
PROTOKOLL 
SOCIALNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2023-01-02 Solrosen, klockan 15:00 – 15:30
Beslutande Martin Edgélius (M) ordförande, Roger Ljunggren (S) 1:e vice ordförande, Anders Gölevik (C) 

2:e vice ordförande,  Anne Hagberg (S), Karl-Gunnar Ljungqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), 
Zeljko Klemse (S), Wahid Moosawi (M) Marie Westerberg (L),

Beslutande ersättare Jonah Håkansson (SD), Kristina Färdeman (MP) 

Ersättare Gunilla Magnusson (S), Reine Östlund (S), Ann-Christine Sandell (S), Anne Hofstedt (M), Robert 
Zweiniger (M), ,

Övriga deltagande Utredare Matilda Johansson (sekreterare), t.f. förvaltningschef Marie Lundqvist, 
avdelningschef Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström, t.f. enhetschef Sara 
Gibro, akoholhandläggare Linda Fager.

Ordförande:  Martin Edgélius (M)

Utsedd justerare: Roger Ljunggren (S)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digitalt 2023-01-02

Paragrafer § 1-  § 6

Datum för anslags uppsättande 2023-01-03 Datum för anslags nedtagande 2023-01-26

Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1523348



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-02 2 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 1 Val av justerare

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens utskott

§ 4 Förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

§ 5 Ansökan om utökad serveringstid vid NK Bar och Kök.

§ 6 Datum
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-02 3 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 1

Val av justerare 
Roger Ljunggren (S) utses att justera dagens protokoll.
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Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-02 4 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 2

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs med följande tillägg:

 Datum 
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Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-02 5 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 3 SOCN/2023:4

Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens 
utskott 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden väljer följande ledamöter och ersättare i socialnämndens utskott för 
tiden till och med 31 december 2023:

Ledamöter:
Martin Edgélius (M) ordförande
Roger Ljunggren (S) 1:e vice ordförande
Anders Gölevik (C) 2:e vice ordförande
Robert Zweiniger (M)
Britt-Inger Karlsson (S)

Ersättare:
Anne Hofstedt (M)
Wahid Moosawi (M)
Gunnar Ljungqvist (S)
Anne Hagberg (S)
Marie Westerberg (L)

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente för socialnämnden får nämnden tillsätta de utskott som nämnden 
bedömer lämpliga. Ordförande föreslår att utskottet ska bestå av fem ledamöter och 
fem ersättare.

Ärendets handlingar

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21

Socialnämndens överläggning

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Marie Westerberg (L), 
Roger Ljunggren (S) samt Anders Gölevik (C)

Yrkanden och förslag 

Martin Edgélius (M) yrkar på att presidiet samt Robert Zweiniger blir ledamöter samt att 
Anne Hofstedt och Wahid Moosawi blir ersättare.

Rger Ljunggren (S) yrkar på att Britt-inger Karlsson blir ledamot samt att Gunnar 
Ljungqvist och Anne Hagberg blir ersättare.
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Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-02 6 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

Anders Gölevik (C) yrkar att Marie Westerberg (L) blir ersättare.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut. Nämnden beslutar i 
enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till:

De valda 

Akten
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Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-02 7 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 4 SOCN/2023:8

Förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att utöver ordförande Martin Edgélius (M) förordna förste 

vice ordförande Roger Ljunggren (S) och andre vice ordförande Anders Gölevik (C) att 
från och med 2 januari 2023 till och med 31 december 2023 fatta beslut för det fall 
utskottets beslut inte kan avvaktas om:

 omedelbart omhändertagande. 6 och 6 a §§ LVU

 var och hur vården ska ordnas, 11 § LVU

 tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU

 begära biträde av Polismyndigheten eller Kriminalvården för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande, 43 § 1 st. 2 p. LVU

 omedelbart omhändertagande, 13 § LVM

2. med stöd av 6 kap. 39 § KL utse ordförande Martin Edgélius (M), förste vice 
ordförande Roger Ljunggren (S) och andre vice ordförande Anders Gölevik (C) att, 
från och med den 2 januari 2023 till och med 31 december 2023 fatta beslut när 
nämndens beslut inte kan avvaktas om:

 hemlighållande av vistelseort och umgängesbegränsning, 14 § 2 st. LVU

3. Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande har enligt lag rätt fatta brådskande beslut i enskilda 
ärenden om tvångsvård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Nämnden kan med stöd av 
förordnande också ge den rätten till en eller flera namngivna ledamöter i nämnden, s.k. 
kompletterande beslutsrätt. Ett sådant förordnande får enligt JO inte, som vid 
delegation, endast ange att den som innehar viss befattning i nämnden är behörig att 
fatta ett sådant beslut, utan måste ange en namngiven person. En sådan rätt s.k. 
kompletterande beslutanderätt finns enligt LVU och LVM för beslut i följande ärende:

 omedelbart omhändertagande, (6 och 6 a §§ LVU)

 var och hur vården ska ordnas, (11 § LVU)

 tillfälligt flyttningsförbud, (27 § LVU)

 begäran om biträde av polismyndighet eller kriminalvård för att kunna genomföra 
beslut om vård om vård eller omhändertagande, 43 § 1 st. 2 p. LVU
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Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-02 8 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare (13 § LVM)

Beslut om hemlighållande av vistelseort och umgängesbegränsning enligt 14 § LVU har i 
praxis inte bedömts möjligt att delegera. Domstolarna har ansett att sådana beslut rör 
myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Det innebär att endast socialnämnden kan besluta i sådana ärenden. Om 
ärendet är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas får nämndens 
ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett fatta beslut enligt 6 kap. 39 § 
kommunallagen (KL).

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-02

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Robert Zweiniger 
(M) samt utredare Matilda Johansson.

Beslutet skickas till:

Martin Edgélius

Roger Ljunggren

Anders Gölevik

Förvaltningschef socialförvaltningen

Avdelnings- och enhetschefer socialförvaltningen

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-02 9 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 5

Ansökan om utökad serveringstid vid NK Bar och Kök. 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att delvis bifalla Gawri AB:s ansökan om utökad 

serveringstid till klockan 02:00 alla dagar vid NK Bar och Kök. 
2. Gawri AB beviljas under en prövotid av ett år utökad serveringstid till klockan 02:00 

fredag, lördag, helgdag samt dag före helgdag för servering av samtliga 
alkoholhaltiga drycker inomhus vid NK Bar och Kök.

3. Efter prövotidens utgång får tillståndshavaren på nytt ansöka om en utökad 
serveringstid till klockan 02:00. Om någon ansökan inte inkommer återgår 
serveringstiden till klockan 11:00-01:00 fredagar, lördagar, helgdagar samt dag före 
helgdag.

4. Serveringstid till klockan 02:00 alla dagar inomhus medges inte. Serveringstid 
inomhus söndag-torsdag medges istället mellan klockan 11:00-01:00.

5. Serveringstid utomhus kan inte medges då serveringsstället inte längre har någon 
utomhusservering.

Sammanfattning av ärendet

Gawri AB har ansökt om utökad serveringstid till klockan 02:00 alla dagar inomhus och 
utomhus vid NK Bar och Kök. Av ansökan framgår det vidare att serveringsstället 
ansöker om att få nyttja uteserveringen året runt. Vad som inte framgår av ansökan men 
som har visat sig under utredningens gång och vad som är skälet till att ansökan har 
dragit ut på tiden är att bolaget har gjort en utbyggnation i glas som ska kunna användas 
året om. Byggnationen står på den yta som uteserveringen tidigare var på, 
serveringsytan är redan beviljad men användningen av ytan är ändrad från 
säsongsbunden uteservering till en serveringsyta som kan nyttjas året runt. Ansökan 
består således i två delar den ena delen avser serveringstid och den andra delen avser 
en anmälan om ändrad användning av serveringsytan.

Delvis bifall kan medges för utökad serveringstid inomhus till kl. 02:00 fredag, lördag, 
helgdag samt dag före helgdag under en prövotid av ett år. Övriga dagar, söndag - 
torsdag medges inte en utökad serveringstid då detta inte är förenligt med Katrineholms 
kommuns riktlinjer för serveringstillstånd.

Ärendets handlingar

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21

Socialnämndens överläggning

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Zeljko Klemse (S), 
Marie Westerberg (L) och Roger Ljunggren (S) samt alkoholhandläggare Linda Fager.
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Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-02 10 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

Beslutet skickas till:

Sökanden med överklagandehänvisning

Folkhälsomyndigheten

Länsstyrelsen

Polisen

Räddningstjänst

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Skatteverket
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Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-02 11 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 6

Datum 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden flyttar nämndens sammanträde från den 26 januari till den 31 

januari.
2. Utskottets sammanträden får ny starttid klockan 9.00

Sammanfattning av ärendet
Det nya presidiet har behov av att göra förändringar av några sammanträdestider.

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Anders Gölevik (C) 
och Roger Ljunggren (S).

Yrkanden och förslag

Martin Edgélius (M) yrkar på att nämndens sammanträde den 26 januari flyttas till den 
31 januari samt att utskottets sammanträden börjar klockan 9.00 istället för 8.30.

Bslutsgång

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. Nämnden beslutar i enlighet 
med ordförandes förslag.
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ROGER LJUNGGREN
DATUM & TID: 2023-01-02 16:00:49 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0528aa1a14d281f130d8387d65aaa23388

NAMN: Nils Martin Edgélius
DATUM & TID: 2023-01-02 16:00:58 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08cccbe6ed82c6476c138500a3d4230973
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