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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

Socialnämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Torsdagen den 24 november klockan 16.00 
  
Avser paragrafer 165 - 182, varav paragraferna 174, 175, 178, 177 och 176 är omedelbart 

justerade 
  
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 2022-11-15 
Anslaget sätts upp 2022-11-25 
Anslaget tas ned 2022-12-16 
Sista dag att överklaga 2022-12-15 
  
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 15 november 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 Stefan Nyblad (M) 

Anna Sager (C) 
Fred Raghall (NE) 
Sverker Scheutz (V) 
Anders Lindén (SD) 
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Övriga deltagare Jonas Boman, socialchef 
Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 
Kenny Jonsson, administrativ chef, paragraf 167,173 
Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef 
Eva Nilsson, utvecklare, paragraf 168 
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 165  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 
Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Justering torsdagen den 24 
november klockan 16.00. 

 
__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 166  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande föreslår ärende 10-14 tas upp efter ärende 2. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 167 Ärendenummer SN2022/50 

Ekonomi, månadsrapport 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport för oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på 29,6 miljoner kronor i 
månadsrapport för oktober 2022. En justering av tidigare prognos i augusti som 
visade ett underskott på 31,1 miljoner kronor. 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. 

Antalet placeringar i konsulentstödda familjehem för barn och unga har ökat något i 
förhållande till tidigare prognos samtidigt som att övrig vuxenvård 
(skyddsplaceringar) har sjunkit kraftigt under september och oktober. 

Detta i kombination med att snittkostnader för institutionsplaceringar avseende 
barn och unga och även för vuxna har minskat gör att Socialnämnden justerar det 
prognostiserade underskottet från augusti och redovisar därmed ett prognostiserat 
underskott på 29,6 miljoner kronor i ekonomisk rapport för oktober 2022 vilket är 
1,5 miljoner kronor mindre än det prognostiserade underskottet från augusti 2022. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 168 Ärendenummer SN2022/159 

Revisionsrapport - Samverkan kring barn och unga 
som riskerar att fara illa 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionsrapportens sammanfattande bedömning är att: ”socialnämnden och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig 
samverkan när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa.” 

Socialnämnden delar revisorernas bedömning i stort. Revisionsrapporten 
lämnar  fem rekommendationer varav fyra berör socialnämnden och utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden. Den fjärde gäller endast socialnämnden. 

Underlag till beslut: Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2022. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 169 Ärendenummer SN2022/183 

Sammanträdesplan för 2023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att:   

Socialnämnden: 2 januari klockan 10.00, 24 januari,16 februari, 28 mars, 25 
april, 23 maj, 21 juni, 22 augusti, 21 september, 25 oktober, 21 november och den 
12 december med start 14.00. 

Socialnämnden arbetsutskott, i anslutning till socialnämndens sammanträden: 24 
januari, 16 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 21 juni, 22 augusti, 21 
september, 25 oktober, 21 november och den 12 december med start 13.15. 

Socialnämndens arbetsutskott: 10 januari, 7 februari, 28 februari, 15 mars, 12 
april, 9 maj, 7 juni, 28 juni, 7 augusti, 6 september, 10 oktober, 7 november, 5 
december och den 20 december med start 15.00. 

Socialnämndens arbetsutskott, beredning inför socialnämndens sammanträden: 18 
januari, 7 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj, 13 juni, 15 augusti, 12 september, 17 
oktober 14 november och den 5 december med start 15.00.  

Heldagar – Utbildning för nämnden den 15-16 februari, fördjupningsdag 21 
september. 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesplan 2023 för 
socialnämnden och dess arbetsutskott.  

Förvaltningens förslag till socialnämnden 
Förslag på socialnämnden och socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 
2023: 

Socialnämnden: 2 januari klockan 10.00, 24 januari,16 februari, 28 mars, 25 
april, 23 maj, 21 juni, 22 augusti, 21 september, 25 oktober, 21 november och den 
12 december med start 14.00. 

Socialnämnden arbetsutskott, i anslutning till socialnämndens sammanträden: 24 
januari, 16 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 21 juni, 22 augusti, 21 
september, 25 oktober, 21 november och den 12 december med start 13.15. 
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Socialnämndens arbetsutskott: 10 januari, 7 februari, 28 februari, 15 mars, 12 
april, 9 maj, 7 juni, 28 juni, 7 augusti, 6 september, 10 oktober, 7 november, 5 
december och den 20 december med start 15.00. 

Socialnämndens arbetsutskott, beredning inför socialnämndens sammanträden: 18 
januari, 7 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj, 13 juni, 15 augusti, 12 september, 17 
oktober 14 november och den 5 december med start 15.00.  

Heldagar – Utbildning för nämnden den 15-16 februari, fördjupningsdag 21 
september. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 170  

Anmälan av protokoll 
 
Inga protokoll anmälda.  
 
__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

Socialnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 171  

Ordförande informerar 
 
Krister Larsson, ordförande, informerar om: 
 
Länsstyrelsen har gjort tillsyn på serveringstillstånd och tobakshantering. Rapport 
kommer.  
 
Kommunfullmäktige kommer efter kommunstyrelsens beredning att ta beslut om 
Socialförvaltningens begäran om tilläggsbudget för 2022.   
 
Budgetarbetet för 2023 pågår. 
 
HSVO lokalt hade sista möter för 2022 den 11 november. Regionen har anställt en 
projektledare som ska arbeta med Vårdcenter i Enköping/Håbo. 
 
 
__________  
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Paragraf 172  

Förvaltningen informerar 
 
Jonas Boman, socialchef, informerar om: 
 
Riksnormen för försörjningsstöd för 2023 höjs med 8,6% i jämförelse med 2022.  
 
Det pågår en samsjuklighetsutredning som kommer att föreslå ett 
huvudmannaskifte för missbruksvården, från kommun till region.  
 
Stadsbidrag för insatser mot psykisk ohälsa kommer att finnas kvar 2023. 

Finns förslag på att inrätta nationell krissocialjour för att stötta kommunerna i deras 
arbete med kriminalitet bland unga. 

Ny lag som ska förbättra skyddet för barn som placeras i skyddat boende 
tillsammans med en förälder. 

Finns förslag på att det ska bli mer lönsamt att gå från försörjningsstöd till arbete. 

Förslag på IOP avtal är på gång och ska hanteras av KS. 
 
 
__________  
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Paragraf 173 Ärendenummer SN2022/73 

Tillsynsrapport serveringstillstånd 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen av genomförd tillsyn på 
verksamheter med serveringstillstånd. 

Beskrivning av ärendet 
Tillsyn har sedan senaste rapportering i socialnämnden, juni 2022, genomförts på 
13 verksamheter i juni, två verksamheter i juli, tre verksamheter i augusti, ingen 
verksamhet i september och på elva verksamheter i oktober 2022 med 
serveringstillstånd. Totalt har det gjort tillsyn på 29 verksamheter den senaste 
rapporteringsperioden. 

Avvikelser noterades vid sex av restaurangerna vid tillsynerna. 

Tre tillsynsärende har öppnats och fyra tillsynsärenden kommer att öppnas utifrån 
dessa tillsyner. Två beslut om erinran har meddelats tillståndshavarna efter 
avslutade utredningar och beslut i Socialnämnden. De återstående tillsynsärenden 
kommer att öppnas och utredas om eventuella sanktioner som efter beslut i 
Socialnämnden kommer att meddelas tillståndshavarna. 

__________  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 179  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.      

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

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Utredning vuxna och försörjning 

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

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

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

 

__________  
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Paragraf 180  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.    

Beskrivning av ärendet 
Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 20 oktober 2022 till 
och med 24 oktober 2022 anmäles. 

 

__________  
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Paragraf 181  

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 18 oktober 2022 till 
och med 24 oktober 2022 anmäles.  

__________ 
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Paragraf 182  

Övrigt 
 
Yvonne Bromée har deltagit i utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. 
Information kommer att skickas till alla ledamöter i socialnämnden. 
 
Socialnämndens sammanträde den 13 december kommer att hållas på 
Westerlundsgården. 
 
 __________ 
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