
 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-06-01 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, onsdag 1 juni 2022 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)  
Anncatrin Ek (KD)  
Samuel Nickolausson (KD)  
Monica Gustavsson (S)  
Kjell Lundkvist (SD) 
 
 

Övriga deltagare 

 

Linda Björk, socialchef §§ 98-102, 104-107 
Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef 
Gerald Lichtenthäler, enhetschef § 103 
Camilla Ström, Kvinnojouren Linneorna § 99                                                                           
Josefin Abel, Kvinnojouren Linneorna §§ 99   
Linda Nilsson, Kvinnojouren Linneorna §§ 99                                                                                    
Molly Göransson, enhetschef § 99, 104 
Emma Fagerberg, MAS § 100 
Mathilda Backstig, bemanningsenheten § 101 
Marie Netz, nämnsekreterare §§ 98-102, 104-107 

Utses att justera Anncatrin Ek (KD)     

Justeringens  
plats och tid 

 2022-06-08 kl. 11.00.    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

98-107 §§  

 

 

Kerstin Hvirf (S) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Marie Netz 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Anncatrin Ek (KD)    
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-06-01 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Anslagsdatum: 2022-06-10 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-07-01 

Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Marie Netz 
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Socialnämnden  
2022-06-01 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 98 Godkännande av ärendelista  4 

§ 99 Information från Kvinnojouren Linneorna  5 

§ 100 Information från MAS  6 

§ 101 Information från socialchefen  7 

§ 102 Information isf Europa  8 

§ 103 Omprövning av umgängesbegränsning enligt 
14 § 2 stycket p1 lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

  

§ 104 Ansökan om ekonomiskt bidrag till 
Kvinnojouren Linneorna 

2022/60 9 

§ 105 Statsbidrag till kommuner för 
habiliteringsersättning 

2022/37 10 

§ 106 Riktlinjer offentlig konst 2022/71  

§ 107 Övriga ärenden  11 
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Socialnämnden  
2022-06-01 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 98  

 

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 Kvinnojouren Linneorna   
5 Information från MAS   
6 Information från socialchefen   
7 Information isf Europa   
Sekretessärenden 
8 Omprövning av umgängesbegränsning enligt 14 § 

2 stycket p1 lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 

  

Beredningsärenden 
9 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Kvinnojouren 

Linneorna 
2022/60  

10 Statsbidrag till kommuner för 
habiliteringsersättning 

2022/37  

Beslutsärenden 
11 Riktlinjer offentlig konst 2022/71  
Avslutning 
12 Övriga ärenden   
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2022-06-01 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 99 Diarienummer: SN 2022/60 

 

Information från Kvinnojouren Linneorna 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Josefin Abel, Linda Nilsson och Camilla Ström från Kvinnojouren Linneorna 
informerar socialnämnden om sin verksamhet.  
 
Kvinnojouren Linneorna är en ideell organisation som arbetar med att hjälpa och 
stötta våldsutsatta kvinnor och barn. Verksamheten drivs helt ideellt där 
volontärerna har ordinarie arbeten. Kvinnojouren Linneorna beskriver det 
ekonomiska bidraget från Vetlanda och Sävsjö kommun som en förutsättning för 
deras ideella arbete. Kvinnojouren är obemannad dagtid. 
 

Beslutet skickas till 
Kvinnojouren Linneorna 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-06-01 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 100  

 

Information palliativ vård 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Emma Fagerberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerade om palliativ 
vård. 
Palliativ vård innebär lindrande vård och syftar till att förbättra livskvaliteten för 
patienter och närstående, genom att förebygga med tidig upptäckt, bedömning och 
behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan 
uppkomma i samband med livshotande sjukdom. Den palliativa vården kan initierats 
redan vid diagnos av livshotande sjukdom och kan ges parallellt med livsförlängande 
behandling.  
 
I höst kommer det införas palliativa ombud bland omvårdnadspersonalen inom 
äldreomsorgen i syfte att förbättra den palliativa vården. 

 

Beslutet skickas till 
E. Fagerberg, MAS 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 101  

 

Information från socialchefen 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Information av Linda björk, Socialchef 

- Kvarboendeprincipen kommer att ses över.  
- Det lokala arbetstidsavtalet sägs upp från och med 1 september 2022.  
- IVO meddelande korttidsboende enligt LSS, socialförvaltningen har åtgärdat 

det som anmälts. 
 

Information av Mathilda Backstig, chef för bemanningsenheten  
- Mathilda börjar sin deltidstjänst för socialförvaltningen som processledare 

den 1 juni 2022. 
- Rekryteringen av semestervikarier har gått bra, det som försvårat 

rekryteringen inom hemtjänsten är att många arbetssökande saknar körkort.  
 

Information av Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef 
- Oro i Sävsjö centrum, trygghetsskapande åtgärder med väktare har satts in.  
- Sommarjobb/ungdomsjobb, alla ungdomar som ansökt har erbjudits plats.  
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 102 Diarienummer: SN 2022/99 

 

Information isf Europa 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Biträdande socialchef Lillemor Hultqvist informerar om det aktuella läget gällande isf 
Europa. Sävsjö kommun har bildat en inriktnings- och samordningsfunktion (isf) som 
arbetar med krisen i Europa.  
 
Migrationsverket har lagt fram ett fördelningsförslag för länets kommuner, beslut 
kommer att fattas inom kort.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-05-04 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 Diarienummer: SN 2022/60 

 

Ansökan om ekonomiskt bidrag till Kvinnojouren Linneorna 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande möte. 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Linneorna har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2022 om 45 000 kr.  
 
I socialtjänstlagen (5 kap. 11§ andra stycket) står det att socialtjänsten särskilt ska 
beakta att kvinnor som är eller varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.  Det 
yttersta är kvinnans skyddsbehov. Socialtjänsten ska alltid utgå ifrån kvinnans 
berättelse om sin våldsutsatthet.  

Kvinnojouren Linneorna är en ideell kvinnojour som tar emot våldsutsatta kvinnor 
och barn. Verksamheten drivs helt av ideella krafter där volontärerna har ordinarie 
arbeten. Kvinnojouren Linneorna beskriver det ekonomiska bidraget som en 
förutsättning för deras ideella arbete. Kvinnojouren är obemannad dagtid. Den hjälp 
Linneorna erbjuder våldsutsatta är samtal och stöd under kvällstid och helger. För 
ytterligare stöd behöver handläggaren precisera behovet och beroende på tillgänglig 
personal kan Linneorna eventuellt hjälpa till.  

Kostnaden för boende i kvinnojouren är idag 800 kr per vuxen/dygn. Med anledning 
av föreningsbidraget får Sävsjö kommun reducerad dygnskostnad per dygn om 200 kr 
per vuxen, således 600 kr/dygn. Det innebär en skillnad om ca 500 kr per vuxen/dygn 
vid placering på bemannad kvinnojour i närliggande kommun då deras dygnskostnad 
är 1 100 kr. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av enhetschef Molly Göransson och biträdande socialchef 

Lillemor Hultqvist. 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 24 maj 2022 skriven av enhetschef Molly 

Göransson och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3. Ansökan samt verksamhetsberättelse från Kvinnojouren Linneorna.  

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
Kvinnojouren Linneorna 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-06-01 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 Diarienummer: SN 2022/37 

 

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 

Socialnämnden beslutar 
 att rekvirera stimulansmedel för habiliteringsersättning med 511 843 kr, samt 
 
att uppdra till förvaltningen fördela pengarna på ett ändamålsenligt sätt för 
målgruppen. 

Sammanfattning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela medel till 
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas 
av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 
daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). För kommunen rör det sig om 
511 843 kr som kan rekvireras.  

Statsbidraget får rekvireras för:  
• att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS 

(habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte betalas 
ut i dagsläget.  

 
• att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 

(habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som statsbidraget är 
tänkt att finansiera.  

 
• att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare 

höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt nivån på 
denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har finansierats av 
statsbidraget.  

 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 16 maj 2022 skriven av biträdande socialchef 

Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk. 
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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2022-06-01 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 107  

 

Övriga ärenden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
På sammanträdet lyftes följande: 
Sävebo AB har 6 ersättningslägenheter på Bryggaren som kan användas under 
renoveringen av Ringgården.  
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