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Paragraf 25 Ärendenummer KS2021/918 

Begäran om omfördelning av investeringsbudget 2022 
för hyresgästanpassning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att 300 000 kronor från vård- och omsorgsnämndens 
investeringsbudget för hyresgästanpassningar i budget 2022 omfördelas till 
socialnämnden.  

Sammanfattning 
För att kunna möta behovet av boende på samsjuklighetsboendet Enberga måste 
vissa anpassningar av lokalerna göras. Beräknad kostnad för dessa 
hyresgästanpassningar är enligt offert cirka 300 000 kronor.   

Samsjuklighetsboendet har hittills haft svårt att ta emot boende med svår psykisk 
funktionsnedsättning, utåtagerande beteende, svår psykisk ohälsa och missbruk. 
Då samtliga boende har tillgång till hela huset skapar det en otrygghet för övriga 
boende och personal.  

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta i socialnämndens 
investeringsbudget för att genomföra dessa hyresgästanpassningar. 

Ärendet har initierats av både socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd då 
samarbete finns inom verksamhetsområdet. Socialnämnden är dock 
huvudansvarig för verksamheten och därför föreslås en omfördelning ske till 
socialnämnden. Beredning har skett mellan förvaltningarna tillsammans med 
kommunledningsförvaltning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltning, 2022-01-05 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnd, 2021-12-15, § 117 
Protokollsutdrag, socialnämnd, 2021-12-14, § 185
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Kommunledningsförvaltningen 
Ingela Höij 
0171-62 62 54 
ingela.hoij@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Begäran om omfördelning av investeringsbudget 2022 
för hyresgästanpassning 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 300 000 kronor från vård- och omsorgsnämndens 
investeringsbudget för hyresgästanpassningar i budget 2022 omfördelas till 
socialnämnden. 

Ärendet 

Bakgrund 
Både vård- och omsorgsnämnden (VON2021/162) och socialnämnden 
(SN2021/50) har begärt en omfördelning av vård- och omsorgsnämndens 
investeringsbudget för 2022 avseende hyresgästanpassningar. 

För att kunna möta behovet av boende på samsjuklighetsboendet Enberga måste 
vissa anpassningar av lokalerna göras. Beräknad kostnad för dessa 
hyresgästanpassningar är enligt offert cirka 300 000 kronor.   

Samsjuklighetsboendet har hittills haft svårt att ta emot boende med svår psykisk 
funktionsnedsättning, utåtagerande beteende, svår psykisk ohälsa och missbruk. 
Då samtliga boende har tillgång till hela huset skapar det en otrygghet för övriga 
boende och personal.  

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta i socialnämndens 
investeringsbudget för att genomföra dessa hyresgästanpassningar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har initierats av både socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd då 
samarbete finns inom verksamhetsområdet. Socialnämnden är dock 
huvudansvarig för verksamheten och därför föreslås en omfördelning ske till 
socialnämnden. Beredning har skett mellan förvaltningarna tillsammans med 
kommunledningsförvaltning. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till nämndernas begäran. 
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Ekonomiska konsekvenser 
En omfördelning av investeringsbudgeten mellan nämnderna innebär ingen 
förändring av kommunens totala investeringsvolym. Driftkostnad tas inom ram. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Nämndernas begäran överensstämmer med kommunens uppgift om att skapa 
förutsättningar för att leva ett självständigt liv. Uppgiften är att ge stöd till enskilda 
och familjer i alla åldrar som behöver samhällets hjälp för att utifrån sina egna 
förutsättningar och behov kunna leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltning 2022-01-05 (KS2021/918) 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnd, 2021-12-15, § 117 
Protokollsutdrag, socialnämnd, 2021-12-14, § 185 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun  

 
 
 
Daniel Nilsson 
T f Ekonomichef 
Enköpings kommun  
 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltning för åtgärd 
Vård- och omsorgsnämnd för information 
Socialnämnd för information 
Teknisk nämnd för information
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Paragraf 117 Ärendenummer VON2021/162 

Omfördelning av investeringsbudget 2022 för 
hyresgästanpassning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om omfördelning av 
investeringsbudget 2022 för hyresgästanpassningar där 0,3 miljoner kronor från 
vård- och omsorgsnämndens omfördelas till socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Samsjuklighetsboendet Enberga har hittills haft svårt att ta emot boende med svår 
psykisk funktionsnedsättning, utåtagerande beteende, svår psykisk ohälsa och 
missbruk. Anledningen är att idag har samtliga boende tillgång till hela huset vilket 
skapar en otrygghet för övriga boende och personal. 

För att kunna möta behovet av boende, oavsett problematik så måste vissa 
anpassningar av lokalerna göras. Beräknad kostnad för dessa 
hyresgästanpassningar är enligt offert 289 000kr. 

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta i socialnämndens budget för 
att genomföra dessa hyresgästanpassningar. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att omfördelning ska ske då driften av Enberga är ett 
samarbete mellan förvaltningarna och socialnämnden har inte fått någon 
investeringsbudget tilldelad för hyresgästanpassningar. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 december 
2021 och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om omfördelning av 
investeringsbudget 2022 för hyresgästanpassningar där 0,3 miljoner kronor från 
vård- och omsorgsnämndens omfördelas till socialnämnden. 

__________ 
 
Kopia till: 
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Paragraf 185 Ärendenummer SN2021/50 

Omfördelning av investeringsbudget 

Beslut 
Att Socialnämnden till Kommunstyrelsen begär utökad investeringsbudget med 0,3 
mnkr och förslaget är att det sker via en omfördelning från Vård- och 
omsorgsnämndens budget 2022 för hyresgästanpassningar. 

Beskrivning av ärendet 
Samsjuklighetsboendet Enberga har hittills haft svårt att ta emot boende med svår 
psykisk funktionsnedsättning, utåtagerande beteende, svår psykisk ohälsa och 
missbruk. Anledningen är att idag har  samtliga boende tillgång till hela huset vilket 
skapar en otrygghet för övriga boende och personal. 

För att kunna möta behovet av boende, oavsett problematik så måste vissa 
hyresgästanpassningar av lokalerna göras. Beräknad kostnad för dessa 
hyresgästanpassningar är enligt offert 289 000kr. 

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta i Socialnämndens budget för 
att genomföra dessa hyresgästanpassningar. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen
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