
 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 

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 15 september 2021 kl. 08:30 – 
14:30 

 Beslutande Kerstin Hvirf (S), ordförande 
Anette Gustafsson (C), förste vice ordförande 
Gunnel Svensson (M), andre vice ordförande 
Bengt Swerlander (KD)  
Anders Griph (KD) § 149-160 
Anncatrin Ek (KD)  
Samuel Nickolausson (KD)  
Monica Gustavsson (S)  
Kjell Lundkvist (SD)  
 
Ersättare 
Alexander Brännlund (KD) ersätter Anders Grip § 146- 148 

Övriga deltagare 

 

Linda Björk, socialchef 
Lillemor Hultqvist, funktionschef 
Marie Netz, sekreterare  
Alexandra Cato 1:e socialsekreterare § 153 
Elin Arvsäter, enhetschef § 149 
Urban Blücher, fastighetschef § 150 
 
 
 

Utses att justera Anncatrin Ek (KD)    

Justeringens  
plats och tid 

Kommunalhuset 2021-09-21 kl. 08.00.    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

146-160 §§  

 

 

Kerstin Hvirf, S 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Marie Netz 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Anncatrin Ek (KD)    
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 

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: 2021-09-15 

Anslagsdatum: 2021-09-24 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-10-15 

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Marie Netz 
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Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 146 Godkännande av ärendelista  4 

§ 147 Information från socialchefen  5 

§ 148 Information Covid -19  6 

§ 149 Träffpunkten, matsal och aktivering 2021/117 7 

§ 152 Bostäder för äldre  8 

§ 150 Alkoholhandläggning, Länsstyrelsen  9 

§ 151 Ej verkställda beslut 2021 2021/51 10 

§ 153 Omprövning av umgängesbegränsning enligt 
14 § 2 St p1 Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

  

§ 154 Utredning korttidsboende enligt LSS 2021/78 11 

§ 155 Verksamhetsplan 2022-2024 2021/112 12 

§ 156 Delårsrapport 2021 2020/4 13 

§ 157 Anmälan av delegationsbeslut  14 

§ 158 Övriga ärenden  15 

§ 160 Ansökan om bidrag till Skolkyrkan/Mejeriet 2021/19 16 

§ 159 Godkännande av mötets genomförande  17 
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 146  

 

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   
6 Träffpunkten, matsal och aktivering 2021/117  
7 
8 

Bostäder för äldre, Urban Blücher kl. 10:00-11:00 
Alkoholhandläggning, Länsstyrelsen 

  

9 Ej verkställda beslut 2021 2021/51  
Sekretessärenden 
10 Omprövning av umgängesbegränsning enligt 14 § 2 

st.  p1 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) 

  

Beredningsärenden 
11 Utredning korttidsboende enligt LSS 2021/78  
12 Verksamhetsplan 2022-2024 2021/112  
13 Delårsrapport 2021 2020/4  
Avslutning 
14 Anmälan av delegationsbeslut   
15 
16 

Övriga ärenden 
Skolkyrkan Mejeriet 

  

17 Godkännande av mötets genomförande   
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 147  

 

Information från socialchefen 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk informerar om: 
 

- Återkoppling från dialogmötet den 14 september 2021.  
- Lokaler, planen för lokaler bifogas handlingarna.   
- Funktionshinderomsorg. En konsult har arbetet under sommaren. Nämnden 

ställde sig bakom förslaget att konsulten fortsätter som handledare och stöd 
till chefer 2 dagar/vecka.  

- Träskulptur utanför Södergården, Stockaryd. Skulpturen som är tillverkad av 
Calle Örnemark behöver renoveras. Sjöbergs hyvelfabrik erbjuder sig att 
renovera träskulpturen. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av socialchef Linda Björk.  
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef  
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 148 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.  
 
Det kommer att upprättas en riskbedömning och en plan för återgång till arbete för 
alla som har arbetet på distans.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information av socialchef Linda Björk.
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 149 Diarienummer: SN 2021/117 

 

Träffpunkten, matsal och aktivering 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Träffpunkten i Rörvik, ett av Sävsjö kommuns två seniorboenden, har under senare år 
även fungerat som en mötesplats för målgruppen äldre.  
Seniorboende är en boendeform i ordinärt boende anpassat för målgruppen 7o år och 
äldre eller personer med funktionsvariationer. Utöver åldersgräns ska bostäderna vara 
utformade utifrån fysiska behov och tillgänglighet. För övrigt finns inga kriterier för 
seniorboende till skillnad från trygghetsboende som bland annat ställer krav på 
gemensamhetsutrymmen och möjlighet att inta gemensamma måltider. 
 
Träffpunktens gemensamhetsutrymmen har använts till att, genom socialnämndens 
regi, erbjuda målgruppen äldre gemensamma aktiviteter och gemenskap. 
Under pandemin har dock dessa aktiviteter pausats men planeras starta upp igen 
under oktober månad. 
 
På Träffpunktens gemensamhetsutrymmen finns möjlighet för hyresgästerna att inta 
gemensamma måltider. Personal i Hemtjänst Söder har serverat lunch, via 
matdistribution, i ett gemensamhetsutrymme för de hyresgäster som önskat äta sin 
lunch gemensamt där. I uppdraget ingick även att diska, koka kaffe samt städa 
utrymmet efter intagen måltid. Servicen nyttjas av ett fåtal hyresgäster (1-2). 
 
Träffpunkten har ingen offentlig matsal, så som Södergården och Bryggaren har. För 
att klassas som en offentlig matsal, det vill säga öppna upp för allmänheten, krävs 
serveringsbeslut med tillhörande krav, kontroller och avgifter. 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information av socialchef Linda Björk 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Linda Björk daterad till 9 september 

2021. 
 

Beslutet skickas till 
L. Björk socialchef
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 150 Diarienummer: SN 2021/27 

 

Bostäder för äldre 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Urban Blücher, VD för fastighetsbolaget Sävebo informerar om bostäder för äldre i 
Sävsjö kommun.   
 

- Renoveringen av Ringgården.  
De som bor i ordinärt boende kommer att erbjudas annat boende. 
 

- Fastigheten Branten  
Renoveringen har dragit över tidsramarna, det finns i dagsläget ingen tidsplan 
för när renoveringen ska vara klar. 

 
- Bryggaren 

Bryggaren är ett trygghetsboende, en boendeform för den som fyllt 70 år. Det 
är vanliga lägenheter med vanlig utrustning utan personal, till skillnad från ett 
äldreboende. Urban Blücher undersöker om Sävebo kan tillhandahålla en 
bovärd på Bryggaren.  
 
Linda Björk, socialchef informerar att biståndsbeslutade boenden ansvarar 
socialnämnden för. Kommunstyrelsen har ansvar för miljö och 
boendeplanering och har i uppdrag att ta fram förslag för anpassade boenden. 
Aktiveringen på Bryggaren kommer att öppna igen men inte i samma 
utsträckning som förut. Alla organisationer, föreningar och kyrkor har 
möjlighet att bjuda in till öppna mötesträffar.  

 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Urban Blücher, VD fastighetsbolaget Sävebo. 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
U. Blücher, VD Sävebo 
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Socialnämnden  
2021-09-15 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 151 Diarienummer: SN 2021/80 

 

Alkoholhandläggning, Länsstyrelsen 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Information om rapporten gällande tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i 
Jönköping Län, 2020. 

Under 2020 har Jönköpings Läns Nykterhetsförbund genomfört en undersökning 
gällande kommunernas hantering av tillståndsprövning och tillsyn av stadigvarande 
serveringstillstånd. Undersökningen resulterade i rapporten: För många tillstånd, 
bristande tillsyn? vilken på ett ingående sätt påvisar att det sker alldeles för lite tillsyn 
i förhållande till antalet tillstånd som beviljas i länet. 

  

Beslutsunderlag 
Power Point presentation av funktionschef Lillemor Hultqvist. 

 

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, funktionschef
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 152 Diarienummer: SN 2021/51 

 

Ej verkställda beslut 2021 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Lillemor Hultqvist, funktionschef, redogör för ej verkställda beslut för kvartal 
2, 2021. 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information lämnad av Lillemor Hultqvist, funktionschef IFO 
2. Bilaga ej verkställda beslut 2021, kvartal 2. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
L Hultqvist, funktionschef 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 154 Diarienummer: SN 2021/78 

 

Utredning korttidsboende enligt LSS 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande möte. 
 
 
Jäv 
Anette Gustafsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut.  

Sammanfattning 
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda framtida behov av 
korttidsboende för barn och vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
 
Barnet eller den unga ska på korttidsboendet ges goda levnadsvillkor och 
förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Verksamheten och 
vistelsen, stödet och omvårdnaden, ska anpassas efter individens behov och barnets 
bästa ska alltid beaktas. Man ska kunna känna sig trygg och få möjlighet att utvecklas 
fysiskt, psykiskt och socialt. Målet med korttidsboende och andra insatser enligt LSS 
är helt enkelt att man ska kunna leva som andra. 
 
Förvaltningen ser att en ombyggnation av befintlig lokal inte kommer kunna ge de 
förutsättningar som den framtida verksamheten kräver, både ur ett brukarperspektiv, 
samt utifrån de krav som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer. Även utifrån 
ett arbetsmiljöperspektiv blir det svårt att tillgodose ställda krav vid renovering av 
befintlig lokal. 
 
Förvaltningens förslag är att utreda möjligheterna till en nybyggnation. 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk och funktionschef Lillemor 

Hultqvist. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2021 skriven av Linda Björk, socialchef 

och Lillemor Hultqvist, funktionschef. 
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, funktionschef
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 155 Diarienummer: SN 2021/112 

 

Verksamhetsplan 2022-2024 

Socialnämnden beslutar 
 att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde.  
 

Sammanfattning 
Socialnämnden har, tillsammans med socialförvaltningen sett över 
verksamhetsplanen för år 2022-2024. 
 
Socialnämnden har att välja fokusområden för år 2022. 
 
Samtliga av socialnämndens verksamheter står inför stora utmaningar som kommer 
att kräva mer eller mindre stora omställnings- och utvecklingsarbeten.  
Utifrån följande sju utvecklingsområden valde nämnden fokusområden:  

- Kompetensförsörjning   
- God och nära vård   
- Hållbar socialtjänst 
- Öppenvård  
- Förebyggande arbete   
- Evidensbaserat arbetssätt 
- Digitalisering 

 
Socialnämnden valde genom omröstning att ha två fokusområden för 2022: 
Kompetensförsörjning och God och nära vård.  
 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk 
2. Verksamhetsplan 2022-2024, socialnämnden 

 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
l. Hultqvist, funktionschef
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 156 Diarienummer: SN 2020/4 

 

Delårsrapport 2021 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2021 för socialnämnden  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har en negativ budgetavvikelse för första delåret (januari- augusti) 
2021 med ca 6,4 mkr varav 4,1 mkr är kostnader för Covid 19. 

Funktionshinderomsorgen redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden. Vilket 
främst beror på minskade kostnader för externa placeringar i samband med en 
utökning av kommunens totala antal boendeplatser för målgruppen och 
kostnadsdrivande ärenden inom personlig assistans som drivs i kommunens egen regi. 

Individ- och familjeomsorgen redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden. 
Ökningen av kostnader för ekonomiskt bistånd beror inte på fler ärenden utan höjd 
ersättning (indexuppräkning). Placeringskostnader är den främsta anledningen till 
IFO:s underskott, detta trots att kostnaderna minskat drastiskt under juni-augusti.  

Sysselsättning, integration och arbetsmarknad redovisar en positiv budgetavvikelse för 
perioden. En anpassad och samordnad bemanning under pandemin, som har 
inneburit färre deltagare, har medfört minskade personalkostnader för perioden. 

Äldreomsorgen redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden, underskott beror i 
huvudsak på merkostnader för Covid.  
 
Hälso- och sjukvård (HS) Redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden vilket till 
stor del beror på ersättning för utförda vaccinationer samt lägre kostnader än för 
perioden budgeterat avseende hjälpmedel. 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk 
2. Delårsrapport 2021 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, funktionschef 
Ekonomiavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 157  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över delegationsbeslut.  

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens presidiums sammanträdesprotokoll 2021-08-04 
 Socialnämndens presidiums sammanträdesprotokoll 2021-08-12 
 Socialnämndens presidiums sammanträdesprotokoll 2021-08-25 
 Delegeringslista 2021-07-01 till 2021 – 08–31, barn- och ungdomsgruppen 
 Delegeringslista 2021-07-01 till 2021 – 06–31, myndighet öppenvård 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 158  

 

Övriga ärenden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
- Ny tillsyn av Länsstyrelsen om alkoholhandläggning   

 
- Förseningar av införandet av Pulsen Combine innebär ökade kostnader. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av socialchef Linda Björk och funktionschef Lillemor Hultqvist. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 159 Diarienummer: SN 2021/19 

 

Ansökan om bidrag till Skolkyrkan/Mejeriet 

Socialnämnden beslutar 
att från och med 2022 ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att ta över bidraget till 
skolkyrkan/Mejeriet för att de bedriver ungdomsgård samt 
 
att inför 2022 flytta över budgeten för bidraget till kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Jäv 
Bengt Swerlander (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut. 
 

Sammanfattning 
En genomlysning av skolkyrkan/Mejeriets ungdomsgård visar att de bedriver en social 
verksamhet med en inriktning att skapa en trygg och säker tillvaro för barn och 
ungdomar i Sävsjö kommun. Verksamheten består av ungdomsgård på ”Mejjan” och 
vuxennärvaro på skolorna. Verksamheten bedöms vara ett bra komplement till 
kommunens egen verksamhet. För framtiden bedöms det vara viktigt att skriva ett 
avtal med skolkyrkan/Mejeriet för att använda som styrdokument av hur bidraget ska 
användas och hur verksamheten ska bedrivas.  
 
Styrgruppen för fokusområdet barn och unga i riskzonen har tagit fram förslag till 
beslut att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att ta över bidraget till 
skolkyrkan/Mejeriet för att de bedriver ungdomsgård samt att flytta över budgeten för 
bidraget till kultur- och fritidsnämnden. 
  
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av Lillemor Hultqvist, funktionschef 
2. Tjänsteskrivelse från Styrgruppen för fokusområdet barn och unga i riskzonen, 

skriven av Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen, daterad 9 
september 2021 

 

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, funktionschef 
E. Tor Rundblad förvaltningschef serviceförvaltningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-09-15 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 160  

 

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), Anders Griph (KD), Anncatrin Ek (KD), Samuel Nickolausson 
(KD), Monica Gustavsson (S) Kjell Lundqvist (SD) och Alexander Brännlund (KD) på 
distans.   
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