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Anslagsbevis 
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§ 143  

 

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 - ny lagstiftning, LSS   
5 Information från socialchefen   
6 Personalstatistik augusti 2022/155  
7 Information isf Europa   
8 Skrivelse från Vårdföretagarna 2022/145  
Beredningsärenden 
9 Riktlinje våld i nära relation 2022/151  
10 Revidering socialnämndens reglemente 2022/153  
Beslutsärenden 
11 Verksamhetsplan 2023 2022/141  
12 Motion (M) om obligatorisk registerkontroll före 

anställning av personal inom vård och omsorg 
2022/133  

13 Motion (M) språktest inom vård och omsorg 2022/132  
Avslutning 
14 Anmälan av delegationsbeslut   
15 Övriga ärenden   
16 Meddelanden   
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§ 144  

 

Information - ny lagstiftning, LSS 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Den nya lagstiftningen inom LSS påverkar personlig assistans utifrån grundläggande 
behov: 

- Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk 
funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, 
någon annan eller egendom ska bli ett grundläggande behov enligt LSS. 

- Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av 
en psykisk funktionsnedsättning behöver för att hen själv ska klara att 
tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- 
och påklädning och kommunikation med andra, ska räknas in i de 
grundläggande behoven. 

- Det så kallade föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid 
bedömningen av ett barns behov av personlig assistans genom att det görs ett 
schabloniserat föräldraavdrag.  Det innebär att fler barn kommer att kunna 
beviljas personlig assistans och att barn som idag har personlig assistans 
kommer att kunna beviljas fler timmar. 

Lagändringarna förväntas träda i kraft 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av LSS handläggare Jennifer Jörgensson. 
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
J. Jörgensson, LSS handläggare 
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§ 145  

 

Information från socialchefen 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk informerar 

- Socialnämndens fokusområden 2022: 
Kompetensförsörjning  
En kompetensförsörjningsstrategi ska tas fram för socialförvaltningen.  
Svårt att rekrytera chefer och personal inom socialnämndens 
verksamhet. 
God och nära vård  
Hög belastning inom äldreomsorgen, verksamheten förstärks med ett 
hemtagningsteam, en ny chef samt planerare och administrativt stöd.  
Samarbetet med Regionen förstärks.  
Utvärdering av bemanningsenheten genomförs under 2023.   

- Ringgårdens renovering beräknas starta 1 mars 2023.  
- Uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen, ett brev har skickats ut med 

information om hembesök mm.   
 
Biträdande socialchef Lillemor Hultqvist informerar 

- Ny chef till LSS-enheten har börjat 
- Nytt Kortisboende – projekteringsgruppen planlägger arbetet med 

nybyggnationen av korttidsboendet.    
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 146 Diarienummer: SN 2022/155 

 

Personalstatistik augusti 2022 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Redovisning av personalstatistik med totalt antal anställda, bemanningsstatistik och 
sjukfrånvaro. Statistiken redovisas för augusti månad 2022 i jämförelse med samma 
månad föregående år. 
 

Beslutsunderlag 
Redovisning med Power Point presentation av socialchef Linda Björk. 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
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§ 147 Diarienummer: SN 2022/99 

 

Information isf Europa 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har bildat en inriktnings- och samordningsfunktion (isf) som arbetar 
med krisen i Europa inom en rad områden, såsom exempelvis flyktingmottagande, 
kriskommunikation och stöd vid oro och psykisk ohälsa.  
 
Utöver detta ingår Sävsjö kommun i en länsövergripande samverkan med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, övriga kommuner i länet, andra myndigheter och med 
civilsamhället. Vårt grunduppdrag är att se till att samhällsviktig kommunal 
verksamhet fungerar och därför arbetar vi hela tiden med att bygga upp en god 
beredskap inför eventuella störningar i samhället. 
 
Sävsjö kommun har efter dialog med Migrationsverket tagit emot skyddsbehövande 
från Ukraina utifrån kommuns fördelningstal.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 148 Diarienummer: SN 2022/145 

 
Information - Skrivelse från Vårdföretagarna  

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Informationsbrev från föreningen Vårdföretagarna om styrel och upphandlad 
verksamhet inom vård- och omsorg.  
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Skrivelse från Vårdföretagarna  

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 149 Diarienummer: SN 2022/151 

 

Riktlinje våld i nära relation 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande möte.  

Sammanfattning 
Riktlinjen är en grund för socialförvaltnings arbete med våld i nära relationer och 
riktar sig till samtliga medarbetare och utförare på socialförvaltningen i Sävsjö 
kommun. Riktlinjerna är ett övergripande och informationsgivande dokument för att 
förvaltningen ska kunna hantera relationsvåldsärenden utifrån gällande lagar och 
förordningar. 
 
Socialstyrelsen beslutade den 31 maj 2022 om nya föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer. Författningen träder i kraft 1 november 
2022. I de nya riktlinjerna, som revideras årligen, har hänsyn tagits till nya 
föreskriften.  
Förvaltningen har samtidigt passat på att göra en del ändringar för att riktlinjen ska 
bli mer strukturerad och lättare att förstå. 
 
Kommunen ska säkerställa att vuxna och barn som utsätts för våld i nära relationer 
uppmärksammas och får den hjälp och det stöd som de behöver. Det är viktigt att det 
finns kunskap i hela organisationen och inte bara hos någon enstaka person eller 
funktion, samt att strukturer och funktioner är hållbara över tid. All personal som 
arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden enligt socialtjänstlagen bör ha 
teoretiska kunskaper för att kunna göra en bedömning om det finns en risk för att en 
person är utsatt för våld eller hot om våld.  
 

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

Lillemor Hultqvist. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2022 skriven av enhetschef Molly 

Göransson och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3. Riktlinje våld i nära relation daterad 21 september 2022. 

 

Beslutet skickas till 
M. Göransson, enhetschef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 150 Diarienummer: SN 2022/153 

 

Revidering socialnämndens reglemente 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärende till kommande möte 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarsområden är att  fullgöra kommunens uppgifter enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL), lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS), lag om vård av unga 
(1990:52) (LVU), lag om vård av missbrukare (1988:870)(LVM), lagen om öppen 
psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) (ÖPT), patientsäkerhetslagen (2010:659) och 
patientdatalagen (2008:355), alkohollagen (2010:1622) samt de övriga uppgifter som 
enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom socialtjänstområdet. 

Den största delen av socialnämndens verksamhet är lagreglerad och 
innefattar myndighetsutövning, där enskilda beslut till en del kan överklagas 
till domstol. 
 
I samband med ny mandatperiod revideras socialnämndens reglemente för nämndens 
ansvarsområde där handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 
övergår till myndighetsnämnden från och med 2023-01-01. Även ett tillägg för 
nämndens arbetsformer gällande sammanträde på distans, skrivs in i reglementet. 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 26 september 2022 skriven av biträdande 

socialchef Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk 
3. Socialnämndens regelmente 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 152 Diarienummer: SN 2022/133 

 

Motion (M) om obligatorisk registerkontroll före anställning 
av personal inom vård och omsorg 

Socialnämnden beslutar 
att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och 
överlämnar det som svar till kommunstyrelsen.    

Sammanfattning 
Socialförvaltningens förslag till yttrande:  
att bevaka de nationella utredningarna för belastningsregisterkontroll i arbetslivet. 
När det finns lagstadgad stöd för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret 
före anställning för all personal inom socialförvaltningens verksamhetsområde får 
förvaltningen i samråd med personalavdelningen i uppdrag att ta fram en rutin för 
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom socialförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2022, § 324 att remittera motionen till 
socialnämnden för svar senast den 31 oktober.  
 
Moderaterna föreslår i motionen att all personal före anställning inom 
verksamhetsområdet vård och omsorg, uppvisar ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens 
belastnings- och/eller misstankeregister. Känslan av säkerhet och trygghet hos 
brukaren/patienten torde överväga vikten av integritetsskydd hos den anställde. 
 
Den författningsreglerade registerkontrollen där arbetsgivaren har rätt att kontrollera 
uppgifter i belastningsregistret i samband med anställning omfattar idag enbart 
socialförvaltningens verksamhetsområden där arbete med barn förekommer.  
 
I betänkandet från Statens Offentliga utredningar SOU 2019:19 – Belastnings-
registerkontroll i arbetslivet utreds behovet av utökat författningsstöd. Beslut 
förväntas fattas av regeringen under våren 2023. 

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

socialchef Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk. 
3. Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen daterat 16 augusti 2022, § 324 
4. Motion (M) obligatorisk registerkontroll före anställning av personal inom 

vård och omsorg 
5. Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd - 

Regeringen.se 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
L. Björk, socialchef och L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 153 Diarienummer: SN 2022/132 

 

Motion (M) språktest inom vård och omsorg 

Socialnämnden beslutar 
att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och 
överlämnar det som svar till kommunstyrelsen.    

Sammanfattning 
Socialförvaltningens förslag till yttrande:  
att förvaltningen bevakar när Socialstyrelsens redovisning av språkbedömningsstöd 
redovisas och därefter får förvaltningen i samråd med personalavdelningen i uppdrag 
att utarbeta en rutin för hur språktester ska genomföras före anställning inom vård 
och omsorg.  
att socialförvaltningen undersöker möjliga modeller för att erbjuda språkutbildning i 
svenska parallellt inom vård och omsorg.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 16 augusti 2022, § 323 att remittera motionen till 
socialnämnden för svar senast den 31 oktober. 
 
Moderaterna i Sävsjö kommun föreslår i motionen att det ska ställas krav på kunskap i 
svenska språket före anställning inom vård och omsorg genom att språktest erbjuds 
före anställning, alternativt att språkutbildning erbjuds parallellt med arbete inom 
vård och omsorg.  
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt stöd för 
språkbedömning. Genom det ska verksamheter inom äldreomsorgen kunna 
genomföra språktester för anställda. (Regeringskansliet S2022/02057) 

Socialstyrelsen ska redovisa språkbedömningsstödet 28 februari 2023. Därefter 
kommer kommunerna ha möjlighet att använda sig av det men det kommer inte att 
vara ett krav att genomföra språktester. 

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

socialchef Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk. 
3. Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen daterat 16 augusti 2022, § 323 
4. Motion (M) språktest inom vård och omsorg 
5. Uppdrag att ta fram språkbedömningsstöd för verksamheter inom 

äldreomsorgen - Regeringen.se 

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

13

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/04/uppdrag-att-ta-fram-sprakbedomningsstod-for-verksamheter-inom-aldreomsorgen/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/04/uppdrag-att-ta-fram-sprakbedomningsstod-for-verksamheter-inom-aldreomsorgen/


 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-10-05 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 154  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens presidiums sammanträdesprotokoll 2022-08-24 
2. Socialnämndens presidiums sammanträdesprotokoll 2022-09-14 
3. Delegeringslista 2022-08-01 till 2022 – 08–31, barn- och ungdomsgruppen  
4. Delegeringslista 2022-08-01 till 2022 – 08–31, myndighet öppenvård 
5. Delegeringslista 2022-08-01 till 2022 – 08–31, ekonomiskt bistånd 
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§ 155  

 

Övriga ärenden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
På mötet lyftes följande frågor: 

- Hemtjänstens verksamhet, hög sjukfrånvaro påverkar verksamheten. En 
översikt av hemtjänstens verksamhet kommer att göras. Ruttoptimering 
genomförs i så stor utsträckning som det går men utifrån lagstiftningen och 
organisationen är det svårt.   

- Jubileumsfest, 25-26 oktober 2022 för alla anställda i Sävsjö kommun. 
- Information om SKR:s utbildning gällande brottsförebyggande arbete   

15



 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-10-05 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 156  

 

Meddelanden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över meddelanden för socialnämndens kännedom. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll region Jönköpings län, nämnd för folkhälsa och sjukvård, 6 

september 2022, § 151 
- SKR, Sveriges kommuner och regioner avdelningen för vård och omsorg, 16 

september 2022, höjda arvoden till familjehem och andra förändringar som 
börjar gälla den 1 januari 2023 

- Protokoll kommunstyrelsen, 30 augusti 2022, § 331 
- Protokoll kommunstyrelsen, 13 september 2022, § 358 
- Protokoll kommunstyrelsen, 27 september 2022, § 378 
- Protokoll kommunfullmäktige, 12 september 2022, § 79 
- Dom, kammarrätten 25 augusti 2022 
- Dom, kammarrätten, 7 september 2022 
- Dom, kammarrätten, 21 september 2022 
- Dom, kammarrätten, 21 september 2022 
- Dom, förvaltningsrätten, 11 juli 2022 
- Dom, förvaltningsrätten, 15 augusti 2022 
- Dom, förvaltningsrätten, 14 september 2022  
- Dom, förvaltningsrätten, 23 september 2022 
- Dom, förvaltningsrätten, 29 september 2022 
-  

 

16


	Protokoll förstasida
	Godkännande av ärendelista
	Beslut SN 2022-10-05
Godkännande av ärendelista

	Information - ny lagstiftning, LSS
	Beslut SN 2022-10-05
Information - ny lagstiftning, LSS

	Information från socialchefen
	Beslut SN 2022-10-05
Information från socialchefen

	Personalstatistik augusti
	Beslut SN 2022-10-05
Personalstatistik augusti

	Information isf Europa
	Beslut SN 2022-10-05
Information isf Europa

	Skrivelse från Vårdföretagarna
	Beslut SN 2022-10-05
Skrivelse från Vårdföretagarna

	Riktlinje våld i nära relation
	Beslut SN 2022-10-05
Riktlinje våld i nära relation

	Revidering socialnämndens reglemente
	Beslut SN 2022-10-05
Revidering socialnämndens reglemente

	Motion (M) om obligatorisk registerkontroll före anställning av personal inom vård och omsorg
	Beslut SN 2022-10-05
Motion (M) om obligatorisk registerkontroll före anställning av personal inom vård och omsorg

	Motion (M) språktest inom vård och omsorg
	Beslut SN 2022-10-05
Motion (M) språktest inom vård och omsorg

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut SN 2022-10-05
Anmälan av delegationsbeslut

	Övriga ärenden
	Beslut SN 2022-10-05
Övriga ärenden

	Meddelanden 
	Beslut SN 2022-10-05
Meddelanden 


