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§ 25 Dnr 2020/00001 -700 

Information från verksamheten - Socialnämnden 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Åke Wännman informerar om arbetsläget utifrån Covid-19. Detta 

utifrån ökad arbetsbelastning för hela äldreomsorgen men dessutom utifrån 

rapporteringsskyldighet gentemot statliga myndigheter och regioner.  

Socialnämnden lyfter även frågan om Covid-19 påverkar möjlighet att betala 

hyra. Socialförvaltningen ges ansvar att ha uppsikt över utvecklingen och om 

fler hushåll ansöker om ekonomiskt bistånd för hyra.   

 

----- 
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§ 26 Dnr 2020/00002 -042 

Budgetuppföljning - Socialnämnden 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen per 31 mars. 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ge förslag på åtgärder 

som kan vidtas under året.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Åke Wännman och ekonom Annika Holmberg informerar om 

budgetuppföljning för första kvartalet.  

Beslutsunderlag 

 Budgetuppföljning 2019-03-31   

----- 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschefer socialförvaltningen 
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§ 27 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 200301-200331 

Delegationsbeslut 203001-200331  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 
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§ 28 Dnr 2020/00004 -002 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut - 
Socialnämnden 2020 

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 första kvartalet 2020 återfanns två beslut som Ödeshögs kommun 

inte verkställt enligt Socialtjänstlagen, inom den lagstiftade 

tremånadersramen. I båda fallen rör det plats på särskilt boende. Ett av 

besluten har verkställts, knappt två månader för sent. Det andra beslutet är 

inte verkställt ännu då det saknas ledig bostad.  

Det beslut som inte verkställts inom LSS rör kontaktperson. 

Socialförvaltningen söker och försöker kontinuerligt rekrytera nya 

uppdragstagare. Detta eftersom det råder resursbrist inom denna kategori 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ödeshögs kommuns revisorer 
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§ 29 Dnr 2020/00053 -702 

Stadigvarande ändring i serveringstillstånd för 
servering till allmänheten- Särtshöga Lillgård 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden i Ödeshögs kommun beslutar att bevilja Särtzhöga 

Vingård AB,559015-9546, ansökan om stadigvarande ändring i 

serveringstillstånd för servering till allmänheten i och utanför 

renoverad lada i anslutning till befintlig serveringsyta samt servering 

av starköl på Särtzhöga Vingård, Särtzhöga Lillgård, 59022 

Väderstad, från klockan 11:00 till 01:00 inomhus och utomhus. 

Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Särtzhöga Vingård AB,559015-9546, ansöker om stadigvarande ändring i 

serveringstillstånd för servering till allmänheten på Särtzhöga Vingård, 

Särtzhöga Lillgård, 59022 Väderstad. 

Ansökan avser utökning av serveringsytan i och utanför renoverad lada i 

anslutning till befintlig serveringsyta samt tillägg av dryck i form av starköl. 

Ansökt serveringstid är från klockan 11:00 till och med 01:00. 

Alkohollagens krav bedöms vara uppfyllda. Av den anledningen föreslås 

socialnämnden i Ödeshögs kommun att bevilja ansökan.       

Beslutsunderlag 

Utredning stadigvarande ändring i serveringstillstånd för servering till 

allmänheten - Särtzhöga Lillgård- 2020-04-03  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Särtzhöga Vingård 

Alkoholenheten i Motala kommun 
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§ 30 Dnr 2020/00054 -703 

Tillsvidare tillstånd för försäljning av tobaksvaror på 
ICA Supermarket Ödeshög 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden i Ödeshögs kommun beslutar att bevilja Grindemarks 

Handel AB,559179-2121, ansökan om tillsvidare tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror på ICA Supermarket, Stora Torget 1A, 

599 31 Ödeshög, försäljningstid året runt. 

2. Socialnämnden i Ödeshögs kommun beslutar att bevilja Grindemarks 

Handel AB,559179-2121, ansökan om tillsvidare tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror på internet(www.ica.se) via Supermarket, 

Stora Torget 1A, 599 31 Ödeshög, försäljningstid året runt.  

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

produkter. 

Sammanfattning av ärendet 

Grindemarks Handel AB,559179-2121, ansöker om tillsvidare tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror på ICA Supermarket, Stora Torget 1A, 599 31 

Ödeshög, försäljningstid året runt. 

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

den anledningen föreslås socialnämnden i Ödeshögs kommun bevilja 

ansökan.  

      

Beslutsunderlag 

Utredning tillsvidare tillstånd för försäljning av tobaksvaror på ICA 

Supermarket- 2020-03-24  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Grindemarks Handel AB 

Alkoholenheten i Motala kommun 
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§ 31 Dnr 2019/00104 -002 

Revidering delegationsordning 2020- Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår och återkommer vid kommande sammanträde.  
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§ 32 Dnr 2020/00057 -732 

Beslut om hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommun 

Socialnämndens beslut 

 Med anledning av covid-19 kommer socialnämnden tillsvidare inte 

verkställa beställningar av stöd och hjälp från andra kommuner under 

en tillfällig vistelse i Ödeshögs kommun enligt 2 kap 6 § 

socialtjänstlagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt föreskrift HSLF-FS 2020:12 från Folkhälsomyndigheten har alla ett 

personligt ansvar att förhindra smittspridning av Covid-19.  I föreskriften 

uppmanas alla att avstå från onödiga resor. Det innebär att var och en måste 

besluta om en resa kan klassificeras som nödvändig att genomföra. Den som 

är smittad eller misstänks vara smittad uppmanas att stanna hemma och 

undvika sociala kontakter i största möjliga mån. Personer över 70 år och 

andra riskgrupper uppmanas också att begränsa sina sociala kontakter. 

Som en följd av detta bedömer socialnämnden att verkställande av stöd och 

hjälp till personer från andra kommuner inte vore att verka för ett minskande 

av onödiga resor och kontakter med möjliga riskgrupper. Förslaget är 

förenligt med att undvika ökad smittspridning av Covid-19. Beslutet kommer 

att omprövas i samband med att Folkhälsomyndigheten ändrar sina 

rekommendationer.    

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Sveriges kommuner 


