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Kallelse och föredragningslista 

Socialnämnden kallas till sammanträde 2022-05-18 

Tid: 09:00 
Plats: Vävaren 

Sammanträdet är stängt för allmänheten. 

Föredragningslista 
Upprop 

Fråga om det finns jäv 

 

 Ärende Dnr Föredragande 

 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

  

2 Årsredovising och 
verksamhetsberättelse alkohol- och 
tobakssamverkan 
 

SN/2022:58 Per-Olof Andersson 
och Dennis 
Karlsson 
 

3 Reglemente socialnämnden 
 

SN/2022:54  

4 Svar på klagomål 
 

SN/2022:52 Caroline Strand 

5 Rapportering ej verkställda beslut 
kvartal 1 2022 
 

SN/2022:57 Sofie L Fernström 

6 Ersättning till Särskild Förordnad 
Vårdnadshavare (SFV) 

SN/2022:60 Sofie L Fernström 
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7 Förtydligande av serveringsavgift 

 
SN/2022:61 Sofie L Fernström 

8 Information ekonomi 
 

 Brigitta Calén  

9 Ekonomisk uppföljning april 2022 
 

SN/2022:30 Anna Gustavsson 

10 Information om Tidigt stöd i samverkan 
 

 Caroline Strand och 
Johan Wernström 
 

11 Statistik 
 

SN/2022:33  

12 Information från socialchefen 
 

 Caroline Strand 

13 Information från socialnämndens 
ordförande 
 

 Barbro Henricson 

14 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2022:29  

15 Anmälan av delegationsbeslut som 
omfattas av myndighetsutövning och 
sekretess 
 

SN/2022:34  

16 Meddelanden och handlingar för 
kännedom 
 

  

17 Beslut om umgängesbegränsning – 
sekretess (handlingar läggs på bordet) 
 

 Annika Svensson 

18 Beslut om umgängesbegränsning – 
sekretess (handlingar läggs på bordet) 
 

 Annika Svensson 

19 Beslut om umgängesbegränsning –  Annika Svensson 
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sekretess (handlingar läggs på bordet) 
 

20 Övervägande av umgängesbegränsning 
– sekretess (handlingar läggs på 
bordet) 
 

 Annika Svensson 

21 Yttrande av överklagande – sekretess 
(handlingar läggs på bordet) 
 

 Elin Niskala 

 

 

 

Barbro Henricson (M) 
Ordförande 

Vid frågor om ärenden/handlingar eller vid förhinder kontakta: 

Sofie Lagerfelt Fernström 
Nämndsekreterare 
010-234 73 23 
sofie.lagerfelt.fernstrom@vadstena.se
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden 

Verksamhetsberättelse och årsberättelse 2021 för alkohol- och 
tobakssamverkan 
Vår beteckning: SN/2022:58 - 702 Utskänkningsärenden 
 
Förslag till beslut  
 

1. Alkohol- och tobakssamverkans verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 
2. Nämnden tar samtidigt del av alkohol- och tobakssamverkans preliminära budget för 2023.   

 
 
Sammanfattning 
Sedan några år tillbaka ingår Vadstena kommun i en samverkan med kommunerna Motala, Mjölby, 
Boxholm, Ödeshög och Finspång där handläggare i Motala handlägger alkohol- och tobaksärenden åt de 
övriga kommunerna. De har nu sammanställt en verksamhetsberättelse för 2021 samt tagit fram en 
preliminär budget för 2023. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10 
Resultaträkning 2021 
Preliminär budget 2023 
verksamhetsberättelse Vadstena 2021 
Verksamhetsberättelse och årsberättelse 2021 för alkohol- och tobakssamverkan 
 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Ekonom 
Alkohol- och tobakssamverkan 
 
Finansiering 
Ej aktuellt i detta ärende.  
 
Samråd 
Ej aktuellt i ärendet.  
 
Beskrivning av ärendet 
Sedan några år tillbaka ingår Vadstena kommun i en samverkan med kommunerna Motala, Mjölby, 
Boxholm, Ödeshög och Finspång där handläggare i Motala handlägger alkohol- och tobaksärenden åt de 
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övriga kommunerna. De ansvarar även för de tillsyner på serveringsställen och butiker med 
tobaksförsäljning som krävs. Alkoholhandläggarna har sammanställt en verksamhetsberättelse för 2021 
samt tagit fram en preliminär budget för 2023 som socialnämnden förväntas ta ställning till.  
 
Under våren 2021 har Finspång valt att säga upp avtalet om samverkan med en önskan om att 
omförhandla avtalet och få ner den avgift kommunerna betalar för samverkan. Övriga kommuner i 
samverkan valde sedan under hösten 2021 att även de säga upp avtalet med ambition att omförhandla 
avtalet. När detta skrivs finns ett förslag på nytt avtal framtaget men det är inte godkänt ännu. Av den 
anledningen är budgeten för 2023 preliminär och kan antas fullt ut först när avtalet är klart, godkänt och 
påskrivet. Nämnden kommer få vidare information om avtalet och de ekonomiska aspekterna utifrån 
avtalet.  
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Caroline Strand 
Socialchef 

Sofie Lagerfelt Fernström 
Alkoholdelegat 



Resultaträkning
Alkohol och tobakshandläggning
Konto Utf. Jan- Dec 2021  Budget helår 2021 

Anslag -1 480,0 -1 421,0

Försäljning (kommunal ersättning) -2 180,0 -2 180,0

Summa INTÄKTER -3 660,0 -3 601,0

Personalkostnader 3 074,0 3 003,0

Kompetensutveckling 15,0 25,0

Lokal- markhyror, fastigheter, städ 334,0 356,0

Övriga kostnader, IT, Bilar, material, mm 222,0 217,0

Summa KOSTNADER 3 645,0 3 601,0

Summa RESULTATRÄKNING -15,0

Överskottet om 15 000 kr återbetalas enligt procentuel fördelnnig



Beräkningsunderlag med tobaksdeln tillagd. Kostnadsfördelning enligt gällande avtal Fördelning
90% 10%

Kostnadsslag Minskad bemannig omfattning Kr heltid Budget(tkr) KR - Invånare KR - Tillstånd
Alkoholhandläggare -0,15 4,35 632 178 2 749 974 2 474 977 274 997
Ledning och adm. -0,05 0,15 1 062 792 159 419 143 477 15 942
Resekostnader 30 000 27 000 3 000
Kontor inkl lokal och städ 341 000 Justerat pris -15 000kr 306 900 34 100
IT 10 000 9 000 1 000
Kompetensutv. 25 000 22 500 2 500
Telefoni 10 000 9 000 1 000
Övrigt 20 000 18 000 2 000
Underhåll  Alk-T (Bärknad kostnad alk o tobak 2022 är 3 584 203 kr 78 000 70 200 7 800
Summa  Beräknat belopp för 2023 efter ektiviseringar och beovsgenomgång): 3 423 393 3 081 054 342 339

Ger en misnkning med 160 810 kr

Kostnadsfördelning 
Invånare kr/inv. Kostnadsföredlning inv Tillstånd alk och tobak kr/tillstånd Kostnadsförd tillstånd Belopp per kommun 2023 %-fördelning Årsarb.

Motala 43 640 27,62 1 205 170 82 1 528 125 321 1 330 491 38,9% 1,75
Mjölby 27 960 27,62 772 148 56 1 528 85 585 857 733 25,1% 1,13
Vadstena 7 423 27,62 204 995 28 1 528 42 792 247 787 7,2% 0,33
Ödeshög 5 338 27,62 147 415 15 1 528 22 925 170 340 5,0% 0,22
Boxholm 5 441 27,62 150 260 9 1 528 13 755 164 014 4,8% 0,22
Finspång 21 765 27,62 601 066 34 1 528 51 962 653 028 19,1% 0,86

Kommuner totalt 111 567 3 081 054 224 342 339 3 423 393 100,0% 4,5

Jämförelse kostnad 2022-
2023 Alkohol + tobak

2022 2022 diff 22 - 23 
1 128 648 266 265 Motala 1 394 913 1330491 -64 422
722 457 173 619 Mjölby 896 076 857733 -38 343
219 586 46 009 Vadstena 265 594 247787 -17 807
143 594 34 434 Ödeshög 178 028 170340 -7 688
137 606 33 406 Boxholm 171 012 164014 -6 997
544 152 134 428 Finspång 678 579 653028 -25 551



Beräkningsunderlag med tobaksdeln tillagd. Kostnadsfördelning enligt gällande avtal

Kostnadsslag Minskad bemannig omfattning Kr heltid
Alkoholhandläggare -0,50 4,00 632 178
Ledning och adm. -0,05 0,15 1 062 792
Resekostnader
Kontor inkl lokal och städ
IT
Kompetensutv.
Telefoni
Övrigt
Underhåll  Alk-T
Summa

Kostnadsfördelning 
Invånare kr/inv.

Motala 43 640 2,83
Mjölby 27 960 2,83
Vadstena 7 423 2,83
Ödeshög 5 338 2,83
Boxholm 5 441 2,83
Finspång 21 765 2,83

Kommuner totalt 111 567



Fördelning
10% 90%

Budget(tkr) KR - Invånare KR - Tillstånd
2 528 712 252 871 2 275 841
159 419 15 942 143 477
30 000 3 000 27 000
300 000 Justerat pris -56 000kr 30 000 270 000
10 000 1 000 9 000
25 000 2 500 22 500
10 000 1 000 9 000
20 000 2 000 18 000
78 000 7 800 70 200

3 161 131 316 113 2 845 018

Kostnadsföredlning inv Tillstånd alk och tobak kr/tillstånd Kostnadsförd tillstånd
123 649 82 12 701 1 041 480
79 222 56 12 701 711 254
21 032 28 12 701 355 627
15 125 15 12 701 190 515
15 416 9 12 701 114 309
61 669 34 12 701 431 833

316 113 224 2 845 018



Belopp per kommun 2023 %-fördelning Årsarb.
1 165 129 36,9% 1,66
790 476 25,0% 1,13
376 659 11,9% 0,54
205 639 6,5% 0,29
129 725 4,1% 0,18
493 502 15,6% 0,70

3 161 131 100,0% 4,5



Ansökningar om serveringstillstånd i Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög handläggs av alkohol- och 
tobaksenheten i Motala. Uppgifter om avgifter, betalning, handläggningstid, riktlinjer och beslutsinstans hittar du på respektive kommuns 
webbplats. 

Postadress 
Motala kommun 
Alkohol- och tobaksenheten 
591 86 Motala 

Besöksadress 
Järnvägsparken 1 

Telefon vxl 
0141-22 50 00 

Webbplats 
motala.se/kommun 

e-postadress 
alk@motala.se 
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 Socialförvaltningen 
Alkohol– och tobaksenheten 

 

Per-Olof Andersson 

  
  
 
 

Gemensam verksamhetsberättelse 2021  
 

Motala kommun ingick 2016 samverkan rörande alkoholhandläggning, mm 
tillsammans med Mjölby, Vadstena, Boxholm, Ödeshög och Finspångs kommuner. 
1 juli 2019 ändrades tobakslagen så att företag som säljer tobak måste ha tillstånd. 
Av den anledningen utökades verksamheten med en handläggartjänst och 5 procent 
arbetsledning. Det innebär att personalbemanningen på alkohol- och tobaksenheten 
från och med juli 2019 är totalt 5,0 handläggare, 0,5 administratör och 0,20 chef. De 
gemensamma personalresurserna är 4,70 tjänst –tidigare 3,65 – som 
kostnadsfördelas mellan kommunerna. Resterande del av tjänster betalas av Motala 
kommun. 
 
2021 har fortsatt i pandemins tecken. Särskilt serveringsställen har haft särskilda 
restriktioner och det har varit mindre av tillfälliga arrangemang. Arbete med tillsyn 
har trots det fortgått men hänsyn har tagits till gällande restriktioner. Samverkan 
med Länsstyrelse m fl har genomförts kontinuerligt tack vare digital teknik.  
 
Kontinuerliga samverkansträffar har hållits med medverkande kommuner.  
 
Inför att samverkansavtalet går ut december 2022 har en översyn av kostnader och 
avtalets konstruktion gjorts. En muntlig överenskommelse finn att fortsätta 
samverkan fr o m 2023. Det skriftliga avtalet är inte helt klart men kommer att 
presenteras senast i september. De största förändringarna är effektivisering av tjänst 
med en minskning om 0,55, och att kostnadsfördelningen mellan kommunerna 
baseras på antalet alkohol- och tobakstillstånd.  
 
Med vänliga hälsningar 

 
 
Per-Olof Andersson 
Socialchef 
Motala kommun 

 

http://www.finspang.se/
http://www.mjolby.se/
http://www.vadstena.se/
http://www.odeshog.se/
http://www.motala.se/omsorg/socialnamnden/
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 Socialförvaltningen 
Alkohol– och 
tobaksenheten 
 
Per-Olof Andersson 

  
  
Verksamhetsberättelse Vadstena 2021. 
 
Antal beviljade tillstånd under året  
Serveringstillstånd: 5  
Tobak: 1 
 
Antal avslag 
Serveringstillstånd: 0 
Tobak: 0 
 
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten  
Antal beviljade: 2 
Antal avslag: 0 
 
Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap  
Antal beviljade: 1 
Antal avslag: 0 
 
Tillsynsärenden 
Serveringstillstånd: 2 
Tobak: 0 
 
Återkallelser 
Serveringstillstånd: 2 (ett på egen begäran) 
Tobak: 1 
 
Antal permanenta tillstånd totalt per den 31/12 2021 
Serveringstillstånd: 19 
Tobak: 5 
 
Antal genomförd fysisk tillsyn 
Serveringstillstånd: 18  
Tobak: 5  
 
 



Arbetet med inre tillsyn 
Inre tillsyn görs i syfte att kontrollera att tillståndsinnehavare fortsatt uppfyller kraven som 
ställs i alkohollagen angående ekonomisk och personlig lämplighet. Inre tillsyn kan 
exempelvis vara att vi inhämtar information om tillståndsinnehavare från Skatteverket, 
Bisnode InfoTorg eller Creditsafe samt brottsregistret. Det kan även vara information som 
kommer oss tillhanda via tips från andra myndigheter. Kommunen kontrollerar främst om 
det förekommer skulder till det allmänna, dvs misskötsamhet med skatteinbetalningar och 
avgifter såsom moms eller skulder hos Kronofogden. Kommunen kan även få information via 
andra myndigheter som varit på tillsynsbesök på serveringsstället/försäljningsstället, 
exempelvis Polismyndigheten, Skatteverket och Arbetsmiljöverket.   
 
 
Iakttagelser av vikt vid tillsyn och genomförda åtgärder 
På grund av pandemin har det varit få besökare på restaurangerna vilket har lett till att det 
varit väldigt lugnt vad gäller ordning och nykterhet. Vad gäller tobakstillsynen har det endast 
varit små brister såsom skyltning av åldersgräns på vissa produkter. Dessa brister påtalades 
vid tillsynsbesöken och vidare åtgärder ansågs därför inte nödvändiga.  
 
Provköp tobak 
Vadstena kommun har tidigare anmält ett intresse av att genomföra kontrollköp av 
tobaksvaror i Vadstena kommun. Kontrollköp är en metod som används i kommunens tillsyn 
för att se till att ålderskontroll sker vid försäljning av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. 

Kommunen får i syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen, näringsidkaren och 
den som lämnar ut folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllnadsbehållare om 
skyldigheten att förvissa sig att mottagaren har fyllt 18 år, genomföra kontrollköp. 
Bestämmelserna om kontrollköp finns i 9 kap. 15 a och 15 b §§ Alkohollagen och i 7 kap. 22 
och 23 §§ Lag om tobak och liknande produkter. Vad som har framkommit genom 
kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela förbud eller varning enligt 9 
kap. 19 § Alkohollagen samt föreläggande, förbud, återkallelse eller varning enligt 7 kap.  
9 - 13 §§ Lag om tobak och liknande produkter. 

Utifrån att syftet med kontrollköp är att vara ett diskussionsunderlag mellan kommunen, 
näringsidkaren och den som lämnar ut aktuella varor samt att det som har framkommit 
genom kontrollköp inte får utgöra grund för beslut om administrativa sanktioner ingår detta 
inte i det ordinarie tillsynsarbetet som utförs av Alkohol- och tobaksenheten. Utifrån de 
effektiviseringskrav som har lyfts i samband med det nya samverkansavtalet har Alkohol- 
och tobaksenheten inte längre möjligheten att utföra kontrollköp inom samverkansavtalet 
och därmed kommer kontrollköp inte att genomföras.” 
 
Samverkan med andra myndigheter under 2021.  
Samverkan med andra myndigheter sker dels när kommunen begär information via remisser 
som skickas under handläggning av ärenden till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, 
Miljökontoret samt Skatteverket. I vissa fall inhämtas även information från Kronofogden om 
det misstänks att sökande eller tillståndsinnehavare har skulder där. Samverkan sker också 
via fysisk tillsyn tillsammans med ovan nämnda myndigheter men främst polisen. Under 
2021 har tillsynen påverkats av Covid-19 men har kunnat genomföras så att alla med 



stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten har fått minst ett besök. En LOS insats 
(lokal operativ samverkan) tillsammans med polismyndigheten, skatteverket och 
arbetsmiljöverket har också genförts. Inga brister har då upptäckts. Alkoholhandläggare har 
även haft kontinuerlig kontakt med miljökontoret angående deras tillsynsansvar vad gäller 
avstånd osv på serveringsställena, inga allvarliga brister har upptäckts.  
Det har även genomförts möten med räddningstjänsten Motala/Vadstena, 1 gång på våren 
och en gång på hösten. Under dessa möten utbyts information, kunskaper och erfarenhet 
mellan enheterna för ett bättre samarbete.  
 
 
 
 
Utbildning i ansvarsfull servering av alkohol? Vilka utbildningar hölls under 2021, hur 
många deltog? 
Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering uteblev 2021 på grund av pandemin. Däremot 
upplever vi efterfrågan på utbildningen från tillståndshavare i Vadstena och hoppas på bra 
uppslutning när utbildningen kan genomföras igen.  
 
 
Övrigt om arbetet 2021 
Arbetet under 2021 har påverkats mycket av pandemin och alla restriktioner från 
regeringen. Restaurangbranschen har drabbats hårt och deras verksamhet har minskat rejält 
i och med att inga offentliga tillställningar tillåtits har det påverkat vårat arbete. Det har inte 
varit mycket tillståndsgivning på grund av detta. Det har dock varit positivt att många 
krögare hört av sig via telefon för att ta reda på hur de ska agera när nya beslut kommit från 
regeringen. Det visar att samarbetet med krögarna fungerar bra.  
 
 
 
Planerat arbete inför 2022 
Planen inför 2022 är att kunna genomföra utbildningen ansvarsfull alkoholservering, 
förhoppningsvis kontrollköp samt fortsatt fokus på tillsyn när samhället öppnar upp mer och 
mer efter pandemin.  
 

 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 

 
 
 

Dennis Karlsson 
Alkohol- och tobakshandläggare 
Motala kommun 
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden 

Reglemente för socialnämnden från och med den 1 januari 2023 
Vår beteckning: SN/2022:54 - 003 Reglementen, stadgar, förordningar 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Reglemente för socialnämnden antaget av kommunfullmäktige den 10 september 2014 § 119, 
upphävs från och med 2023-01-01. 

2. Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden antas från och med 2023-01-01. 
 

Socialnämnden beslutar för egen del: 
 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslag till revidering av nämndens reglemente. 
 
Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. Kommunstyrelsens förvaltning har i 
uppdrag att se över Vadstena kommuns styrmodel, och därmed har samtliga styrdokument setts över för 
att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att förenkla och förtydliga socialnämndens ansvarsområde 
genom reglementet. Förslaget tydliggör vad som är socialnämndens lagstadgade ansvar och vilka 
ansvarsområden som kommunfullmäktige har beslutat om.  
 
I socialnämndens reglemente beskrivs fyra grundläggande och vägledande principer som ska ses som 
portalparagrafer. Dessa är densamma för styrelsen och samtliga nämnder, för betona styrelsens och 
nämndernas gemensamma ansvar att främja demokratin, öka insyn och inflytande, bidra till en hållbar 
utveckling samt värna om helhetsperspektivet.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden.  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen. 
 
Finansiering 
Förslaget är kostnadsneutralt.  
 
Samråd 
Revidering av reglementet har gjorts i samråd med förvaltningschef och nämndssekreterare. Under 
processen har en dialog med socialnämndens presidium förts. Socialnämnden har fått information om 
förslaget på nämnden 2022-04-20. Därefter har nämndens ledamöter haft möjlighet att komma med 
synpunkter på förslaget.  
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Socialförvaltningen 
 
 
 
Caroline Strand 
Socialchef 

Baharan Raoufi-Kvist 
Utredare 



 

 

 
 

Diarienummer: SN/2022:54 

Ansvarig handläggare: Kommunstyrelsens utredare 

Förslag 

Reglemente för socialnämnden 

Gäller från och med 2023-01-01 
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Versionshistorik 
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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och 

verksamhetsområden som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, 

ansvarar för. Alla reglementen antas av kommunfullmäktige, som 

därigenom delegerar ansvar och befogenheter till nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det 

utgör grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som 

dokument tjänar därmed varje reglemente som ett 

gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda 

i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de 

samma för samtliga nämnder. 
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Socialnämndens uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till 

socialnämndens verksamhet och arbetsformer ska ses som 

portalparagrafer. Dessa är desamma för samtliga nämnder i Vadstena 

kommun. Socialnämnden ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och 

inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av socialnämndens uppdrag värna ett 

helhetsperspektiv. 

Socialtjänst 
1 § Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt 

socialtjänstlagen SoL (2001:453), lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS (1993:387), lagen om vård av unga LVU 

(1990:52), lagen om vård av missbrukare i vissa fall LVM (1988:870), 

lagen om unga lagöverträde LUL (1964:167), lagen om mottagandet av 

asylsökande LMA (1994:137), alkohollagen (2010:1622), lag om 

färdtjänst (1997:736) och riksfärdtjänst (1997:735).  

Utöver det ansvarar nämnden för: 

1. yttrande om anordnande av automatspel, roulettspel, tärningspel 

eller kortspel 

2. avge kommunens yttrande i fråga om antagande av hemvärnsman 

3. tillsyn av detaljhandel som bedriver försäljning av vissa receptfria 

läkemedel 

4. bostadsanpassningsbidrag 

5. ansvarar för tillstånd och tillsyn av tobakshandel enligt lagen om 

tobak och liknande produkter (2018:2088) 
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Vård och omsorg  
2 § Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt hälso- och 

sjukvårdslagen HSL (2017:30). 

Personal-, budget- och verksamhetsansvar 
3 § Socialnämnden har ansvar för personal, budget och 

verksamhetsfrågor inom de ansvarsområden som ges av detta 

reglemente, eller som på annat sätt har beslutas om av 

kommunfullmäktige.  

Övrigt 
4 § Socialnämnden ansvarar för yttranden till extern part eller 

myndighet i ärenden som berör nämndens ansvars- eller 

verksamhetsområden.  
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden 

Svar på klagomål 
Vår beteckning: SN/2022:52 - 739 Övrigt 
 
Förslag till beslut  
 

1. Nämndens svar, daterat 2022-05-04, på klagomålet antas och skickas till medborgaren som sänt 
klagomålet.   

 
 
Sammanfattning 
Den 19 april tog socialnämnden emot ett klagomål döpt ”Klagomål till socialnämnden” från en 
medborgare. Förvaltningen har sammanfattat ett svar som nämnden nu föreslås anta och lämna till 
medborgaren.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-09 
Svar på klagomål, daterad 2022-05-04 
Klagomål till socialnämnden, daterad 2022-04-19 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Den som skickat in klagomålet 
Myndighetschef  
 
Beslutet expedieras till 
- 
 
Finansiering 
Ej aktuellt i ärendet.  
 
Samråd 
Ej aktuellt i ärendet.  
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Caroline Strand 
Socialchef 

Sofie Lagerfelt Fernström 
Nämndsekreterare 
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SVAR PÅ KLAGOMÅL 
Vår beteckning: SN/2022:52-739 
 
Socialnämnden har tagit emot skrivelsen ”Klagomål: det finns inga bostäder med särskild service och 
ingenstans att vända sig till på kvällar, nätter och helger för mig som bor i egen lägenhet” som är sänt till 
socialnämnden i Vadstena kommun.  
 
I klagomålet framförs i huvudsak två saker, dessa är:  

- Det finns ingenstans hos kommunen att vända sig kvällar, nätter och helger om man som jag bor i 
en egen lägenhet på stan. Vadstena kommun hänvisar till Region Östergötlands akutpsykiatri i 
Motala. 

- Det finns inga bostäder med särskild service där man har tillgång till en fast personalgrupp dit 
man kan vända sig dygnet runt.  

 
Nämnden kommer att delge ett generellt svar på synpunkterna har kring verkställande av insatser som är 
kommunen ansvar. De frågor som rör det personliga behovet kommer inte nämnden besvara utan där 
hänvisar nämnden till vårt myndighetskontor för behovsprövning.  
 
En kommuns tillgänglighet baseras på en individs behov, har du behov av dygnet runt tillsyn eller vid 
enstaka tillfällen så prövas behovet emot olika former av insatser som kommunen kan erbjuda. I vissa fall 
kan olika huvudmän samverkan kring individens behov. Kommunens ansvar vad det gäller hälso- och 
sjukvårdinsatser sträcker sig till kommunal primärvård. En mer avancerad vård som kräver 
specialistkunskap ansvarar regionen för. Det är också viktigt att det stöd som ges är professionellt och att 
den personal som svarar för insatsen också och har det i sin profession.  
 
Vård och omsorgsinsatser ansvarar kommunen för enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade, LSS, efter biståndsprövning. 
 
Kommunen har idag inte några bostäder med särskild service för vuxna enligt socialtjänstlagen (2001:453). 
Socialförvaltningen utreder just nu behovet av den formen av insats för att eventuellt kunna möjliggöra 
insatsen i egen regi. Idag beviljar kommunen insatsen men då genom att köpa tjänsten av annan utförare.  
 
Socialnämndens uppdrag är att säkerställa de insatser som krävs enligt gällande lagstiftning. Men det 
förutsätter att behoven är utredda. På en begäran om att en lägenhet ska anslutas eller inte så prövas den 
rätten via socialförvaltningens myndighetskontor utifrån inkommen ansökan. 
 
 
 
Socialnämnden i Vadstena kommun
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden  

Kvartalsrapport ej verkställda beslut 2022 kvartal 1  
Vår beteckning: SN/2022:57–709  
 

Förslag till beslut   
 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för första 
kvartalet 2022. 

2. Socialnämnden skickar redovisningen till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska enligt sin rapporteringsskyldighet utifrån 16 kap 6 f § - 6h § 
Socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f § - 28 h § Lag om stöd och service (LSS) varje kvartal 
redovisa en rapport över de beslut som ej verkställts inom tre månader. Rapporteringen 
ska redovisas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Vid rapportering för första kvartalet 2022 finns 2022-03-31 totalt 3 ej verkställt beslut 
enligt SoL samt 1 ej verkställt beslut enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Rapport daterad 2022-05-02 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
 

Beslutet med handlingar expedieras till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Akten 
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Beskrivning av ärendet 
De rapporterade besluten gällande kvartal ett 2022 av ej är verkställt enligt SoL avser 
insatsen kontaktfamilj, kontaktperson och särskilt boende.  Inom individ- och 
familjeomsorgen är orsaken till ej verkställda beslut gällande insats kontaktfamilj att det 
saknas lämplig uppdragstagare. Till insatsen kontaktfamilj är det svårt att rekrytera 
uppdragstagare. Det rapporterade beslutet gällande kvartal ett 2022 av ej verkställt 
beslut enligt LSS avser avbrott i verkställighet där kontaktpersonen avsagt sig sitt 
uppdrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Caroline Strand   
Socialchef  

Jennifer Tåhlin  
Handläggare  



     Kommunfullmäktige 
     Kommunrevisionen 
 
 

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT  
Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet inom Socialtjänstlagen (SoL) och 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal ett 2022, rapportering sker med 
stöd av 16 kap 6 f § - 6h § SoL samt 28 f § - 28 h § LSS 
 
Vår beteckning: SN/2022:57-709 
 

 

Ej verkställda beslut enligt SoL 

Typ av bistånd Kön Beslutsdatum  Verkställigh
etsdatum 

Avbrott Ärende 
avslutat 

Orsak/Anm 

Kontaktfamilj K 
 

 2019-03-20  Tackat nej till 
föreslagen 
kontaktfamilj 2021-
01-04 

Kontaktperson M 2021-11-16    Resursbrist/saknar 
lämplig 
kontaktperson 

Särskilt boende M 2021-11-18    Tackat nej 2 gånger 

 

 
 
Ej verkställda beslut enligt LSS 

Typ av bistånd Kön Beslutsdatum  Verkställigh
etsdatum 

Avbrott Ärende 
avslutat 

Orsak 

Kontaktperson M   2021-06-11  Kontaktperson 



avsagt sitt uppdrag 

 
Caroline Strand 
Socialchef
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden 

Ersättning till särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) 
Vår beteckning: SN/2022:60 - 751 Individinriktade insatser barn och ungdom (kontaktfamiljer, 
institutionsplacering, familjehem, övriga insatser) 
 
Förslag till beslut  
 

1. Socialnämndens beslut om ersättning för särskild förordnad vårdnadshavare som antogs 18 
februari 2014 § 26 upphävs. 

2. Ersättning som arvode till särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) bestäms till en årlig summa 
av mellan 35 - 55 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är beroende på omfattningen av 
uppdraget. Ersättningen betalas ut månatligen för den tid insatsen verkställs.  

3. Resor med egen bil ersätts med 18,50 kr/mil. 
4. Omfattningen av uppdraget, och därmed aktuell procentsats för ersättningen, i varje enskilt fall 

beslutas av förste socialsekreterare utifrån en rutin för detta. Vid osäkerhet kan utskottet besluta i 
ärendet.  

5. Den nya ersättningen gäller från 25 maj 2022.  
 
 
Sammanfattning 
Barn som inte har någon vårdnadshavare eller god man kan behöva få en särskild förordnad vårdnadshavare 
utsedd till sig.  När det gäller ersättning/arvode till en särskild förordnad vårdnadshavare har varje kommun att 
fastställa ersättningens form och omfattning. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-09 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Myndighetschef 
Ekonom socialförvaltningen  
 
Finansiering 
Beslutet innebär en höjning av ersättningen vilket kan medföra en ökad kostnad för nämnden. En ökning 
av ersättningen är dock skäligt utifrån omvärldens inflation och bedöms ändå kunna rymmas inom befinlig 
budget.  
 
Samråd 
Beslutet är framtaget i samråd mellan individ- och familjekontoret och socialchefen.  
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Beskrivning av ärendet 
Det är normalt sett föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyller 18 år. 
Om ett barns föräldrar inte finns tillgängliga av olika orsaker, exempelvis avlidit, brister i omsorgen eller är 
ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd i landet utses en särskilt förordnad vårdnadshavare. En 
särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet gentemot barnet. Däremot ska denne 
bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning. 

Efter beslut i tingsrätten blir en särskilt förordnad vårdnadshavare med automatik också förordnad 
förmyndare för barnet. I egenskap av förmyndare står särskilt förordnade vårdnadshavare 
under överförmyndarnämndens tillsyn. Förordnandet gäller tills barnet fyller 18 år och blir myndig. 

Socialnämnden antar beslut om ersättning för den som är särskilt förordnad vårdnadshavare. Senast 
socialnämnden tog beslut om detta var i februari 2014. Eftersom det är åtta år sedan finns ett behov av att 
se över ersättningen för att inte hamna efter andra kommuner. Förslaget nu är att inte sätta en fast summa 
utan en procentsats av aktuellt prisbasbelopp. Då prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna 
i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110) förändras det årligen 
och aktuell ersättning förändras i samband med detta och följer den ekonomiska utvecklingen.  

När beslutet togs 2014 valde nämnden samma ersättningsnivå som Motala kommun. För att fortsätta likna 
Motala i detta föreslås en ersättning om 35-55 % av prisbasbeloppet per år där procentsatsen beror på 
uppdragets omfattning. Uppdragets omfattning och därav procentsatsen bestäms av förste 
socialsekreterare. En rutin kommer att skapas som beskriver vilka kriterier som ska uppfyllas för de olika 
procentsatserna. Beloppet betalas ut som en månatlig summa.  
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Caroline Strand 
Socialchef 

Sofie Lagerfelt Fernström 
Nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden 

Förtydligande av avgifter gällande serveringstillstånd 
Vår beteckning: SN/2022:61 - 706 Taxor, avgifter 
 
Förslag till beslut  
 

1. Anta förtydligandet av avgift gällande serveringstillstånd som föreslås i förslaget ”Förtydligande 
av avgifter för serveringstillstånd”, daterad 2022-05-09.  

 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för kommunens serveringstillstånd och kommunfullmäktige har antagit avgifter 
för detta. Ett behov av förtydligande av avgifterna har upptäckts. Nämnden har fått uppdraget av 
fullmäktige att räkna upp avgifterna varje år, ett förtydligande av avgift likställs med detta. Förtydligandet 
är gulmarkerat i dokumentet och handlar om vad som gäller om en förändring av tillståndet sker under ett 
tillfälle.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-09 
Förtydligande av avgifter för serveringstillstånd  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Alkoholhandläggare 
Socialförvaltningens kommunikatör  
 
Beslutet expedieras till 
- 
 
Finansiering 
Beslutet innebär ett förtydligande av en avgift. Avgiften blir svårare att motivera utan förtydligandet. 
Beslutet innebär ingen kostnad för nämnden.  
 
Samråd 
Ej aktuellt i ärendet.  
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Caroline Strand 
Socialchef 

Sofie Lagerfelt Fernström 
Alkoholdelegat  
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Avgifter serveringstillstånd 

Avgifter för prövning av serveringstillstånd 
 

Typ av tillstånd Avgift i % av 
prisbasbelopp 

Avgifter fram 
till 2022-12-31 

Stadigvarande tillstånd 
till allmänheten och till 
slutna 
sällskap 

18 % 8694kr 

Utvidgat tillstånd (t.ex. 
lokalutvidgning eller 
utökat 
dryckessortiment) 

9 % 4347 kr 

Utökade serveringstider 5 % 2415kr 
Tillfälligt tillstånd till 
allmänheten – ett eller 
flera (högst tio gånger) 
enskilda tillfällen under 
max 3 
månader 

8 % 3864kr 

Tillfälligt tillstånd till 
allmänheten – 
sammanhängande 
tillstånd under max tre 
månader ex. uteservering 
eller utökad 
serveringsyta under viss 
tid 
 
Tillfällig förändring av 
tillstånd till allmänheten 
under ett tillfälle (max ett 
dygn) 

7 % 
 
 
 
 
 
 
2 % 

3381 kr 
 
 
 
 
 
 
966 kr 

mailto:vadstena.kommun@vadstena.se
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Tillfälligt tillstånd till 
slutna 
sällskap 

2 % 966kr 

Anmälan av 
ägarförändring 
på mer än 25 % 

4 % 1932 kr 
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Tillsynsavgifter för serveringstillstånd 
 

Årsomsättning 
av 
alkoholdrycker 

Grundavgift i % 
av 
prisbasbeloppe
t 

Rörlig avgift i % 
av 
prisbasbeloppet 

 

0-75 000 kr 2,5 % 2,5 %  

75 001-150 000 2,5 % 5,0 %  
150 001 – 225 000 2,5 % 7,5 %  
225 001 – 300 000 2,5 % 10,0 %  

300 001 – 500 000 2,5 % 12,5 %  
500 001 – 750 000 2,5 % 15,0 %  
750 001 – 1 000 000 2,5 % 20,0 %  

1 000 001 – 2 000 
000 

2,5 % 25,0 %  

2 000 001 – 3 000 
000 

2,5 % 30,0 %  

3 000 001 – 4 000 
000 

2,5 % 35,0 %  

4 000 001 – 5 000 
000 

2,5 % 40,0 %  

5 000 001 – 6 000 
000 

2,5 % 45,0 %  

6 000 001 - 2,5 % 50,0 %*  

 
*Vid utebliven restaurangrapport faktureras serveringstället enligt 
högsta tillsynsavgiften för serveringstillstånd, det vill säga 50 % av 
prisbasbeloppet. 

 
Påminnelseavgift rapportering av restaurangrapport 

 
Påminnelseavgift för utebliven 
restaurangrapport, per påminnelse* 

2 % av prisbasbelopp 

 
*Avgiften tas ut eftersom utebliven restaurangrapport innebär extra 
handläggning för kommunen i samband med att påminnelser behöver skickas 
ut.

mailto:vadstena.kommun@vadstena.se
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Tjänsteskrivelse till socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning per april 2022 för socialnämnden 
Vår beteckning: SN/2022:30 - 042 Budgetkontroll, kostnadsanalys, efterkalkylering, årsred 
 
Förslag till beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per april 2022. 
 
Sammanfattning 
En helårsprognos visar på total nivå en budget i balans för socialnämnden. Prognosen bygger på nu kända 
förutsättningar och beslut.  
 
Äldreomsorgen visar i prognosen ett underskott totalt 2 miljoner, medan omsorgen om funktionsnedsatta 
visar ett överskott på 1,9 miljoner. Hemsjukvården och individ- och familjeomsorgen prognosticerar med 
underskott på 0,9 miljoner respektive 2,4 miljoner. Resterande underskott täcks i prognosen av bidrag och 
ersättningar utöver budget på cirka 3,4 miljoner. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden den 11 maj 2022 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 
 
Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
 
Finansiering 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
Samråd 
Socialchef och enhetschefer inom socialförvaltningen har deltagit i framtagandet av en helårsprognos för 
sina verksamheter. 
 
Beskrivning av ärendet 
En helårsprognos visar på total nivå en budget i balans för socialnämnden. Prognosen bygger på nu kända 
förutsättningar och beslut.  
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Äldreomsorgen visar i prognosen ett underskott totalt 2 miljoner, medan omsorgen om funktionsnedsatta 
visar ett överskott på 1,9 miljoner. Hemsjukvården och individ- och familjeomsorgen prognosticerar med 
underskott på 0,9 miljoner respektive 2,4 miljoner. Resterande underskott täcks i prognosen av bidrag och 
ersättningar utöver budget på cirka 3,4 miljoner. 
 
I nedanstående tabell redovisas helårsprognosen för respektive verksamhetsområde (nettokostnad per 
verksamhetsområde): 
 
Nettokostnader per verksamhet, tkr Budget 

2022 
Prognos 

2022 
Avvikelse 

Nämnd- och styrelseverksamhet -724 -724 0 
Hemsjukvård  -19 399 -20 326 -926 
Äldreomsorg -98 936 -100 994 -2 057 
Omsorgen om funktionsnedsatta -39 321 -37 372 1 949 
Individ- och familjeomsorg -35 682 -38 084 -2 403 
Ensamkommande flyktingbarn 0 0 0 
Gemensamma resurser -10 036 -6 599 3 438 
Summa socialnämnden -204 099* -204 099 0 

Tabell 1: Prognos per verksamhetsområde 2022-04-30 
* Ramtillskott sedan förra prognosen: 
Bemanningsenheten överförd från KS till SN -1 997 

 
Hemsjukvården visar i helårsprognosen ett underskott på cirka 925 000 kr. Sjuksköterskeenheten räknar 
med ett underskott på cirka 1,2 miljoner på grund av svårigheterna med att rekrytera sjuksköterskor och i 
stället behöva använda inhyrd personal från bemanningsföretag. Underskottet reduceras av bidragsintäkter 
utöver budget. 
 
Äldreomsorgens prognos visar ett underskott på cirka 2 miljoner, där hemtjänsten och särskilt boende står 
för cirka 1 miljon vardera. Underskottet inom särskilt boende beror till största delen på ett enskilt ärende 
som kräver ständig tillsyn. Prognosen för hemtjänsten har förbättrats sedan förra tillfället, men det är en 
fortsatt obalans mellan personalens schemaläggning och brukarnas behov.  
 
Prognosen för omsorgen om funktionsnedsatta visar ett överskott på cirka 1,9 miljoner. 700 000 kr av 
överskottet beror på ökad assistansersättning från Försäkringskassan och det återstående överskottet beror på 
placeringskostnader under budget. 
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Individ- och familjeomsorgens kostnader överstiger budgeten med cirka 2,4 miljoner, vilket är en ökning 
med cirka 200 000 kr sen förra prognosen. Underskottet beror på ökade placeringskostnader för både 
barn/unga och vuxna samt ett ökat personalbehov på grund hård arbetsbelastning på IFO-kontoret. 
 
Budgeten för nämndens gemensamma resurser förväntas att visa ett överskott på cirka 3,4 miljoner. Orsaker 
till överskottet är dels bidragsintäkter som inte fanns i budget, dels fortsatt statlig ersättning på grund av 
höga sjuklönekostnader kopplat till coronapandemin.  
 
Det finns några osäkerhetsfaktorer i prognosen: 

 Det finns risk för ytterligare behov av placeringar, främst inom vuxenvården. 
 Ett ökat resande med färdtjänst medför ökade drivmedelskostnader. 
 Livsmedelspriser som ökar i högre takt än beräknat medför högre kostnader för livsmedelsinköpen 

på våra boenden, men kan också innebära att våra måltidskostnader från Culinar kan bli större 
jämfört mot budget.  

 Ökade kostnader för förbrukningsmaterial medför högre kostnader jämfört mot budget. Inköp pga 
coronapandemin uppgår hittills i år till cirka 300 000 kr. 

 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Caroline Strand 
Socialchef 

Anna Gustavsson 
Ekonom 
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STATISTIK IFO 
Uppgifter från Viva (6 maj) 

Antal ärenden ekonomiskt bistånd under 2022 

 
 

Utbetalt försörjningsstöd under 2022 
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Antal vuxenärenden 2022 

 

 

Avslutsorsaker januari-april 2022 
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Uppgifter från Viva 6 maj 
Antal barnärenden 2022 

 

 

Antal anmälningar till IFO jan-april 2021/2022 
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Antal orosanmälningar som kommit in till IFO 2021 
Observera att det inte är unika fall – dvs flera anmälningar kan röra samma barn 
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Delegationsbeslut 
 
Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten – Kafé på Skedet 
Vår beteckning: SN/2022-29 - 702 Utskänkningsärenden  
 
Beslut 
 

1. Socialnämnden i Vadstena kommun beslutar att bevilja anne bergström 
konstruktion AB, 556756-1617, ansökan om stadigvarande tillstånd för servering 
året runt till allmänheten av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker på Kafé på Skedet Skedagatan 305, 592 93 Borghamn, med 
anslutande uteservering, från klockan 11:00 till 23:00 inomhus och utomhus. 

2. Socialnämnden beslutar att bordsservering ska ske på bortre delen av 
uteserveringen bakom häcken, ytan markerad gul, på grund av skymd sikt från 
inomhuslokalen som påverkar överblickbarheten.  

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

 
Sammanfattning 
Anne bergström konstruktion AB, 556756-1617, ansöker om stadigvarande servering året 
runt för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på Kafé på Skedet, Skedagatan 305, 592 93 Borghamn, med anslutande 
uteservering och serveringstid från klockan 11:00 till 23:00 inomhus och utomhus. 
Alkohollagens krav bedöms vara uppfyllda. Av den anledningen föreslås socialnämnden i 
Vadstena kommun bevilja ansökan.  

 
Beslutsunderlag 
Utredning, daterad 2022-04-19 
 
Beslut fattat med stöd av delegationsordning 
Beslutet är fattat med stöd av socialnämndens delegationsordning punkt 15.1, antagen av 
socialnämnden 16 mars 2022 § 34 
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Beslutet expedieras till 
Socialnämnden  Folkhälsomyndigheten 
Sökanden   Länsstyrelsen 
Polisen 
 
 
Socialnämnden  
 
 
Sofie Lagerfelt Fernström 
Alkoholdelegat 
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Delegationsbeslut 
 
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap på Vadstena slott 
Vår beteckning: SN/2022:29 - 702 Utskänkningsärenden  
 
Beslut 
 

1. Socialnämnden, via delegat, beslutar att bevilja Vadstena Klosterhotell AB, orgnr 
556266 1792, tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap på Vadstena slott från 
kl 18.30 den 4 maj till kl 01.00 den 5 maj. Severingstillståndet gäller inomhus och 
för dryckerna starköl, vin och spritdrycker. 
 
Beslutet fattas med stöd av 7-8 kap. alkohollagen. 

 
 
 
Sammanfattning 
Vadstena Klosterhotell AB, orgnr 556266-1792, har ansökt om ett tillfälligt 
serveringstillstånd för ett slutet sällskap. De kommer vara på Vadstena slott och har 
ansökt om servering av dryckerna vin, starköl och spritdrycker från kl 18.30 den 4 maj till 
kl 01.00 den 5 maj. Serveringen kommer ske inomhus.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan, daterad 2022-04-19 
 
Beslut fattat med stöd av delegationsordning 
Beslutet är fattat med stöd av socialnämndens delegationsordning punkt 15.10 antagen 
av socialnämnden 16 mars 2022 § 34 
 
Beslutet expedieras till 
Socialnämnden 
Sökanden 
Polisen 
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Socialnämnden  
 
 
Sofie Lagerfelt Fernström 
Alkoholdelegat   
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