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Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare 

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

Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Åke Wännman socialchef 
David Siivonen enhetschef särskilt boende §18 
Sofia Liljegren planerare  § 18 
Herman Sternelöv sekreterare 
 
 
 
 
 
 Justerare Elisabet Samuelsson (FI) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2020-03-19 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 18-24 

 Herman Sternelöv  

 Ordförande 

  

 Johan Kollberg (S)  

 Justerare 

  

 Elisabet Samuelsson (FI)   
 

 Bevis om tillkännagivande av protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 

Organ Socialnämnden 

Protokoll från sammanträde 2020-03-17 

Datum då protokollet justerades 2020-03-19 

Datum då tillkännagivandet 
publicerades 2020-03-19 

Datum då publicering av 
tillkännagivandet upphör 2020-04-14 

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

Underskrift 

  

 Herman Sternelöv  
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§ 18 Dnr 2020/00001 -700 

Information från verksamheten - Socialnämnden 2020 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för särskilt boende David Siivonen och insatsplanerare Sofia 

Liljegren berättar om organisering av Solgården. Nämndens ledamöter 

informeras om beläggning av platser, ej verkställda beslut och hur 

planeringsverktyg används inom särskilt boende. Planeringsverktyg är en 

metod för att följa upp och kvalitetssäkra arbetet gentemot varje brukare. 

Nämndens ledamöter informeras om arbetet med att säkerställa 

verksamheternas beredskap utifrån Corona. Kommunen har 2020-03-17 gått 

i stabsläge och arbetet fortgår utifrån denna organisations ansvar. 

Åke Wännman informerar om att socialförvaltningen följer 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande särskilt boende och 

hemtjänst under rådande pandemi.  

 

----- 
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§ 19 Dnr 2020/00003 -002 

Redovisning av delegationsbeslut - Socialnämnden 
2020 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 

tjänstemän i enlighet med socialnämndens delegationsordning. Dessa beslut 

ska redovisas i socialnämnden. Redovisningen innebär inte att 

socialnämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får 

socialnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och 

fatta beslut.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 200201-200229 

Delegationsbeslut 200201-200229 

Förordnande Erja Kumpulainen 

Tf. Myndighetschef Maria Nilsson  

 

----- 
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§ 20 Dnr 2019/00104 -002 

Revidering delegationsordning - Socialnämnden 2020 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner förslag till ny delegationsordning   

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 2020-03-17 ersätter tidigare beslutade angivna 

ärendekategorier och har gentemot tidigare utgåva förtydligats utefter 

socialnämndens ansvarsområden.  

 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning 2020-03-17    

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschefer socialförvaltningen 
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§ 21 Dnr 2020/00034 -735 

Förändrad organisation - Särskilt boende 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja 

omställningsarbetet enligt förslaget under hösten 2020. 

2. Kostnadsberäkna förslaget ytterligare och inarbeta detta i budget för 

2021.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under senare tid har förvaltningen upplevt problem med att i tid kunna 

erbjuda platser i särskilt boende (SÄBO). Vidare finns bekymmer med  att få 

kvalitet och effektivitet kring våra korttidsplatser, då dessa är integrerade i 

en SÄBO-avdelning med permanentboende äldre. 

Under våren har verksamheten påbörjat införandet av ett planeringsverktyg 

som ger nya förutsättningar för personalplanering och bemanning. I 

utredningen lämnas förslag till en ändrad ledningsorganisation, tillskapande 

av nya korttidsplatser samt ett flexiblare nyttjade av tillgängliga 

boendeplatser, inom Solgårdsfastigheten. Förslaget bedöms kunna möta det 

ökande behovet av platser på ett mer effektivt sätt och till en rimlig 

kostnadsutökning 

 

Beslutsunderlag 

Promemoria  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschefer vård och omsorg 

Ekonom Annika Holmberg 
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§ 22 Dnr 2020/00025 - 

Motion - Inför Rättviksmodellen för en stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden antar skrivningen "Tillitsbaserad tillsyn- 

Rättviksmodellen" och sänder skrivelsen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har inkommit med motion rörande avgifter och tillsyn inom 

myndighetsutövning. Delar av motionens yrkanden är ställda till 

socialnämnden utifrån nämndens reglerade ansvarsområden och därav 

sändes ärendet på remiss till socialnämnden. Rättviksmodellen är ett koncept 

inom tillsyn som utgår från synsättet och värdegrunden dialog ska vara en 

främjande funktion för kostnadsminskning för entreprenören. 

Socialnämnden menar att genomförande av Rättviksmodellen kan vara svårt 

utifrån rådande avtal med Motala kommun. Detta avtal ger socialnämnden 

inget handlingsutrymme över organisering över personal eller genomförande 

av insatser. Då avtalet dessutom löper över 2022, är det utifrån nuvarande 

situation svårt att genomföra förändringar likt en implementering av 

Rättviksmodellen.  

Beslutsunderlag 

Tillitsbaserad tillsyn- Rättviksmodellen 

Motion Rättviksmodellen 

Protokollsutdrag 2020-02-08 § 16 Motion - Inför Rättviksmodellen för en 

stärkt och förbättrad avgiftsmodell  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr 2020/00005 -799 

Utbildning, kurs och konferens - Socialnämnden 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ledamöter ser på en webbaserad utbildning från SKR som 

rör socialtjänstens utmaningar. Fokus ligger vid äldreomsorg, 

kompetensförsörjning och nära vård.  

 

----- 
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§ 24 Dnr 2020/00039 -149 

Stadigvarande ändring i tillstånd för servering till 
allmänheten - Restaurang Vätternskutan 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden beslutar att bevilja Hästholmen mat, pub och 

evenemang AB, 556918-2016, ansökan om stadigvarande tillstånd 

för servering till allmänheten av spritdrycker, vin, starköl och andra 

jästa alkoholdrycker på Restaurang Vätternskutan, Hamngatan, 

Hästholmen, 59993 Ödeshög, med anslutande uteservering, från 

klockan 11 :00 till 01:00 inomhus och från klockan 11:00 till 01:00 

utomhus. Socialnämnden beslutar att bevilja Hästholmen mat, pub 

och evenemang AB, 556918-2016, ansökan om stadigvarande 

catering tillstånd till slutna sällskap inom Ödeshögs kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Hästholmen mat, pub och evenemang AB, 556918-2016, ansöker om 

stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra 

jästa alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Vätternskutan, 

Hamngatan, Hästholmen, 59993 Ödeshög, med anslutande uteservering och 

serveringstid från klockan 11:00 till 01:00 inomhus och 11:00 till 01:00 

utomhus. Ansökan omfattar även stadigvarande catering tillstånd till slutna 

sällskap inom Ödeshögs kommun. Det råder viss tveksamhet kring Anders 

Lindholms ekonomiska lämplighet då han under inkomståren 2016, 2017 

och 2018 har redovisat en låg taxerad inkomst som kan leda till ett 

ifrågasättande om han har inkomster som täcker hans dagliga leverne. 

Anders har muntligen lämnat trovärdiga uppgifter till den låga inkomsten 

varpå ansökan bör beviljas.  

Alkohollagens krav bedöms med viss tveksamhet vara uppfyllda. 

Socialnämnden i Ödeshög föreslås därmed bevilja ansökan.  

Beslutsunderlag 

Ansökan  
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----- 

Beslutet ska skickas till 

Alkoholenheten i Motala 

Hästholmen mat, pub och evenemang AB, 556918-2016 

 


