SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

2018-09-19

Blad

1

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 (§§ 141144), 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)
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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.
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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
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