
Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, onsdag 8 december 2021 kl. 08:30 – 12:15 

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) ej närvarande vid § 215 på grund av jäv 
Monica Gustavsson (S)  
Kjell Lundkvist (SD) 

Övriga deltagare Linda Björk, socialchef §§ 211-214,216-217, 222
Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef 
Gerald Lichtenthäler, enhetschef §§215-217 
Emma Fagerberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 220 
Susanne Lilja, ekonom, §§ 222 
Marie Netz, sekreterare §§ 210-214, 2116-227 

Utses att justera Kjell Lundkvist 

Justeringens 
plats och tid 

 2021-12-15 kl. 13.00.   

Ordförande ......................................................................... Paragrafer 210-227 §§  

Kerstin Hvirf, S ................................. 

Sekreterare ….....................………………………………………….. 

Marie Netz 

Justerande 

Justerande

Justerande

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

Kjell Lundkvist 
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Socialnämnden  
2021-12-08 

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: 2021-12-08 

Anslagsdatum: 2021-12-17 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-01-07 

Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Marie Netz 
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Telefon: 0382-152 00 
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Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

Närvaro 

Val av justerare samt tid och plats 

§ 210 Godkännande av ärendelista 4 - 5 

§ 211 Information från socialchefen 6 

§ 212 Information Covid -19 7 

§ 213 Information SIA camping 8 

§ 214 Brygghörnan 2021/156 9 - 10 

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

§ 216 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten 

2021/151 11 

§ 217 Upphörande av serveringstillstånd 2021/150 12 

§ 218 Regional Strategi våld 2020–2026 - 
Jönköpings län 

2021/155 13 

§ 219 Öppenvårdens hus 2021/124 14 

§ 220 Lex Sarah utredning 2021/154 15 

§ 221 Investeringsbudget 2023-2025 2021/157 16 

§ 222 Detaljbudget 2021/143 17 

§ 223 Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun 
med sikte på 2030 

2021/76 18 

§ 224 Intern kontrollplan 2022 2021/139 19 

§ 225 Anmälan av delegationsbeslut 20 

§ 226 Övriga ärenden 21 

§ 227 Meddelanden 22 
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 210

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 Information SIA camping 

7 Brygghörnan 2021/156 

Sekretessärenden 

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

Beredningsärenden 

9 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten 

2021/151 

10 Upphörande av serveringstillstånd 2021/150 

11 Regional Strategi våld 2020–2026 - Jönköpings län 2021/155 

12 Öppenvårdens hus 2021/124 

13 Lex Sarah utredning 2021/154 

14 Investeringsbudget 2023-2025 2021/157 

Beslutsärenden 

15 Detaljbudget 2021/143 
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Socialnämnden  
2021-12-08 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
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Utdragsbestyrkande 

16 Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte 
på 2030 

2021/76 

17 Intern kontrollplan 2022 2021/139 

Avslutning 

18 Anmälan av delegationsbeslut 

19 Övriga ärenden 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 211

Information från socialchefen 

Socialnämnden beslutar 
Att notera informationen 

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk informerar om 
• Lokaler:

- Nya höga krav på lokaler från (IVO) inspektionen för vård och
omsorg.

- Begränsat anal särskilt boende platser
- Ringgårdens tidsplan är framflyttat till juni, under renoveringen

behövs ersättningsboende med 25 platser.
- Plan för lokaler
- Södergårdens mötesplats Söderhörnan stängs pga. renovering.

• Personal:
- Ett samverkansnätverk planeras för enhetscheferna inom

äldreomsorgen
- Hög sjukfrånvaro
- Bemanningsenheten, KS har ett uppdrag att utreda

bemanningsenheten 2021 samt 2022.
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Socialnämnden  
2021-12-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 212 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.  

Sävsjö kommun rekommenderar att undvika större samlingar inomhus med många 
deltagare. Nödvändiga fysiska möten kan dock genomföras även fortsatt. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 213 Diarienummer: SN 2020/135 

 

Information SIA camping 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Campingen har varit mycket väl uthyrd under sommarmånaderna. En av stugorna har 
renoverats. 
Verksamheten på campingen är uppskattad, till exempel ordnas herrfrukost, 
våffelkvällar och fredagsfrukost.  Nu planeras vidareutveckling av verksamheten för 
2022. 
 
Det goda samarbetet framhålls ofta mellan Aleholmsskolan, serviceförvaltningen och 
socialförvaltningen.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 214 Diarienummer: SN 2021/156 

Brygghörnans gym 

Socialnämnden beslutar 
att överlåta ärendet till nästkommande möte 

Sammanfattning 
Mötesplats Brygghörnan, Sävsjö öppnandes den 3 oktober 2015. Det är en mötesplats 
som erbjuder möjlighet till träning och social samvaro. Lokalerna används även för att 
bedriva dagverksamhet för demenssjuka, Skogsdufvan.  

Träning erbjuds i Brygghörnans gym som är öppet för allmänheten men används 
främst av föreningar, organisationer samt olika grupper från kommunens egna 
verksamheter, som funktionshinderomsorgen.  
Sedan Brygghörnans mötesplats öppnade har dagverksamheten på Skogsdufan ökat 
och behovet förväntas öka ytterligare. Vilket innebär att fler brukare befinner sig 
samtidigt i lokalen.  Det har också blivit ett betydligt större fokus på hälsofrämjande 
och förebyggande insatser, exempel på det är träning på recept. Brygghörnans gym 
utgör en viktig funktion i det sistnämnda avseendet och skulle ur ett hälsofrämjande 
perspektiv kunna utvecklas ytterligare.  

Brygghörnans gym bör begränsas till uthyrning endast för föreningar, organisationer 
och grupper i kommunalverksamhet under vardagar på dagtid. Detta med anledning 
av; 

- Förändrade behov och ökade krav på dagverksamhet riktad till demenssjuka
medför ett behov av att begränsa antalet personer som passerar, eller befinner
sig i lokalerna.  Att öppna Brygghörnans gym för allmänheten medför ett flöde
av passerande personer under dagen vilket brukarna där upplever som en
störning som skapar stress och oro

- Ökade krav i form av säkerhet och brand kräver att vi kan säkerställa
säkerheten för lokaler, redskap samt besökande till fastigheten. Som
bemanningen ser ut idag finns det inte personell kapacitet att säkerställa
detta.

- Lämna utrymme för kommens arbete med ökad satsning på det förebyggande
och hälsofrämjande arbetet i kommunen.

- Inte konkurrensutsätta kommunens privatägda gym.

Brygghörnans mötesplats, inklusive gym kan dock även fortsättningsvis hyras ut 
övriga tider till externa aktörer för en summa av 600kr/ tillfälle 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information av socialchef Linda Björk
2. Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2021 skriven av enhetschef Sara

Fransén och socialchef Linda Björk.
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Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
L. Björk
S. Fransén
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 216 Diarienummer: SN 2021/151 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten 

Socialnämnden beslutar 
att med stöd av 8 kapitlet 1 och 2 §§ alkohollagen bevilja Pizzeria Florens Sävsjö AB, 
organisationsnummer XXXXXX-XXXX, tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl 
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, inomhus och på uteservering, med 
serveringstid året runt, mellan klockan 11.00- 01.00, vid Pizzeria Florens, 
Parallellgatan 2, 576 33 Sävsjö.  

Sammanfattning 
Pizzeria Florens Sävsjö AB, organisationsnummer XXXXXX-XXXX, nedan kallat 
Bolaget, ansöker 2021-09-24 om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

Bolaget ansöker om att på serveringsstället Pizzeria Florens, Parallellgatan 2, 576 33 
Sävsjö, servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten, inomhus och på uteservering, aret runt, mellan klockan 11.00 — 01.00. 
Ansökan inkom med anledning av byte av bolagsform från dagens enskild firma till 
aktiebolag. Enligt 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622), AL, har en tillståndshavare 
anmälningsskyldighet till kommunen vid betydande förändringar av ägarförhållanden. 
När en ny juridisk eller fysisk person ska överta driften av en verksamhet med 
serveringstillstånd från Wagon annan, krävs att den nya verksamhetsutövaren ansöker 
om eget serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd kan inte överlåtes. 
Ansökningsavgiften är betald 2021-07-12. Ansökan är komplett 2021-11-04. 
Mottagningsbevis enligt 8 § lagen om tjänster på den inre marknaden (2009:1079) 
skickas 2021-11-05 via brev. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av Gerald Lichtenthäler, tf. alkoholhandläggare
2. Tjänsteskrivelse daterad till 15 november 2021 skriven av enhetschef Gerald

Lichtenthäler tf. alkoholhandläggare
3. Remissvar från Myndighetsförvaltningen daterad till 4 oktober 2021
4. Remissvar från Skattemyndigheten daterad till 5 oktober 2021
5. Remissvar från Polismyndigheten 2021-11-04 remissvar från

Räddningstjänsten, daterad till12 oktober 2021

Beslutet skickas till 
G. Lichtenthäler, tf. alkoholhandläggare
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 217 Diarienummer: SN 2021/150 

Upphörande av serveringstillstånd 

Socialnämnden beslutar 
att med stöd av 9 kapitlet 11 § alkohollagen återkalla serveringstillståndet för Joni 
Darwish, XXXXXXXX-XXXX, på Pizzeria Florens, Parallellgatan 2, 576 33 Sävsjö 

Sammanfattning 
Joni Darwish innehar stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på 
serveringsstället Pizzeria Florens, Parallellgatan 2, 576 33 Sävsjö. Joni Darwish 
anmäler upphörande av serveringstillstånd i samband med byte av företagsform, 
där ett nytt serveringstillstånd beviljas för Pizzeria Sävsjö AB, org.nr. XXXXXX-
XXXX, på samma restaurang. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av Gerald Lichtenthaler Tf. alkoholhandläggare.
2. Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2021 skriven av Gerald Lichtenthaler

Tf. alkoholhandläggare
3. Bilaga - Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

Beslutet skickas till 
G. Lichtenthaler Tf. alkoholhandläggare
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 218 Diarienummer: SN 2021/155 

 

Regional Strategi våld 2020–2026 - Jönköpings län 

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och överlämna densamma som svar till 
Länsstyrelsen 

Sammanfattning 
Det har gått ett år sedan Regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer 2020 – 2026 fastställdes. Ansvariga för 
uppföljning och samordning är Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med 
Kommunal utveckling. 

Strategins syfte är att främja samverkan mellan länets aktörer med gemensamma 
målsättningar.  

För att få en bra bild av läget i länet så kommer Länsstyrelsen att samla in följande 
information: - Inhämta yttrande från aktörer - Inhämta uppgifter från aktörer via 
enkät - Sammanställa regional statistik och indikatorer - Inhämta information från 
kartläggning om stadigvarande boende för våldsutsatta i länet  

 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 7 november 2021 skriven av Lillemor 

Hultqvist, biträdande socialchef och Linda Björk, socialchef. 
3. Uppföljning: Regional strategi - mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer, Jönköpings län 2020 – 2026  
4. Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer 
 

 

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
L. Björk, socialchef 
Molly Göransson, enhetschef 
Länsstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 219 Diarienummer: SN 2021/124 

 

Öppenvårdens hus 

Socialnämnden beslutar 
att upphäva socialnämndens tidigare beslut från den 6 oktober 2021 § 166 att tillskapa 
öppenvårdens hus på Bryggaren Falken.  
 

Sammanfattning 
Socialnämnden tog beslut den 6 oktober 2021, § 166  
att ställa sig bakom förslaget om att tillskapa öppenvårdens hus på Bryggaren Falken 
till en kostnad av ca 25 000 kronor per månad. 
 
 
Kommunala fastighetsbolaget Sävebo har efter att beslut fattats av socialnämnden gett 
besked om att lokalen på Bryggaren Falken, inte längre är möjlig att hyra för 
öppenvårdens hus ur arbetsmiljösynpunkt då ventilationen inte går att säkerställa 
utan ett omfattande och kostnadsdrivande arbete. 
  

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist.  
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 25 november 2021 skriven av biträdande 

socialchef Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk 
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 220 Diarienummer: SN 2021/154 

 

Lex Sarah utredning 

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förslaget att Lex Sarah-rapport skickas till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). 
 

Sammanfattning 
Information ges om pågående utredning av avvikelser inom funktionshinderomsorgen 
angående bristande dokumentation och att genomförandeplanen inte har följts. 
Avvikelser har kommit från verksamheten. 
 
Förbättringsarbete pågår inom verksamheten i form av:  

• utbildning av personalen inom dokumentation samt övergång till datoriserad 
journalföring 

• utveckling och förbättring av arbetet med genomförandeplaner 
• samtal och handledning med personalgruppen 

 
Utredare Medicinskt ansvarig sjuksköterska anser att utredningen bör gå vidare som 
en Lex Sarah-rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Anställda är enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skyldiga att rapportera missförhållanden och påtagliga risker 
för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver 
verksamheten har skyldighet att avhjälpa, undanröja och utreda utan dröjsmål. Om 
det visar sig att missförhållandet är allvarligt har den som bedriver verksamheten 
skyldighet att snarast anmäla det till Institutet för vård och omsorg (IVO).  
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information från Emma Fagerberg, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS). 
2. Tjänsteskrivelse daterad till 25 november 2021 skriven av Emma Fagerberg, 

MAS och Linda Björk socialchef.  
 

Beslutet skickas till 
E. Fagerberg, MAS 
l. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
IVO 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 221 Diarienummer: SN 2021/157 

 

Investeringsbudget 2023-2025 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande möte. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens budgetprocess för år 2023 ska respektive nämnd senast under 
januari månad 2022 fatta beslut om förslag till investeringsbudget samt överlämna det 
till kommunstyrelsen.  
 
Socialförvaltningen har gjort kostnadsberäkningar enligt angivna kalkyler och utifrån 
de investeringsbehov som inventerats. 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information av ekonom Susanne Lilja och förvaltningschef Linda 

Björk 
2. Tjänsteskrivelse daterad till 7 december 2021, skriven av socialchef Linda 

Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist.  
3. Bilaga - Sammanfattning avseende investeringskalkyler. 

 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
S. Lilja, ekonom 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 222 Diarienummer: SN 2021/143 

 

Detaljbudget 

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom detaljbudget för år 2022. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har, efter beslut i kommunfullmäktige 15 november 2021, erhållit  
en budgetram för år 2022 på netto 294 968 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 och 
kompletterar nu beslutet med detaljbudgeten för 2022.  
 
Budget för år 2022 fördelas enligt: 
Politisk verksamhet och övergripande   13 779 tkr 
administration:  
Funktionshinderomsorg:    52 316 tkr 
Äldreomsorgen:                            110 791 tkr 
Individ och familjeomsorg   84 179 tkr 
Hälso- och sjukvård    16 967 tkr 
Sysselsättning integration och arbetsmarknad (SIA)           16 937 tkr  
                           294 968 tkr 
 
  

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information och presentation av detaljbudget 2022 av socialchef 

Linda Björk, biträdande socialchef Lillemor Hultqvist och ekonom Susanne 
Lilja. 

2. 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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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 223 Diarienummer: SN 2021/76 

 

Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030 

Socialnämnden beslutar 
att socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens justeringar i Äldreplan för 
Sävsjö kommun 2018-2023 med sikte på 2030, samt 
 
att socialförvaltningens införda justeringar i Äldreplanen får utgöra nämndens förslag 
till kommunstyrelsen för justeringar i Äldreplanen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav Socialnämnden den 6 oktober 2020 § 339, uppdraget att ta 
fram ett förslag på hur särskilda boenden ska organiseras i kommunen. Utredningen 
ska också ta fram förutsättningar, möjligheter, kostnader och en 
konsekvensbeskrivning för nybyggnation samt om det skulle kunna vara ett alternativ 
att förlägga demensverksamhet där. 
 
Boendeutredningen antogs i Socialnämnden den 13 januari 2021 § 12.   
 
Den 9 mars 2021 § 91, 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. Tjänsteskrivelse daterad till den 28 maj 2021 skriven av utvecklingsledare 

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

2018-05-21 

 

Beslutet skickas till 
A Major Eklund, utvecklingsledare 
Linda Björk, socialchef 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 224 Diarienummer: SN 2021/139 

 

Intern kontrollplan 2022 

Socialnämnden beslutar 
att för år 2022 fastställa intern kontrollplan för socialnämnden. 

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 den 1 januari 2021.  
 
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. Tjänsteskrivelse daterad till den 5 november 2021 skriven av utvecklingsledare 

Annela Major Eklund och socialchef Linda Björk. 
2. Intern kontrollplan för socialnämnden 2022 

Beslutet skickas till 
A Major Eklund, utvecklingsledare                                                                                                            
L Björk, socialchef 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 225  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över delegationsbeslut.  
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens presidiums sammanträdesprotokoll 2021-11-17 
• Ordförandebeslut 2021-10-29 
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 226  

 

Övriga ärenden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
• Julavslutning - socialnämnden beslutade att ställa in den planerade 

julavslutningen den 15 december 2021 utifrån de nya Corona restriktionerna 
som kommunen gått ut med.  

• Nya besöksrutiner kommunhuset.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-12-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 227  

 

Meddelanden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över meddelanden för socialnämndens kännedom. 

 

Beslutsunderlag 
- Dom från kammarrätten 2021-09- 23 
- Dom från förvaltningsrätten 2021-11-12 
- Beslut inspektionen för vård och omsorg, Dnr 3.1.1-24827/2021-11 
- Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige daterade den 15 november 2021 

§ 119 
- Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen daterad den 16 november 2021 

§432 
 
 

22


	Protokoll förstasida
	Godkännande av ärendelista
	Beslut SN 2021-12-08
Godkännande av ärendelista
	Sida 1
	Sida 2


	Information från socialchefen
	Beslut SN 2021-12-08
Information från socialchefen

	Information Covid -19
	Beslut SN 2021-12-08
Information Covid -19

	Information SIA camping
	Beslut SN 2021-12-08
Information SIA camping

	Brygghörnans gym
	Beslut SN 2021-12-08
Brygghörnan
	Sida 1
	Sida 2


	Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
	Beslut SN 2021-12-08
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 

	Upphörande av serveringstillstånd
	Beslut SN 2021-12-08
Upphörande av serveringstillstånd

	Regional Strategi våld 2020–2026 - Jönköpings län
	Beslut SN 2021-12-08
Regional Strategi våld 2020–2026 - Jönköpings län

	Öppenvårdens hus
	Beslut SN 2021-12-08
Öppenvårdens hus

	Lex Sarah utredning
	Beslut SN 2021-12-08
Lex Sarah utredning

	Investeringsbudget 2023-2025
	Beslut SN 2021-12-08
Investeringsbudget 2023-2025

	Detaljbudget
	Beslut SN 2021-12-08
Detaljbudget

	Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030 
	Beslut SN 2021-12-08
Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030 

	Intern kontrollplan 2022
	Beslut SN 2021-12-08
Intern kontrollplan 2022

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut SN 2021-12-08
Anmälan av delegationsbeslut

	Övriga ärenden
	Beslut SN 2021-12-08
Övriga ärenden

	Meddelanden 
	Beslut SN 2021-12-08
Meddelanden 




