårdcentrum Enköping-
Håbo  
 
 
 
__________  
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Paragraf 138  

Förvaltningen informerar 
Lotta Tronêt, tf socialchef, och Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, informerar 
om: 

Förvaltningen har gjort en avvikelserapport till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) gällande försenade utredningstider. Återkoppling till IVO kommer att ske vid 
årsskiftet. 

Ledningsgrupperna från Vård- och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen 
kommer att delta på socialchefsdagarna 28-30 september.  

Förvaltningen kommer under hösten att arbeta vidare med att ta fram IOP avtal. 

Socialförvaltningen kommer att delta i ett projekt i länet för att Socialjouren i 
Uppsala ska få tillgång till verksamhetssystemet. 

  

__________  
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Paragraf 139  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.      

Beskrivning av ärendet 
Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för augusti månad 2022 hos 
enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Utredning vuxna och försörjning 

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

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

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

 

__________  
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Paragraf 140  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.    

Beskrivning av ärendet 
Förteckning med beslut fattade av ordförande den 2 september 2022.  

 

__________  



 Protokoll  19 (20) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-12  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 141  

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 12 augusti 2022 till 
och med 25 augusti 2022 anmäles.  

 

__________  
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Paragraf 142  

Umgängesbegränsning och hemlighållande av 
vistelseort,  

Beslut 
Socialnämndens beslutar att umgänge enligt 14 paragrafen andra stycket, punkt 1 
LVU, begränsas totalt från den 1 oktober 2022 till och med 31 december 2022 
mellan  

Socialnämnden beslutar om hemlighållande av vistelseort med stöd av 14 
paragrafen andra stycket, punkt 2 LVU, för  under  

. 

Beskrivning av ärendet 
Utredning barn föreslår i skrivelse från den 8 september 2022 att socialnämnden 
beslutar om total umgängesbegränsning enligt 14 paragrafen andra stycket, punkt i 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och om 
hemlighållande av vistelseort med stöd av 14 paragrafen andra stycket, punkt 2 
LVU mellan  

 

__________ 
 
Kopia till: 
Utredning barn 
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