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Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 15:00 – 16:40 

Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha 
Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Matti Turunen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Birgitta 
Carlheim-Gyllensköld (M), Marianne Körling Ström (L), Hans Linke (C), Mica Vemic 
(SD) 

Beslutande
ersättare

Reine Östlund (S) för Johanna Karlsson (S) 
Alf Andersson (S) för Gunnar Ljungqvist (S) 

Ersättare Mari - Ann Lundin (S), Anneli Swärd (M) (§§ 141-144), Sylvia Clason (L), Whera Nyvell 
(MP), Elsie Egestål (SD) 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef 
Pia Carlsson, avdelningschef Linda Qvarnström, alkoholhandläggare Linda fager (§§ 141-
144), utredare Matilda Gränsmark (§§ 141-144), ekonom Matilda Sunnanhed, 
avdelningschef på kulturförvaltningen Jenny Skarstedt (§§ 141 och 143), 
aktivitetssamordnare Johanna Karlsson (§§ 141 och 143). 

 

Utses att justera Marianne Körling Ström (L) 
Justeringens  
plats och tid

Socialförvaltningen 2018-09-24 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §143 - §150 (direktjustering § 144) 
Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 
Marie-Louise Karlsson (S) 

Justerande ………………………………… 
Marianne Körling Ström (L) 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden Paragrafer §143 - §150 
Sammanträdes  
datum

2018-09-19 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2018-09-25 Datum för anslags  
nedtagande 

2018-10-19 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Socialförvaltningen Katrineholm 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 143

TEMA-Lyckliga gatorna 
Vid dagens sammanträde informerar avdelningschef Jenny Skarstedt och 
aktivitetssamordnare Johanna Karlsson om Lyckliga Gatorna och de aktiviteter som 
hållits under sommaren samt vad som kommer att hända under hösten. Lyckliga 
gatorna är kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn och unga och målet är att Lyckliga 
Gatorna ska ge barn och unga en känsla av delaktighet, goda relationer till vuxna och 
trygga platser att tillbringa tiden utanför skoltid. 

Sommarens Lyckliga Gatorna var en utmaning utifrån vädret. Aktiviteter hölls 
stationärt vid Nyhemsskolan och Västra skolan samt ambulerande på olika platser, 
som kommunens större badplatser. 

Inom ramen för Lyckliga gatorna har kortare sommarlovsläger under dagtid 
arrangerats med externa aktörer. Under året kommer det att under alla lediga dagar 
förutom helger att finnas aktiviteter. 

Avslutningsvis berättar Jenny Skarstedt att nästa mål är att få med föräldrarna till de 
deltagande barn och unga, bland annat för att kunna skapa mer kravlösa kontakter 
med exempelvis socialtjänsten och skolan. 

Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Joha Frondelius (KD), Hans Linke (C), Christer 
Sundqvist (M), Mica Vemic (SD), Marie-Louise Karlsson (S) samt avdelningschef Jenny 
Skarstedt och aktivitetssamordnare Johanna Karlsson. 

Socialnämnden tackar för informationen. 
___________________  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 144 

Återkallelse av serveringstillstånd på före detta Harrys 
(SOCN/2018:87)  
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar enligt 9 kap. 18 § Alkohollagen (2010:1622) att återkalla 

serveringstillståndet för Merdcan AB, 556923-2431, vid serveringsstället Harrys, 
Stationsplan 2, 641 45 Katrineholm. 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Merdcan AB 556923-2431 bedriver restaurang med serveringstillstånd till 
allmänheten för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker. 
Serveringslokal är Harrys (numera enligt bolaget kallat ”Stationsplan Pub & 
Nattklubb”) Katrineholm.  
 
Den 11 juli 2018 meddelades Merdcan AB en erinran med anledning av den 
marknadsföring bolaget gått ut med på sociala medier om en så kallad ”Bar tömning”. 
Anledningen var att bolaget skulle byta koncept och inte längre vara franchisetagare 
till Harrys. I samtal med företrädaren för bolaget meddelade denne att inga ändringar 
skulle göras i bolaget utan att förändringen endast var till namnet. 
Alkoholhandläggaren meddelade då muntligen att större ändringar i bolaget ska 
anmälas till kommunen. Företrädaren bedömde själv att förändingen inte var en sådan 
som skulle behöva anmälas men lovade att återkomma den 3 juli 2018. Företrädaren 
hörde aldrig av sig till handläggaren. 
 
I samband med en yttre tillsyn tillsamman med polisen den 25 augusti 2018 
konstaterades stora brister. Den yttre tillsynen har lett till att en tillsynsutredning 
påbörjats. Med anledning av vad som framkom vid den yttre tillsynen har 
socialförvaltningen funnit anledning att ytterligare granska bolaget genom en inre 
tillsyn. Inre tillsynsutredning startades den 4 september 2018.  
 
Upptäckta brister vid den inre tillsynen visar att bolaget medvetet bedrivit verksamhet 
på serveringsstället utan att vara registrerade för skatter och avgifter. Bolaget har 
brustit i sin redovisning av arbetsgivaravgifter. Bolaget har inte anmält förändring av 
verksamheten till kommunen. Bolaget har aktivt avregistrerat sitt kassaregister. Något 
nytt kassaregister är inte anmält på den adress där verksamheten bedrivs. 
 
Bolaget har kontinuerligt och medvetet under en längre tid brustit i sina förpliktelser 
till det allmänna genom allvarlig ekonomisk misskötsamhet. Bolaget har också 
allvarligt brustit i sina skyldigheter enligt alkohollagen. Sammantaget visar 
omständigheterna att överträdelserna är av sådan allvarlig art att en varning inte är en 
tillräckligt ingripande åtgärd. Tillståndet skall därför återkallas utan föregående 
erinran eller varning. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

SOCIALNÄMNDEN  2018-09-19   4 
 
Ärendets handlingar 
• Utredning från socialförvaltningen daterad 2018-09-06 
 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mika Vemic (SD), Marie-Louise 
Karlsson (S), Joha Frondelius (KD), Matti Turunen (S), Hans Linke (C), Marianne 
Körling Ström (L) samt alkoholhandläggare Linda Fager. 
_________________ 
Förvaltningslagens bestämmelser har iakttagits. 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
Beslutet skickas till: 
Merdcan AB 
Handläggare 
Berörda myndigheter 
Akten 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 145

Arkivering av faderskap (SOCN/2018:81) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att faderskap arkiveras utifrån barnets personnummer med 
början den 1 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
I Katrineholms kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och har fastställt ett 
arkivreglemente. I arkivreglementet fastställs att varje nämnd/styrelse utgör en egen 
myndighet och därmed ansvarar för det egna arkivet. I arkivvården ingår att nämnden 
ska organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 
underlättas. Nämnderna ska också välja en metod för återsökning som är hållbar över 
tid. 

Arkivlagen (1990:782) säger att alla myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade 
och vårdas så att de tillgodoser: 
• rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar,
• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
• forskningens behov.

Socialnämnden har historiskt sett arkiverat handlingar avseende faderskap utifrån 
moderns personnummer. För att underlätta arkivering och återsökning av allmänna 
handlingar gör socialförvaltningen bedömningen att faderskap ska arkiveras utifrån 
barnets personnummer. Socialförvaltningen föreslår att denna förändring genomförs 
från den 1 januari 2019. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-08-23

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Marie-Louise 
Karlsson (S) samt avdelningschef Pia Carlsson. 
_________________ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 146

Förslag om höjning av avgift inom socialnämndens 
verksamhet (KFS 4.13) (SOCN/2018:79) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från 
den 1 januari 2019 höja egenavgiften för vård och behandling KFS 4.13 i enlighet 
med socialförvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår från den 1 januari 2019 en höjning av egenavgiften för vård 
och behandling för individer över 18 år från 80 kronor till 100 kronor/dygn. 
Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som inte kan tillgodoses 
inom öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet runt enligt 
Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser vård av unga (LVU) och 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Föreslagna höjningar medför ändring i KFS 4.13 Avgifter inom socialnämndens 
verksamhet. 

Avgiftshöjningarna motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess 
anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt och att anpassa avgifter 
utifrån självkostnadspris. För kännedom höjde Landstinget Sörmland egenavgiften 
från 80 kr till 100 kronor/dygn 2018. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-08-20

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
_________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 147

Delårsrapport 2018 (SOCN/2017:31) 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens upprättade delårsrapport för

perioden januari till augusti 2018.

2. Socialnämnden antar socialförvaltningens delårsrapport till sin eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Den godkända delårsrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 
socialnämndens handling nr 15/2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen redovisar ett utfall på - 12 070 tkr för delårsperioden, januari till 
augusti 2018. Handlingsplanen med att bromsa och minska underskottet har påbörjats 
ute i förvaltningen. De stora utmaningarna för att minska underskottet är: 

- Minska placeringskostnaderna 
- Få klienter med ekonomsikt bistånd i egen försörjning 
- Kompetensförsörjning för att minska antalet inhyrda konsulter 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-09-10
• Delårsrapport för socialförvaltningens verksamhet under perioden januari till

augusti 2018.

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Elsie Egestål 
(SD), Hans Linke (C), Marie-Louise Karlsson (S), Whera Nyvell (MP), Mica Vemic 
(SD), Marianne Körling Ström (L) samt förvaltningschef Ola Nordqvist, ekonom 
Matilda Sunnanhed, avdelningschef Pia Carlsson och avdelningschef Linda 
Qvarnström. 
_________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 148

Verksamhetsinformation 
Avdelningschef Pia Carlsson informerar om myndighetsavdelningen där vårens stora 
inflöde av ärenden under sommaren bromsats in. Nu är det ett mer normalt 
ärendeinflöde med det finns en del förlängda utredningar kvar att slutföra. När det 
gäller ekonomiskt bistånd är det flera handläggare som slutar vilket gör att kompetens 
förvinner och arbetet tappar fart. 

Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om ett framtida projekt knutet till en 
forskare gällande kulturanpassat föräldrastöd. Projektet riktar sig i första hand till 
somaliska föräldrar och ska bland annat ge föräldrarna samhällsinformation. 
Förhoppningen är att knyta projektet till familjecentralen. Projektet är tänkt att drivas 
kommungemensamt med Vingåker och Flen i samarbete med Länsstyrelsen. 

Avslutningsvis informerar förvaltningschef Ola Nordqvist om boendegruppens arbete 
och träningslägenheter i samband med en tidningsartikel. 

Yttrande 
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Alf Andersson (S) samt 
avdelningschef Pia Carlsson, avdelningschef Linda Qvarnström och förvaltningschef 
Ola Nordqvist 

Socialnämnden tackar för informationen. 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 149

Anmälan av delegationsbeslut 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under augusti månad 
för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård 2018 samt SOCN 
Del/2018 § 9. 

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Christer 
Sundqvist (M). 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 150

Meddelanden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 
2018-08-08 – 2018-09-11. 

BoF Barn och familjejouren AB 

• Barn och familjejourens verksamhetsberättelse för 2017

Kommunfullmäktige 

• KS § 123 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2019 

Migrationsverket 

• Missiv till kommuner om 200 miljoner i tillfälligt stöd
• Information om reviderad årsplanering och vidarebosättning från

migrationsverket

Socialförvaltningen 

• Samverkansprotokoll 180808

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) samt ekonom Matilda 
Sunnanhed och förvaltningschef Ola Nordqvist. 

___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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