
 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-02-23 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Digitalt möte via Teams, Sävsjö kommun, onsdag 23 februari 2022 kl. 08:30 – 
12:30 

 Beslutande Kerstin Hvirf (S), ordförande 
Anette Gustafsson (C), förste vice ordförande deltar ej vid § 50 på grund av jäv 
Gunnel Svensson (M), andre vice ordförande 
Bengt Swerlander (KD)  
Anders Griph (KD) frånvarande 
Anncatrin Ek (KD)  
Samuel Nickolausson (KD) frånvarande 
Monica Gustavsson (S)  
Kjell Lundkvist (SD) 
 
Ersättare 
Anna-Karin Yngvesson (KD) ersätter Samuel Nickolausson (KD) 
Alexander Brännlund (KD) ersätter Anders Griph (KD) 
 

Övriga deltagare 

 

Linda Björk, socialchef §§ 35-37, 42-52 
Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef 
Gerald Lichtenthäler, enhetschef §§ 38-41 
Emma Fagerberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 47 
Marie Netz, nämnsekreterare §§ 35-37, 42-52 
 

Utses att justera Anette Gustafsson, C     

Justeringens  
plats och tid 

 2022-03-02 kl. kl. 09:00.    
 

Ordförande 
 

 

......................................................................... 

 

Paragrafer 

 

35-52 §§  

 

 

Kerstin Hvirf, S 

 

 

................................. 

Sekreterare 
 

 

….....................………………………………………….. 

 

 

 

Marie Netz 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

......................................................................................................................... 

 

 

 

 Anette Gustafsson, C    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Anslagsdatum: 2022-03-04 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-03-25 

Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Marie Netz 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 35 Godkännande av ärendelista  5 

§ 36 Information från socialchefen  6 

§ 37 Information Covid -19  7 

§ 38 Ansökan av upphörande av vård enligt 21 § 
lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) samt övervägande enligt 13 § 
första stycket LVU 

  

§ 39 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st p1 
lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) 

  

§ 40 Yttrande till Förvaltningsrätten   

§ 41 Ansökan om vård enligt 2 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

  

§ 42 Motion (M) - Gästhem i alla länsdelar 2022/17 8 

§ 43 Gemensam systemförvaltning Combine 2022/23 9 

§ 44 Rutin för förtroenderåd inom vård och 
omsorg 

2021/142 10 

§ 45 Riktlinje - anhörigstöd 2022 2022/20 11 

§ 46 Tillsammans möter vi framtidens behov 
inom området främjande, stöd, omsorg och 
vård 2021–2030 

2022/27 12 

§ 47 Patientsäkerhetsberättelse 2021 2022/25 13 

§ 48 Årsbokslut 2021 2022/13 14 

§ 49 Riktlinje - ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

2022/15 15 

§ 50 Riktlinje - tidsomfattning, korttidsboende 2022/11 16 
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§ 35  

 

Godkännande av ärendelista 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 

Sammanfattning 
Ordförande frågar socialnämnden om dagens ärendelista kan godkännas och 
behandlas på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
 

Inledning 
1 Närvaro   
2 Val av justerare samt tid och plats   
3 Godkännande av ärendelista   
Informationsärenden 
4 Information från socialchefen   
5 Information Covid -19   
Sekretessärenden 
6 Ansökan av upphörande av vård enligt 21 § lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
samt övervägande enligt 13 § första stycket LVU 

  

7 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st p1 lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

  

8 Yttrande till Förvaltningsrätten   
9 Ansökan om vård enligt 2 § lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) 
  

Beredningsärenden 
10 Motion (M) - Gästhem i alla länsdelar 2022/17  
11 Gemensam systemförvaltning Combine 2022/23  
12 Rutin för förtroenderåd inom vård och omsorg 2021/142  
13 Riktlinje - anhörigstöd 2022 2022/20  
14 Tillsammans möter vi framtidens behov inom 

området främjande, stöd, omsorg och vård 2021–
2030” 

2022/27  

Beslutsärenden 
15 Patientsäkerhetsberättelse 2021 2022/25  
16 Årsbokslut 2021 2022/13  
17 Riktlinje - ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete 
2022/15  

18 Riktlinje - tidsomfattning, korttidsboende 2022/11  
Avslutning 
19 Övriga ärenden   
20 Godkännande av mötets genomförande   
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§ 36  

 

Information från socialchefen 

Socialnämnden beslutar 
att notera verksamheten.  

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk informerar: 

- 75-årsfirandet av Sävsjö stad sker under april till december, 2022. 
Socialnämnden ska visa sin verksamhet.   
 

- Bemanningsenheten, en motion har inkommit till kommunstyrelsen från 
Moderaterna gällande bemanningsenheten. Kommunstyrelsen har tidigare 
beslutat att bemanningsenhetens funktion ska utredas 2023.  

 
- Bemanning, socialförvaltningens personal är mycket trött efter det ansträngda 

läget under coronapandemin. Diskussion med HR och facket pågår, hur 
verksamheten ska organiseras och planeras.   

 
Biträdande socialchef Lillemor Hultqvist informerar  

- Hot mot individ- och familjeomsorgen i Sverige, i dagsläget finns ingen 
hotbild mot individ- och familjeomsorgen i Sävsjö kommun. Förebyggande 
åtgärder har vidtagits. 
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§ 37 Diarienummer: SN 2020/45 

 

Information Covid -19 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk informerar om det aktuella läget gällande smittspridning av 
Covid-19 inom Sävsjö kommuns verksamheter. 
 
Smittspridningen av Covid -19 minskar. Pandemins påverkan och dess effekter ses 
över, hur ska personalen tas om hand och uppmärksammas. Ett stort tack till all 
personal. 
 
Det är fortfarande viktigt att alla vaccinerar sig och tar påfyllnadsdoserna. Främst är 
det åldersgrupperna 40-49 år samt 20-29 år som ligger efter med vaccinationerna i 
länet.  
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 42 Diarienummer: SN 2022/17 

 

Motion (M) - Gästhem i alla länsdelar 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande möte.  

Sammanfattning 
I länets kommuner erbjuds korttidsplatser vid palliativ vård, vård i livets slutskede. 
Som komplement och alternativ till omvårdnad i hemmet menar motionärerna att 
Sävsjö kommun i lämpligt forum, till exempel PKS, Primärkommunalt 
samverkansorgan, tar initiativ för att skapa gästhem i varje länsdel. 
 
Socialnämndens yttrande: 

- Den allmänna palliativa vården som kommunen ansvarar för ger rätten att 
vårdas i det ordinära boendet vid livets slutskede 

- Som ett komplement till palliativ vård i det ordinära boendet kan förslagsvis 
särskilda vårdplatser för vård vid livets slutskede, tas fram i respektive 
kommun. Antal platser bör grundas kommunstorlek 

- Möjligheten att vid behov köpa en plats på gästhem i andra kommuner finns 
redan och görs utifrån en individuell bedömning 

 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk. 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 14 februari 2022, skriven av socialchef Linda 

Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3. Motion (M) - gästhem i alla länsdelar 
4. Protokoll Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 45, Motion (M) - gästhem i alla 

länsdelar 
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef  
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§ 43 Diarienummer: SN 2022/23 

 

Gemensam systemförvaltning Combine 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande möte. 

Sammanfattning 
Direktionen för Höglandsförbundet har beslut att överlämna Höglandsförbundets 
tjänsteskrivelse med bilagor till respektive kommun med rekommendationen att bilda 
en gemensam systemförvaltning för Combine omfattande Höglandsförbundet, Aneby, 
Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från och med 2023-02-01. Den 
gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny verksamhet inom 
Höglandsförbundet.  
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 14 februari 2022, skriven av biträdande 

socialchef Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk. 
3. Beslut daterat 2022-01-28, gemensam systemförvaltning Combine. 
4. Utredning daterad 2022-01-11, verksamhetsövergång. 

 

Beslutet skickas till 
L. Björk 
L. Hultqvist 
Akten 
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§ 44 Diarienummer: SN 2021/142 

 

Rutin för förtroenderåd inom vård och omsorg 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande möte. 
 

Sammanfattning 
Samtliga särskilda boenden i Sävsjö kommun har förtroenderåd.  Förtroenderåden är 
en del av brukarinflytandet, där brukare och närstående får träffa förtroendevalda för 
att diskutera och ställa frågor i syfte att belysa och förbättra verksamheten. 
 
I samband med ny mandatperiod valdes representanter till förtroenderåd inom vård 
och omsorg, socialnämnden den 30 januari 2019, § 14. 
 
På uppdrag av socialnämnden har en rutin tagits fram med syfte att beskriva 
representanternas roll i förtroenderådet.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 4 februari 2022, skriven av nämndsekreterare 

Marie Netz och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3. Sammanträdesprotokoll, socialnämnden den 30 januari 2019, § 14. 
4. Rutin förtroenderåd. 

 
 

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 45 Diarienummer: SN 2022/20 

 

Riktlinje - anhörigstöd 2022 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande möte. 

Sammanfattning 
Enligt socialtjänstlagen (Sol) ska kommunerna erbjuda stöd till anhöriga som lever 
med eller stödjer en familjemedlem eller vän. Stöd till anhöriga ska omfatta 
socialtjänstens alla verksamheter och kan ges både direkt till den anhörige eller 
indirekt genom att erbjuda den närstående stöd. Anhörigstödet i Sävsjö kommun ska 
genom främjande, förebyggande och stödjande arbete försöka minska anhörigas 
belastning, förebygga ohälsa, erbjuda kunskap och information samt att ge dem ett 
erkännande för den viktiga arbetsinsats de gör.  
 
Stödet till anhöriga riktar sig till de som vårdar och/eller stödjer en närstående på 
grund av:  

• långvarig sjukdom  
• psykisk ohälsa  
• funktionsnedsättning  
• hög ålder  
• missbruk och beroendeproblematik  

Stödet riktas även till barn och syskon som är anhöriga.  
 
Syftet med ”Riktlinje för anhöriga som stödjer närstående” är att reglera det 
övergripande arbetet med anhörigstöd i kommunen. Den är ett stöd för de kommunala 
verksamheternas interna arbete. Med riktlinjerna som grund kan strategier och 
rutiner som bidrar till att utveckla anhörigstödet på ett ändamålsenligt sätt arbetas 
fram. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 9 februari 2022 skriven av socialchef Linda 

björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3.  Riktlinje för anhöriga som stödjer närstående. 

 

Beslutet skickas till 
L. Björk 
L. Hultqvist 
Akten 
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§ 46 Diarienummer: SN 2022/27 

 

Yttrande om dokument ”Tillsammans möter vi framtidens 
behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 
2021–2030” 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande möte. 

Sammanfattning 
Länets kommunorganisationer har bestämt att arbeta tillsammans och med 
gemensam viljeinriktning visa vägen till att tillsammans och i stärkt samverkan möta 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.  
Dokumentet har utarbetats via PKS, Primärkommunalt samverkansorgan, 
kommundirektörsnätverket, förvaltningschefsnätverk inom socialtjänst, barn- och 
utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt de chefsnätverk i länet 
som möts inom dessa områden.  
 
Dialogmöten har genomförts med politiker, länspensionärsorganisationer, 
tjänstepersoner i kommuner och Region Jönköpings läns verksamheter, 
utbildningsaktörer och civilsamhällesaktörer. Detta med förhoppningen att 
viljeinriktningarna håller över tid. Vägen till framtiden är inte linjär, utan består av 
många steg i samma riktning. Denna riktning har formulerats i fyra strategier som ska 
skapa värde för länsinvånarna.  
 
Primärkommunalt samverkansorgan har rekommenderat länets kommuner att anta 
dokumentet senast den 31 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk.  
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 14 februari 2022, skriven av socialchef Linda 

Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3. Protokollsutdrag från Primärkommunal samverkan daterat den 16 december 

2021 § 67. 
4. Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd, 

omsorg och vård 2021–2030. 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
Akten 
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§ 47 Diarienummer: SN 2022/25 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Socialnämnden beslutar 
att fastställa Patientsäkerhetsberättelse år 2021, med mål och strategier för fortsatt 
patientsäkerhetsarbete. 

Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse varje år.   
 
Av patientsäkerhetsberättelsen skall framgå  

- Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår  
- Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten  
- Vilka resultat som uppnåtts.                                                                                      

 
Socialförvaltningen har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för år 2021. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den på 
Sävsjö kommuns hemsida. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av medicinskt ansvarig sköterska (MAS) Emma 

Fagerberg. 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 9 februari skriven av MAS Emma Fagerberg 

och socialchef Linda Björk. 
3. Patientsäkerhetsberättelse år 2021. 

 

Beslutet skickas till 
E. Fagerberg, MAS 
L. Björk, socialchef 
Akten 
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§ 48 Diarienummer: SN 2022/13 

 

Årsbokslut 2021 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna årsredovisning år 2021 för socialnämnden och överlämna till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Socialnämndens årsredovisning 2021 visar en negativ budgetavvikelse med  
ca - 11 763 tkr.  

Årets största budgetavvikelser redovisas inom äldreomsorgen, 
funktionshinderomsorgen samt individ- och familjeomsorgen. En del av underskottet 
kan förklaras med pandemin i samtliga av dessa verksamheter.  
Kostnader för externa placeringar har ökat år 2021 jämfört med år 2020. Detta i 
kombination med minskad intäkt från migrationsverket samt brist på egna särskilda 
bostadsplatser bidrar till underskottet i individ- och familjeomsorgen 
och funktionshinderomsorgen. Äldreomsorgens ökade kostnader kan till viss 
del relateras till förskjutningen från sluten vården som bland annat inneburit snabba 
hemgångar från sjukhus samt högre krav på personaltäthet och specialistkompetens.  
 
Årsredovisningen 2021 för socialnämnden ska ingå i kommunstyrelsens 
årsbokslutsrapport till kommunfullmäktige. 
  

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk. 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 31 januari 2022 skriven av socialchef Linda 

Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3. Årsredovisning 2021 socialnämnden. 

 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 49 Diarienummer: SN 2022/15 

 

Riktlinje - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Socialnämnden beslutar 
att anta riktlinje gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Sammanfattning 
Ledningssystemet innehåller Sävsjö socialförvaltnings utgångspunkter och ramar för 
det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt innefattar ledningssystemet även 
förvaltningens ekonomi och målstyrning. Ambitionen i dokumentet är att så konkret 
som möjligt beskriva de olika delarna i kvalitetsledningssystemet och hur 
kvalitetsarbetet hänger ihop med den övergripande verksamhetsstyrningen.  
 
Syftet är att politiker, chefer och medarbetare ska förstå att det systematiska 
kvalitetsarbetet är en integrerad del av det dagliga uppdraget att utföra socialtjänst 
med god kvalitet varje dag.  
 
Ledningssystemet följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet gäller för 
socialförvaltningen i Sävsjö. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk. 
1. Tjänsteskrivelse daterad till den 31 januari 2022 skriven av socialchef Linda 

Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
2. Riktlinje ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
Akten 
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§ 50 Diarienummer: SN 2022/11 

 

Riktlinje - tidsomfattning, korttidsboende 

Socialnämnden beslutar 
att anta riktlinje tidsomfattning korttidsverksamhet Flugsvampen. 
 
Jäv 
Anette Gustafsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut. 

Sammanfattning 
Personer ska genom korttidsvistelse erbjudas miljöombyte och rekreation. Anhöriga 
eller familjehemsföräldrar ska få avlösning i omvårdnadsarbetet och få utrymme för 
avkoppling. Insatsen bör också kunna ses som ett led i att bryta ett 
beroendeförhållande mellan barn och föräldrar. 
  
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra när en brukare kan få insatsen korttidsvistelse 
samt att få en enhetlig beräkningsgrund för antal dygn för brukarna. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 25 januari 2022 skriven av biträdande 

socialchef Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk. 
3. Riktlinje tidsomfattning korttids Flugsvampen. 

 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
Akten 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-02-23 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 51  

 

Övriga ärenden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
På mötet lyftets följande punkter: 

- Fastigheter till försäljning  
- Hemtjänst söder, flytt till Stockaryd 
- Ljungagårdsvägen, renovering 
- Träffpunkten 
- Planeringsdag för nämnden den 2 mars 9.00-16.00, Vrigstad 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-02-23 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 52  

 

Godkännande av mötets genomförande 

Socialnämnden beslutar 
att notera att samtliga ledamöter känner sig tillfreds med mötets genomförande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2020 § 59 att tillåta deltagande på distans 
för ledamöter i kommunens styrelser och nämnder. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar Anette Gustafsson (C), Gunnel Svensson (M), 
Bengt Swerlander (KD), Monica Gustavsson (S), Anncatrin Ek (KD), Kjell Lundkvist 
(SD), Anna-Karin Yngvesson (KD, Alexander Brännlund (KD) och föredragande 
tjänstepersoner på distans.   
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