
 Protokoll  1 (29) 

Sammanträdesdatum  

2022-03-21  

Socialnämnden 

 

  

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen fredagen den 25 mars klockan 11.00 

  

Avser paragrafer 38 - 62 

  

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 2022-03-21 

Anslaget sätts upp 2022-03-26 

Anslaget tas ned 2022-04-16 

Sista dag att överklaga 2022-04-15 

  

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 21 mars 2022, klockan 

17.00 – 20.10 

  

Beslutande Krister Larsson, Ordförande (M) 

Svante Forslund, 1:e vice ordförande (L), paragraf 38-47, 49-62 

Tuija Rönnback, 2:e vice ordförande (NE) 

Yvonne Bromée (M) 

Monica Hallgren (C) 

Åsa Andersson (S) 

Alija Abdijevic (S) 

Barbara Ciolek (SD) 

David Alfvenhierta (S), tjänstgörande ersättare, paragraf 38-55, 59-62 

Anna Sager (C), tjänstgörande ersättare, paragraf 48 

Sverker Scheutz (V), tjänstgörande ersättare, paragraf 56-58 

 

  

Ej tjänstgörande ersättare Anna Sager (C), paragraf 38-47, 49-62 

Henrik Lindberg (KD) 

Sverker Scheutz (V), paragraf 38-55, 59-62 

Anders Lindén (SD) 
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Sammanträdesdatum  

2022-03-21  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

  

Övriga deltagare Lotta Tronêt, tf socialchef 

Elisabet Lindgren, nämndsekreterare 

Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, paragraf,  42  

Kenny Jonsson, administrativ chef, paragraf 43, 47-48 
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Paragraf 38  

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering 

Beslut 

Tuija Rönnback (NE) utses som protokolljusterare. Justering fredagen den 25 mars 

klockan 15:00. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-03-21  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 39  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Yvonne Bromée anmäler ett övrigt ärende. 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-03-21  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 40  

Besök av BRIS 

 

Petra Elb, samordnare på BRIS informerar om verksamheten.  

 

BRIS vänder sig till barn och unga upp till 18 år. Man kommer i kontakt med 

Stödlinjen via mail, chatt eller telefon dygnet runt. Det finns även en stödlinje till 

vuxna som kan ställa frågor kring oro för ett barn/ungdom. Finns även en 

vuxentelefon på arabiska samt en stödlinje för idrottsledare.    

 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-03-21  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 41  

Läget i Enköping – polisen informerar 

 

Richard Hedström, områdespolis i Enköping, informerar nämnden om polisens 

förebyggande och trygghetsskapande arbete. 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-03-21  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 42 Ärendenummer SN2022/103 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Beslut 

Socialnämnden antar revideringen av riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnar över ärendet till Socialnämnden för beslut om revidering av 

riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd. 

Revidering har skett gällande hemutrustningslån då möjligheten till detta inte 

längre kvarstår. Vidare har förändring skett vad gäller kostnad för 

internetuppkoppling från 1, 5 % av prisbasbeloppet till 0,5 % av prisbeloppet samt 

där även kostnad för TV har förändrats från 10 % till 5 % av prisbasbeloppet. 

Anledningen till detta är att teknik under åren har förändrat sin prisbild jämfört med 

tidigare år. 

Gällande tandvård så har det framkommit att folktandvården i Enköping inte följer 

statens referenslista varvid denna information har tillagts. 

__________  
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Paragraf 43 Ärendenummer SN2022/109 

Taxor och avgifter 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreslagna taxor och 

avgifter för 2023 utan ändringar. 

Beskrivning av ärendet 

Verksamheten för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 

skall vara självfinansierad och därför genomförs en översyn av taxor och avgifter 

årligen. 

Årlig översyn av egenavgift för externt boendeplacerade vuxna samt avgift för 

familjerådgivning genomförs också.  

Socialförvaltningens bedömning 

Inför 2022 genomfördes en justering av avgifter för tillståndsprövning och tillsyn 

enligt alkohollagen och tobakslagen. Med anledning av den pandemi som pågått 

under 2021 är det inte möjligt att göra en rättvisande bedömning av om det finns 

behov av att justera avgifterna för 2023. Avgifterna för alkohol och tobak baseras 

till stor del på föregående års försäljning. Med anledning av hur serveringsställen 

har påverkats av pandemin gör förvaltningen bedömningen att ingen justering av 

taxor och avgifter bör göras för  2023. 

Förvaltningens bedömning är att inte heller avgift för familjerådgivning behöver 

justeras. 

Maximal egenavgift för externt boendeplacerade vuxna regleras i 6 kap 1§ 

socialtjänstförordning (SoF), 

  

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunfullmäktige  
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Sammanträdesdatum  

2022-03-21  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 44  

Anmälan av protokoll 

Beslut 

Protokoll anmäles och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Följande protokoll anmäles: 

Protokollsutdrag från VON, paragraf 6, Ny placering av boendet Enberga 

Beslut KS2022/199, Inriktningsbeslut samlad hantering för Enköpings kommun 

utifrån den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina. 

Beslut KS2022/253, Inriktningsbeslut 2022-03-17 med anledning av 

flyktingströmmen från Ukraina. 

__________  
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Paragraf 45  

Information - Närvårdsarbete 

 

Krister Larsson, ordförande, informerar om att det finns underlag för ledamöterna 

att ta del av. 

 

__________  
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Socialnämnden 
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Paragraf 46  

Förvaltningen informerar 

 

Lotta Tronêt, tf socialchef, informerar om: 

• Arbetet i kommunen utifrån den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina 

fungerar bra. Arbetet med att anordna och färdigställa 50 boendeplatser på 

Åsundagården pågår.  

• Avtalet med Socialjouren löper ut 31 december 2022. Diskussion pågår hur 

det fortsatta samarbetet ska fungera.  

• Analys- och planeringsdag har anordnats av 

Kommunledningsförvaltningen (KLF). Diskussion om hur man ska tänka 

kring rekrytering av bland annat socialsekreterare.  

• Rekrytering av socialchef är påbörjad. 

Ann-Marie Nilsson, verksamhetschef, informerar om:  

• Representanter från socialtjänsten har tillsammans med polisen träffat 

muslimska föreningen för att informera om rykten som sprids på sociala 

medier gällande att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn genom 

LVU.  

Kenny Jonsson, administrativ chef, informerar om:  

• Utifrån budget så ligger vården för barn och unga något högre än budget, 

vuxen vården och försörjningsstödet något lägre än väntat de två första 

månaderna i år. 

__________  
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Paragraf 47  

Tillsynsärende, Fannakrog 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att återkalla serveringstillståndet för Natasha Barakat, 

organisationsnummer:  vid serveringsstället Fannakrogen, 

Ekenkällsgatan 12, 749 42 Enköping.  

Beslut motiveras med hänvisning till alkohollagen 9 kapitlet 18 paragrafen punkt 2 

och punkt 3. 

Beskrivning av ärendet 
Bolagsnamn: Natasha Barakat, organisationsnummer:  

Serveringsställe: Fannakrogen, Ekenkällsgatan 12, 749 42 Enköping. 

Verksamhetsansvarig: Natasha Barakat  är ägare och driver 
restaurangen tillsammans med sin make Kesra Barakat  

Förvaltningens bedömning 

Tillsynsärende som har inletts på grund av brister som uppmärksammades vid en 

yttre tillsyn på restaurang Fannakrogen 2021-10-29. 

Natasha Barakat, enskild firma, har meddelats att servera alkoholdrycker vid 

Fannakrogen, i Enköping sedan 2014-03-07. Socialförvaltningen har på angivna 

skäl fått anledning att utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet 

med reglerna i alkohollagen om åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse 

av tillstånd är aktuell. Förslaget är att återkalla serveringstillståndet för Natasha 

Barakat, organisationsnummer:  vid serveringsstället Fannakrogen, 

Ekenkällsgatan 12, 749 42 Enköping.  

__________ 

 

Kopia till: 

Tillståndshandläggare  
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Sammanträdesdatum  

2022-03-21  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 48  

Ansökan om serveringstillstånd, The Queens Arms 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att avslå ändring i gällande serveringstillstånd om 

utökning av serveringstid till klockan 02:00 inomhus fredagar och lördagar året runt 

och vid angränsande uteserveringar maj - september till klockan 01:00 söndag – 

torsdag och till klockan 02:00 fredagar och lördagar för servering av starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker enligt 8 kapitlet 2 paragrafen 

alkohollagen vid Ölhuset Enköping AB, organisationsnummer: 559100-8809.  

Beslut motiveras med hänvisning till alkohollagen 8 kapitel 17 paragrafen. 

Socialnämnden bedömer att risken för ordningsstörningar och olägenheter för 

närboende ökar om serveringstillståndet utökas enligt ansökan.  

Jäv 

Svante Forslund (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Tillståndshavare: Ölhuset Enköping AB, organisationsnummer 559100-8809. 

Serveringsställe: The Queens Arms, Torggatan 30, 745 31 Enköping. 

Ansöker om ändring i gällande serveringstillstånd om utökning av serveringstid till 

klockan 02:00 inomhus fredagar och lördagar året runt och vid angränsande 

uteserveringar maj - september till klockan 01:00 söndag – torsdag och till klockan 

02:00 fredagar och lördagar för servering av starköl, vin, spritdrycker och annan 

jäst alkoholdryck enligt 8 kapitlet 2 paragrafen alkohollagen (2010:1622).  

Serveringslokaler: Matsal och uteservering i direkt anslutning till restaurangen. 

Tillståndshavaren Ölhuset Enköping AB är en restaurang/pub med serveringstid till 

klockan 01:00. Restaurangen ligger nära en nattklubb som har serveringstillstånd 

till klockan 02:00. 

Nuvarande serveringstider:   

Inomhus:  Klockan 11.00-01.00                      

Utomhusservering:   Maj till september- alla dagar klockan 11.00-24.00         

                        Oktober – april: söndag - torsdag klockan 11.00-22.00                                  
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                        Oktober – april: fredag - lördag klockan 11.00-24.00          

  

Serveringstider  enligt ansökan:  

Inomhus:  Klockan 11.00 – 01.00 söndag – torsdag 

  Klockan 11.00 – 02.00 fredag - lördag 

Utomhusservering: Maj – september: 11.00 - 01.00 söndag - torsdag

  Maj – september: 11.00 – 02.00 fredag – lördag 

 Oktober – april: 11.00-22.00 söndag - torsdag                                  

 Oktober – april: 11.00-24.00 fredag - lördag 

Förvaltningens bedömning 

Att avslå ändring i gällande serveringstillstånd om utökning av serveringstid till 

klockan 02:00 inomhus fredagar och lördagar året runt och vid angränsande 

uteserveringar maj - september till klockan 01:00 söndag – torsdag och till klockan 

02:00 fredagar och lördagar för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra 

jästa alkoholdrycker enligt 8 kapitlet 2 paragrafen alkohollagen vid Ölhuset 

Enköping AB, organisationsnummer: 559100-8809.  

Beslut motiveras med hänvisning till alkohollagen 8 kapitel 17 paragrafen. 

Socialnämnden bedömer att risken för ordningsstörningar och olägenheter för 

närboende ökar om serveringstillståndet utökas enligt ansökan.  

__________ 

 

Kopia till: 

Tillståndshandläggare  
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Paragraf 49  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Delegationsbeslut anmäles och läggs till handlingarna.      

Beskrivning av ärendet 

Beskrivning av ärendet 

Delegeringsbeslut har fattats enligt listor på individnivå för februari månad 2022 

hos enheterna: 

• Mottagningen 

• Utredning barn och familj 

• Samhällsvård barn 

• Utredning vuxna och försörjning 

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

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

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

 

__________  
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Paragraf 50  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Ordförandebeslut anmäles och läggs till handlingarna.    

Beskrivning av ärendet 

Förteckning med beslut fattade av ordförande under perioden 18 februari 2022 till 

och med 4 mars 2022 anmäles. 

 

__________  
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Paragraf 51  

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 11 februari 2022 till 

och med 4 mars 2022 anmäles.  

 

__________  
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Paragraf 52  

Umgängesbegränsning,  

Beslut 

Socialnämnden beslutar med stöd av 14 paragrafen, andra stycket, punkt 1 LVU 

att begränsa umgänget helt mellan  

 

 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsvård barn föreslår i skrivelse från den 1 mars 2022 att socialnämnden 

beslutar om umgängesbegränsning enligt 14 paragrafen punkt 1 i lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) mellan  

 

   

 

__________ 

 

Kopia till: 

Samhällsvård barn  
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Paragraf 53  

Umgängesbegränsning,  

Beslut 

Socialnämnden beslutar med stöd av 14 paragrafen, andra stycket, punkt 1 LVU 

att begränsa umgänget helt mellan  

 

 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsvård barn föreslår i skrivelse från den 1 mars 2022 att socialnämnden 

beslutar om umgängesbegränsning enligt 14 paragrafen punkt 1 i lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) mellan  

 

   

__________ 

 

Kopia till: 

Samhällsvård barn  
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Paragraf 54  

Hemlighållande av vistelseort,  

Beslut 

Socialnämnden beslutar om hemlighållande av vistelseort med stöd av 14 

paragrafen andra stycket, punkt 2 LVU för  

 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsvård barn föreslår i skrivelse från den 1 mars 2022 att socialnämnden 

beslutar om hemlighållande av vistelseort med stöd av 14 paragrafen andra 

stycket, punkt 2 LVU för  

 

__________ 

 

Kopia till: 

Samhällsvård barn  
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Paragraf 55  

Hemlighållande av vistelseort,  

Beslut 

Socialnämnden beslutar om hemlighållande av vistelseort med stöd av 14 

paragrafen andra stycket, punkt 2 LVU för  

 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsvård barn föreslår i skrivelse från den 1 mars 2022 att socialnämnden 

beslutar om hemlighållande av vistelseort med stöd av 14 paragrafen andra 

stycket, punkt 2 LVU för  

 

 

__________  
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Paragraf 56  

Umgängesbegränsning,  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att umgänge enligt 14 paragrafen, andra stycket, punkt 1 

LVU, begränsas mellan  

 

           

  

Jäv 

David Alfvenhierta (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 
                                

mit förslag från båda föräldrarna via sina ombud            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________ 

Kopia till: 

Samhällsvård barn  
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Paragraf 57  

Umgängesbegränsning,  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att umgänge enligt 14 paragrafen, andra stycket, punkt 1 

LVU, begränsas mellan  

 

 

  

Jäv 

David Alfvenhierta (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
       har inkommit förslag från båda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

Kopia till: 

Samhällsvård barn  
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Paragraf 58  

Umgängesbegränsning,  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att umgänge enligt 14 paragrafen, andra stycket, punkt 1 

LVU, begränsas mellan  

 

 

  

Jäv 

David Alfvenhierta (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
 

gällande utökat umgänge 

med barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

Kopia till: 

Samhällsvård barn  
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Paragraf 59  

Auskultation på arbetsutskottet 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att alla ledamöter får möjlighet att delta på 

socialnämndens arbetsutskott en gång under 2022. Arvode utgår. 

Beskrivning av ärendet 

Åsa Andersson (S) väckte frågan om att alla ledamöter skulle ha möjlighet att delta 

på arbetsutskotten sammanträden någon gång på socialnämndens sammanträde 

den 24 januari 2022.  

__________  



 Protokoll  27 (29) 

Sammanträdesdatum  

2022-03-21  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 60  

Information om budgetäskandet till KS 

 

Krister Larsson, ordförande, och Lotta Tronêt, tf socialchef, informerar om att i 

kommunens resursfördelningsmodell räknas socialnämndens budget om varje år 

baserat på ökade eller minskade externa volymer som förvaltningen lämnat. De 

interna volymerna har däremot inte ingått i omräkningen av volymer utan har skett 

genom äskande av så kallade strukturkostnader, det vill säga personella tjänster. 

Det är därmed sannolikt att socialnämndens budget inte har kompenserats fullt ut 

för antalet ökade interna volymer sedan 2019. Ärendet kommer upp på 

Kommunstyrelsen sammanträde 22 mars. 

 

__________  



 Protokoll  28 (29) 

Sammanträdesdatum  

2022-03-21  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 61  

Information om revisioner 

 

Det pågår en revisioner som berör socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden 

gällande ekonomistyrning, samt en som berör socialnämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden gällande samverkan om barn och unga som riskerar att 

fara illa.  

 

__________  



 Protokoll  29 (29) 

Sammanträdesdatum  

2022-03-21  

Socialnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 62  

Övrigt 

Yvonne Bromèe (M), informerar från Barnavårdsförbundets senaste möte.  

__________ 

 




