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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, onsdag 17 november 2021 kl. 08:30 – 12:00 

 
Beslutande Kerstin Hvirf (S), ordförande 

Anette Gustafsson (C), förste vice ordförande  
Gunnel Svensson (M), andre vice ordförande 
Bengt Swerlander (KD)  
Anders Griph (KD) frånvarande 
Anncatrin Ek (KD)  
Samuel Nickolausson (KD)  
Monica Gustavsson (S)  
Kjell Lundkvist (SD) 
 
Ersättare 
Alexander Brännlund (KD) ersätter Anders Griph (KD) 

Övriga deltagare 

 

Linda Björk, socialchef §§ 194-200, 203-209 
Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef 
Gerald Lichtenthäler, enhetschef §§202,203 
Marie Netz, sekreterare §§ 194-200, 203-209 
Annela Major Eklund §§ 203,204 
Molly Göransson §§ 208 
 

Utses att justera Samuel Nickolausson (KD     

Justeringens  
plats och tid 

 2021-11-24 kl. 14.00.    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

194-209 §§  

 

 

Kerstin Hvirf, S 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Marie Netz 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Samuel Nickolausson (KD    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-11-17 

Anslagsdatum: 2021-11-26 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-12-17 

Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Marie Netz 
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§ 194  

 

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. 
 

Inledning 
1 Närvaro   
2 Val av justerare samt tid och plats   
3 Godkännande av ärendelista   
Informationsärenden 
4 Information från socialchefen   
5 Information Covid -19   
6 Ekonomisk rapport 2021 2021/50  
7 Ej verkställda beslut 2021 2021/51  
8 Höglandets samordningsförbund - Verksamhetsplan 

och budget 2022-2024 
2021/140  

9 Övrig information 
- Julbord 
- KRP remissinstans 
- Förtroenderåd 

  

Sekretessärenden 
10 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st p 1 lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
  

11 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st p 1 lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

  

Beredningsärenden 
12 Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte 

på 2030 
2021/76  

13 Intern kontrollplan 2022 2021/139  
14 Detaljbudget 2021/143  
15 Beslutsattestanter 2022 2021/141  
16 Sommarjobb/Feriejobb/Ungdomsjobb 2021 2021/56  
Beslutsärenden 
17 Riktlinje - Biståndshandläggning och verkställighet, 

äldreomsorg 
2021/131  

Avslutning 
18 Övriga ärenden 

- Mötesplatsen, Vrigstad 
- Delegationsordningen – förtydligande  
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§ 195  

 

Information från socialchefen 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Socialchef Linda björk informerar om 
 

- Plan för lokalbyten, Socialnämnden beslutade att lämna in en skrivelse till 
Sävebo. 

- Arbetsmiljöfrågor – socialnämnden beslutade att lämna in en skrivelse till 
Kommunstyrelsen 

- Pulsen Combine 
- Vikariesituationen 
- Särskilt boendeplatser, idag är det 15 personer som bor på Ringgården och       

8 personer står i kö till särskilt boende. 
 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av socialchef Linda Björk  
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§ 196 Diarienummer: SN 2020/45 

 

Information Covid -19 

Socialnämnden beslutar 
Att notera informationen 

Sammanfattning 
Det finns i nuläget ingen smittspridning av Covid-19 inom socialförvaltningens 
verksamheter.  
 
Den tredje dosen vaccin har erbjudits till alla som bor på äldreboende, som har 
hemtjänst, hemsjukvård eller bor på ett särskilt boende.  
 
En riktad information har gått ut till personal inom vård och omsorg om vikten av att 
vaccinera sig. Dialog pågår. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av socialchef Linda Björk. 
 

6



 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-11-17 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 197 Diarienummer: SN 2021/50 

 

Ekonomisk rapport 2021 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk redogör för den ekonomiska månadsrapporten för oktober 
2021.  

Socialförvaltningens negativa budgetavvikelse har förändrats från föregående månad 
från ca 8,2 till 10, 3 mkr. Förändringen beror till stor del på höga personalkostnader i 
form av övertid, fyllnadstid, sjuklön, vikariekostnader samt semesterskuld.    
Den negativa budgetavvikelsen beror även på kostnader för Covid- 19 med 4,1 mkr. 

Det är ännu oklart hur samhällsutvecklingen med anledning av Covid-19 kommer att 
påverka budgetprognosen. 

 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk.  
2. Månadsrapport oktober 2021 

 
 
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 198 Diarienummer: SN 2021/51 

 

Ej verkställda beslut 2021 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef, redogör för ej verkställda beslut för kvartal 
3, 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information lämnad av Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef 
2. Bilaga ej verkställda beslut 2021, kvartal 3. 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
L Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 199 Diarienummer: SN 2021/140 

 

Höglandets samordningsförbund - Verksamhetsplan och 
budget 2022-2024 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs 
av huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, 
förmågan att arbeta.  
Uppdraget regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser.  

I samordningsförbundens uppdrag finns både individinriktade och 
strukturövergripande insatser. I samband med de årliga medlemssamråden har 
medlemmarna uttryckt att det är önskvärt med långsiktiga verksamheter som 
komplement till projekt.  
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund har beslutat att införa detta 
förhållningssätt i en modell som kallas LIV (Långsiktig Integrerad Verksamhet). 

Samordningsförbundet bildades 2011-04-01 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, 
Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Region Jönköpings län. 

Samordningsförbundets huvudsakliga målgrupp för den finansiella samordningen är 
personer mellan 18 och 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
från minst 2 parter och som uppbär eller riskerar att få offentlig försörjning.  

Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av 
de gemensamma resurserna. Förbundets resurser ska användas för insatser som syftar 
till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete/studier. 
Styrelsen har tagit beslut om att inrikta sitt arbete främst på unga personer mellan  
18 och 29 år. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information av Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef 
2. Verksamhetsplan Höglandets samordningsförbund 2022 

Beslutet skickas till 
L. Björk socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
Kommunstyrelsen 
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§ 200  

 

Övrig information 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
- Kommunala rådet för pensionärsfrågor (KRP) är organisatoriskt knutet till 

kommunstyrelsen. Socialnämnden har utsett en politisk ledamot. 
 

- Representant till förtroenderåd inom vård och omsorg. Förvaltningen skriver 
en rutin vilken gäller från och med 2022.  

 
- Socialnämndens julfest 
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§ 203 Diarienummer: SN 2021/76 

 

Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande möte 
att lämna ärendet på remiss till kommunala rådet för pensionärsfrågor. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav Socialnämnden 2020-10-06, uppdraget att ta fram ett förslag 
på hur man ska organisera särskilda boenden i kommunen. Utredningen ska också ta 
fram förutsättningar, möjligheter, kostnader och konsekvensbeskrivning för en 
nybyggnation samt om det skulle kunna vara ett alternativ att förlägga 
demensverksamhet där. 
 
Boendeutredningen antogs i Socialnämnden den 13 januari 2021.   
 
Den 9 mars 2021 ställer kommunstyrelsen sig bakom boendeutredning samt uppdrar 
till socialförvaltningen att återkomma med en justering av befintlig äldreplan utifrån 
boendeutredningen och de förändringar som skett sedan antagandet. 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information av utvecklingsledare Annela Major Eklund  
2. Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2021 skriven av utvecklingsledare  Annela Major 

Eklund och socialchef Linda Björk 
3. Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030, Antagen i KF 2018-

05-21 

 

Beslutet skickas till 
l. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
A. Major Eklund, utvecklingsledare 
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§ 204 Diarienummer: SN 2021/139 

 

Intern kontrollplan 2022 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande möte. 

Sammanfattning 
I kommunallagens sjätte kapitel § 6 står det att nämnderna ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande 
sätt. Sävsjö kommun har också antagit ett reglemente för intern kontroll där det står 
att nämnderna varje år ska genomföra en riskbedömning för sina verksamheter och 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. (KF 2015-01-10).  
Den interna kontrollen ska säkerställa;  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

 
Socialförvaltningen har genomfört riskanalyser och prioriterat följande områden för 
intern kontrollplan för 2022; 

• Kompetensförsörjning 
• Social dokumentation 
• Hantering av avvikelser 
• Digital mognad 
• Ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling 
• Systemsäkerhet 
• Verksamhetssystem som stöd för uppföljning 
• Informationssäkerhet 
• Behörighetskontroll 
• Extern samverkan 

 
Områdena har valts med tanke på aktuellt läge och de insatser som är planerade för 
kommande år.  

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av utvecklingsledare Annela Major Eklund, 

utvecklingsledare 
2. Tjänsteskrivelse skriven av socialchef Linda Björk, socialchef och 

utvecklingsledare Annela Major Eklund. 
3. Intern kontrollplan för socialnämnden 2022 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
A Major Eklund, utvecklingsledare 
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§ 205 Diarienummer: SN 2021/143 

 

Detaljbudget 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande möte. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har, efter beslut i kommunfullmäktige 2021-06-08, erhållit  
en budgetram för år 2022 på netto 289 171 000 kronor.  
 
Socialförvaltningen har, tillsammans med socialnämnden och utifrån beslutet  
om budgetramen för 2022 samt kommunens utvecklingsstrategi, sett över sin 
verksamhetsplan inklusive detaljbudget för år 2022. 
 
Socialnämnden beslutade om verksamhetsplanen den 18 oktober 2021 § 176.  På 
kommande möte den 8 december kompletteras beslutet med detaljbudgeten för 2022. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad till 10 november 2021 skriven av socialchef Linda Björk och 
biträdande socialchef Lillemor Hultqvist  

 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
S. Lilja, ekonom  
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§ 206 Diarienummer: SN 2021/141 

 

Beslutsattestanter 2022 

Socialnämnden beslutar 
att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för nämndens verksamhetsområde 
för år 2022, samt 
 
att beslut om förändringar av beslutsattestanter för nämndens ansvarsområde under 
år 2022, som erfordras på grund av personalomsättning och mindre organisatoriska 
förändringar, ska delegeras till förvaltningschefen. 
 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente skall kommunens nämnder utse beslutsattestanter inom 
sitt verksamhetsområde för varje år inom sitt ansvarsområde.  
 
Beslut om ändringar som sker löpande på grund av personalomsättningar och mindre 
organisatoriska förändringar föreslås delegeras från nämnden till förvaltningschefen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Tjänsteskrivelse daterad till 4 november 2021 skriven av socialchef Linda 

Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3. Förteckning över beslutsattestanter 2022. 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
S. Lilja, ekonom 
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§ 207 Diarienummer: SN 2021/56 

 

Sommarjobb/Feriejobb 2021 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Varje år anställer Sävsjö kommun ungdomar i åldern 16–17 på feriepraktik under tre 
veckor, så kallat ”Sommarjobb för unga”. 112 ungdomar var ute på feriepraktik denna 
sommar. Ersättningen var 55 kr till 16-åringar och 65 kr till 17-åringar. Både 
ungdomar och handledare har getts möjlighet att utvärdera feriepraktiken. Deras 
upplevelse är övervägande positiva. 

43 arbetsplatser anmäld sig för att ta emot feriepraktikanter. Några av platserna fick 
ställas in på grund av restriktioner kring Coronapandemin. Slutligen har vi lyckats få 
fram 112 platser genom att flera arbetsplatser var villig att ta emot under 1, 2 eller 3 
perioder under sommaren.  

 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
2. Utvärdering sommarjobb för unga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 208 Diarienummer: SN 2021/131 

 

Riktlinje - Biståndshandläggning och verkställighet, 
äldreomsorg 

Socialnämnden beslutar 
att anta riktlinjen för biståndshandläggning. 

Sammanfattning 
Denna riktlinje beskriver hur Socialnämnden i Sävsjö kommun inom ramen för sitt 
uppdrag verkar för att kommunens invånare får möjlighet att leva och bo självständigt, 
under trygga förhållanden samt få sina behov tillgodosedda i överensstämmelse med 
Socialtjänstlagen (SoL). 
 
Riktlinjen anger en inriktning för Socialnämndens verksamhet inom äldreomsorgen 
och förtydligar lagstiftningen. Riktlinjen syftar till att skapa samsyn om utredning, 
beslut och verkställighet samt är tänkt att fungera som stöd och vägledning för 
biståndshandläggarna som arbetar på delegation från socialnämnden.  
 
Biståndshandläggarna fattar myndighetsbeslut som baseras på bedömningar om den 
enskildes individuella behov. Syftet med riktlinjen är att vara vägledande för 
biståndshandläggarna i beslutsfattandet samt främja en jämlik, likartad och rättssäker 
biståndsbedömning i hela kommunen. För enhetscheferna syftar riktlinjen till att vara 
ett stöd vid verkställighet av beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av enhetschef Molly Göransson 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 18 oktober 2021, skriven av socialchef Linda 

Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3. Riktlinje biståndshandläggning 

Beslutet skickas till 
L. Björk socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
M. Göransson, enhetschef 
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§ 209  

 

Övriga ärenden 

Socialnämnden beslutar 
Att notera informationen 

Sammanfattning 
- Kerstin Hvirf informerade om invigningen av mötesplatsen Allégården i 

Vrigstad 
 

- Anette Gustafsson informerade om ett webbnarium om läkemedelsrobotar, 
kontakta Anette för anmälan. 

 
- Nya besöksrutiner i kommunalhuset- Det interna skyddet skärps i Sävsjö 

Kommunalhus. Medarbetare och besökare påverkas av en rad nya rutiner som 
ska minimera risken för att obehöriga vistas i lokalerna.   
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