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Plats och tid Solrosen, kl. 15:00 – 15:50 
Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande, 

Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Britt-Inger Karlsson (S), Anders 
Gölevik (C), Mica Vemic (SD) 
 

Beslutande ersättare Mari-Ann Lundin (S) för Gunnar Ljungqvist (S) 
Wahid Moosawi (M) för Annelie Swärd (M) 
 

Ersättare  Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef 
Laila Hämäläinen, avdelningschef Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström, ekonom 
Marita Asplund Håkansson 

Övriga  
deltagande   

Utses att justera Mica Vemic (SD) 
Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen 2020-05-26 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §32 direktjustering 

Madelene Sönnerfors 
Ordförande  

……………………………………………………… 

Marie-Louise Karlsson (S) 
Justerande  

……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

Mica Vemic (SD)  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden Paragrafer §32 
Sammanträdes  
datum 2020-05-26 

Datum för anslags  
uppsättande 2020-05-26 Datum för anslags 

nedtagande 2020-06-19 

Förvaringsplats av 
protokollet Socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 
§ 32       
 

Beslut om tillfälligt undantag-Kungens hörna  
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar om fortsatt tillfälligt undantag från villkoret om 

ordningsvakter gällande serveringstillstånd för tillståndshavare Turken i Katrineholm 
AB vid Restaurang Kungens Hörna. 

2. Beslutet gäller tills vidare under förutsättning: 
att det under Katrineholmsveckan, v 32, finns två ordningsvakter på plats under 
fredag och lördag från kl. 23:00 till kl. 01:30 eller till dess sista besökare lämnat 
serveringsstället. 
att det inte kommer nya relevanta direktiv från Folkhälsomyndigheten, annan 
myndighet eller i lokala föreskrifter. 
att ordning och nykterhet upprätthålls i enlighet med alkohollagens krav. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Turken i Katrineholm AB, har tidigare medgetts undantag från villkoret om förordnande 
ordningsvakter i enlighet med serveringstillståndet på grund av Corona (utskottsbeslut 
2020-04-02 § 105 samt ordförandebeslut 2020-05-08) 
 
Socialförvaltningen har beaktat samhällsläget och begränsat undantaget till först en 
månad och sedan två veckor för ny bedömning. 
 
En samlad bedömning visar att effekterna av Corona kommer att vara mer långvariga än 
vad som initialt kunde förutses. Socialförvaltningen kvarstår i sin tidigare bedömning att 
villkor om tre ordningsvakter fredagar och lördagar är oproportionerligt utifrån rådande 
samhällsläge och att villkoret därför fortsatt bör undantas tills vidare. 
 
Ärendets handlingar  
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-05-19 
 
Socialnämndens överläggning  
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica Vemic 
(SD), Anders Gölevik (C) och Thomas Selig (V). 
 
Förslag och yrkanden 

Thomas Selig (V) yrkar att ordet relevanta läggs till i punkt två, andra att-satsen. Marie-
Louise Karlsson (S) yrkar på bifall till Thomas Seligs (V) tillägg. 
 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning  ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag till 
beslut med Thomas Seligs (V) tillägg. Hon finner att nämnden bifaller detta. 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

____________________ 
 
Förvaltningslagens bestämmelser har iakttagits. 
Hur man överklagar, se bilaga 
 
Beslutet skickas till: 
Tillståndshavare 
Berörda myndigheter 
Handläggare 
Akten 
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