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Johan Kollberg (S), Ordförande 
Chatrin Rydberg (KD),  
Per Jakobsson (M) 
Elisabet Samuelsson (FI) 
Samuel Stenstrand (C) 
Maria Gustafsson (S) 
Lisbet Antonsson (C) 
 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Åke Wännman socialchef 
Herman Sternelöv sekreterare 
Annika Holmberg ekonom § 1-2 
Thomas Jubell myndighetschef § 1 
Mersiha Karisik enhetschef § 1 
 

 
 
 

Justerare Lisbet Antonsson (C) 
 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret,  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-17 

 Herman Sternelöv  

 Ordförande 

  

 Johan Kollberg (S)  

 Justerare 

  

 Lisbet Antonsson (C)   
 

 Bevis om tillkännagivande av protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 

Organ Socialnämnden 

Protokoll från sammanträde 2020-02-18 

Datum då protokollet justerades  

Datum då tillkännagivandet 
publicerades 2020-02-28 

Datum då publicering av 
tillkännagivandet upphör 2020-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet finns tillgängligt på Kommunkontoret, Stora Torget 3 i Ödeshög 
 

Underskrift 

  

 Herman Sternelöv  
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§ 1 Dnr 2020/00001 -700 

Information från verksamheten - Socialnämnden 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Åke Wännman informerar om utbrott av maginfluensa och skabb 

inom äldreomsorgen som pågick mellan julen och några veckor in på 2020. 

Detta var en tuff situation för både anställda och anhöriga, varav personalen 

utförde sitt arbete väl under perioden. 

Thomas Jubell och Mersiha Karisik presenteras för nämndens ledamöter som 

nya enhetschefer för individ-och familjeomsorgen.  

 

 

----- 
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§ 2 Dnr 2020/00015 -041 

Bokslut Verksamhetsberättelse 2019-12-31 - 
Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse per 2019-12-31.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt ska kommunerna varje år skriftligt redovisa verksamhetsberättelse och 

bokslut. Denna redovisning ska innehålla resultat för året och uppfyllelse av 

mål som fastslagits innan verksamhetsåret startade.  

Beslutsunderlag 

Beslut- anvisningar och tidsplan verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse 2019-12-31    

 

----- 
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§ 3 Dnr 2020/00018 -049 

Avgifter inom vård och omsorg- Socialnämnden 2020 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till nya avgifter för 

2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har i sitt reglemente uppdraget att fastställa nivåer för 

avgifter inom vård-och omsorg. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden 

att göra en indexuppräkning av samtliga avgifter, utifrån 2020 års 

prisbasbelopp.  

Beslutsunderlag 

 Förslag: avgifter 2020      

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Jessica Bodin 
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§ 4 Dnr 2019/00009 -111 

Val av arbetsutskott - Socialnämnden 2020 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden utser Maria Gustafsson att efterträda Annika 

Sundholm som ersättare i socialnämndens arbetsutskott.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska i samband med ny mandatperiod välja ett arbetsutskott. 

Arbetsutskottet ska besluta i myndighetsärenden och bestå av fyra ordinarie 

ledamöter och fyra reserver. Detta regleras i enlighet med § 19 i 

socialnämndens reglemente. Socialnämnden beslutade under föregående 

mandatperiod att arbetsutskottet enbart ska sammanträda för beslut i 

myndighetsärenden och inte bereda politiska beslut. Sammansättningen av 

ledamöter specificeras inte ytterligare i reglementet.  

----- 
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§ 5 Dnr 2020/00029 -050 

Upphandling- Utförande av personlig assistans 

 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att inleda en 

upphandling för utförande av personlig assistans.   

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har möjlighet att upphandla drift av verksamhet utifrån 

Lagen om offentlig upphandling (LOU). Socialnämnden fattar beslut om 

vilken leverantör som får uppdraget, så kallat tilldelningsbeslut. 

Upphandlingslagstiftningen är komplicerad och inget som är lätt att sätta sig 

in i. Därutöver finns starka sekretesskrav, vilket gör att socialnämndens 

ledamöter inte kan delta i själva processen. Socialnämnden kommer under 

kommande sammanträden få ytterligare redogörelser rörande tidsplan och 

förfrågningsunderlag.   

 

----- 
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§ 6 Dnr 2020/00024 -206 

Ansökan om tillsvidare tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror -Petrol bensinstation 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden i Ödeshög beslutar att bevilja Petrol Bensinstation 

Vida Vättern Aktiebolag, 556406-0829, ansökan om tills vidare 

tillstånd för försäljning av tobaksvaror på Petrol Bensinstation Vida 

Vättern, Hårstorp, 599 91 Ödeshög, försäljningstid året runt. Beslutet 

fattas med stöd av 5 kap. 3 § Lagen om tobak och liknande produkter  

Sammanfattning av ärendet 

Petrol Bensinstation Vida Vättern Aktiebolag, 556406-0829, ansöker om 

tillsvidare tillstånd för försäljning av tobaksvaror på Petrol Bensinstation 

Vida Vättern, Hårstorp, 599 91 Ödeshög, försäljningstid året runt. Lagen om 

tobak och liknande produkters krav bedöms vara uppfyllda. Av den 

anledningen föreslås Socialnämnden i Ödeshög att bevilja ansökan.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Petrol 
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§ 7 Dnr 2020/00017 -206 

Ansökan om tillsvidare tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror -Rasta 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden i Ödeshög beslutar att bevilja Rasta Sverige AB, 

556618-7141, ansökan om tills vidare tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror på Rasta Ödeshög, Lievägen, 599 31 Ödeshög, 

försäljningstid året runt. Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 3 § Lagen 

om tobak och liknande produkter.  

Sammanfattning av ärendet 

Rasta Sverige AB, 556618-7141, ansöker om tills vidare tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror på Rasta Ödeshög, Lievägen, 599 31 Ödeshög, 

försäljningstid året runt. Lagen om tobak och liknande produkters krav 

bedöms vara uppfyllda. Av den anledningen föreslås Socialnämnden i 

Ödeshög bevilja ansökan 

 .  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Rasta Sverige AB 
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§ 8 Dnr 2020/00016 -206 

Ansökan om tillsvidare tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror - OK/Q8 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden i Ödeshög beslutar att bevilja OK Detaljhandel AB, 

556029-4588, ansökan om tillsvidare tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror på OK/Q8, Liljekonvaljsvägen 1, 599 31 Ödeshög, 

försäljningstid året runt. Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 3 § Lagen 

om tobak och liknande produkter  

Sammanfattning av ärendet 

OK Detaljhandel AB, 556029-4588, ansöker om tillsvidare tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror på OK/Q8, Liljekonvaljsvägen 1, 599 31 

Ödeshög, försäljningstid året runt. Lagen om tobak och liknande produkters 

krav bedöms vara uppfyllda. Av den anledningen föreslås Socialnämnden i 

Ödeshög bevilja ansökan.  

 

Beslutsunderlag 

  Ansökan     

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

OK Detaljhandel AB 
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§ 9 Dnr 2019/00103 -206 

Ansökan om tillsvidare tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror -Röks Lanthandel 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden i Ödeshög beslutar att bevilja Gothia Gross AB, 

559129-4870, ansökan om tillsvidare tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror på Röks Lanthandel, Hejla, 599 94 Ödeshög, 

försäljningstid året runt. Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 3 § Lagen 

om tobak och liknande produkter. 

Sammanfattning av ärendet 

Gothia Gross AB, 559129-4870, ansöker om tillsvidare tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror på Röks Lanthandel, Hejla, 599 94 Ödeshög, 

försäljningstid året runt. 

 

Lagen om tobak och liknande produkters krav bedöms vara uppfyllda. Av 

den anledningen föreslås Socialnämnden i Ödeshög bevilja ansökan.  

 

 

Beslutsunderlag 

  Ansökan     

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Röks lanthandel 
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§ 10 Dnr 2019/00112 -042 

Internkontrollplan - Socialnämnden 2020 

Socialnämndens beslut 

 Internkontrollplan för socialnämnden 2020 antas.    

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll som antagits av kommunfullmäktige 

2009-09-28 i § 82 ska nämnderna anta en intern kontrollplan. Intern 

kontrollplan ska minst innehålla: 

 Vilka arbetsordningar och rutiner samt vilka kontrollmoment som ska 

följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen. 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem som uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapporteringen ska ske. 

 Genomförd riskbedömning.  

 

Beslutsunderlag 

Anvisningar för internkontrollplan 

Internkontrollplan 2020    

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschefer socialförvaltningen 

 



 

 
 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 11 Dnr 2020/00003 -002 

Redovisning av delegationsbeslut - Socialnämnden 
2020 

Socialnämndens beslut 

  Socialnämnden godkänner redovisningen.     

Sammanfattning av ärendet 

      

 

 

Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut 200101-200131 

Delegationslistor 200101-200131     

 

----- 
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§ 12 Dnr 2019/00004 -002 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut - 
Socialnämnden 2019 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner redovisning av ej verkställda beslut   

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har enligt Socialtjänstlagen, och Lagen om Stöd och Service 

till vissa funktionshindrade, skyldighet att rapportera till Inspektionen för 

Vård och Omsorg, och kommunens revisorer de gynnande biståndsbeslut 

som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även 

kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut i en summerande 

rapport. 

Under det fjärde kvartalet 2019 återfanns fem beslut som Ödeshögs kommun 

inte verkställt enligt Socialtjänstlagen, inom den lagstiftade 

tremånadersramen. Tre av fem beslut berör boendeplats på särskilt boende 

och två inbegriper kontaktperson i enlighet med socialtjänstlagen. Samtliga 

beslut i enlighet med LSS är verkställda inom lagstiftad tid.  

Bland ej verkställda beslut inom särskilt boende har en person fortsatt inte 

fått placering utan köar i väntan på verkställande. Denna har stått i kö sedan 

augusti och väntetiden gick över lagstiftad gräns i november. En person har 

fått plats varav det tog längre tid än tre månader och i det sista ärendet valde 

personen att ta tillbaka sin ansökan. För personer som väntat för länge 

gällande verkställande av kontaktperson, har en person fått sin insats startad. 

Person nummer två väntar fortsatt på verkställande och det gick förbi 

lagstiftat datum för genomförande i september månad. Kontaktpersoner 

eftersöks alltid kontinuerligt, men är dessvärre relativt svåra att finna.  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunsfullmäktige 
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§ 13 Dnr 2020/00014 -290 

Utredning gällande fastigheten Boet 2:1 fd Boets skola 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden avstår från att yttra sig i ärendet.   

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 9 december läggs fritidshemmet i 

Boet ner. Det kommer då inte längre bedrivas någon kommunal verksamhet i 

före detta Boets skola. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda om 

någon annan kommunal verksamhet kan bedrivas i före detta Boets skola 

eller om fastigheten bör avyttras. 

Samtliga nämnder samt Ödeshögsbostäder AB får nu därför möjligheten att 

komma in med förslag om verksamhet som nämnden/bolaget önskar bedriva 

i lokalerna.   

  

 

Beslutsunderlag 

Remiss- Fd Boets skola    

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr 2019/00099 -701 

Hjälpmedel före bostadsanpassning - Projekt för 2019-
2020 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden beslutar att fortsätta projektet men att flytta över 

budget och ansvar till samhällsbyggnadsnämnden.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens paramedicinare (arbets- och fysioterapeuter) har i samband med 

utfärdande av intyg för bostadsanpassning, emellanåt observerat att det vore 

bättre för den enskilde med hjälpmedel istället för bostadsanpassning. Ett 

sådant exempel är att funktionsnedsättning i rörelseapparaten, som enligt 

bostadsanpassningslagen tillgodoses med rullstolsramp, skulle med fördel 

kunna tillgodoses med utomhusrullator. 

Under sammanträdet i oktober beslutade Socialnämnden att man ska bli 

ansvariga för detta projekt och tilldelas 25 000 kronor av 

samhällsbyggnadsnämndens budget för bostadsanpassningar. På grund av 

administrativa skäl föreslår socialnämnden att tilldelade medel återgår till 

samhällsbyggnadsnämnden och att denna även blir ansvarig för projektet. 

Socialnämnden bidrar med projektledare för uppföljning och fortsatt 

stöttning från kommunens rehabteam.    

Beslutsunderlag 

Projektförslag- hjälpmedel före bostadsanpassning. 

Protokollsutdrag- hjälpmedel före bostadsanpassning 2019-10-22 § 74. 

Protokollsutdrag- hjälpmedel före bostadsanpassning 2019-10-21 § 108   

  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 15 Dnr 2019/00104 -002 

Revidering delegationsordning - Socialnämnden 2020 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner förslag till ny delegationsordning med 

tillägg på punkt 7.2   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen kan beslut endast fattas av kommunfullmäktige, 

nämnd, partsammansatta organ eller av delegat med stöd av 

delegationsreglerna. 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till 

delegaten. Beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag fattas på 

nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut fattat av nämnden.  

Delegationsordning 2020-02-17 ersätter tidigare beslutade angivna 

ärendekategorier och har gentemot tidigare utgåva förtydligats utefter 

socialnämndens ansvarsområden. 

  

Beslutsunderlag 

Delegationsordning 2020-02-17    

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschefer socialförvaltningen 
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§ 16 Dnr 2020/00025 - 

Motion - Inför Rättviksmodellen för en stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden noterar remissen och ber förvaltningen återkomma med 

ytterligare information inför beslut.  

 

 

----- 
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§ 17 Dnr 2020/00031 -020 

Inför lönestrategi - Socialnämnden 2020 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden noterar och välkomnar den föreslagna strategin och 

vill framförallt lyfta upp prioriteringen på de kvinnodominerande 

förvaltningarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Under föregående kommunstyrelse (2020-02-12) offentliggjordes 

lönestrategi för Ödeshögs kommun år 2020. 2019 påbörjades ett arbete för 

att prioritera kvinnodominerande yrken, vilket även föreslås år 2020. 

Socialnämnden ansvarar för verksamheter som kan definieras vara 

kvinnodominerande verksamheter och vill därför yttra sitt stöd för detta 

förslag.  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 


