
 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-10-26 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, onsdag 26 oktober 2022 kl. 08:30 – 11:30 

 
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 158-161, 163-168 
Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef 
Gerald Gerald Lichtenthäler § 162 
Molly Göransson, enhetschef § 163 
Susanne Lilja, ekonom § 160 
Sara Fransén, enhetschef § 164 
Marie Netz, nämnsekreterare 157-161, 163-168 
 

Utses att justera Anders Griph, KD     

Justeringens  
plats och tid 

Socialkontoret 2022-11-01 kl. 14.00.    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

157-168 §§  

 

 

Kerstin Hvirf, S 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Marie Netz 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Anders Griph, KD    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-10-26 

Anslagsdatum: 2022-11-03 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-11-24 

Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Marie Netz 
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§ 157  

 

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 isf Europa   

6 Inför detaljbudget 2023   

7 Ungdomsjobb/sommarjobb 2022 2022/82  

Sekretessärenden 

8 Yttrande till kammarrätten   

Beredningsärenden 

9 Riktlinje ekonomiskt bistånd 2022/156  

10 Riktlinje frivilligverksamhet inom äldreomsorgen 2022/162  

11 Sammanträdestider 2023 2022/126  

Beslutsärenden 

12 Riktlinje våld i nära relation 2022/151  

13 Revidering socialnämndens reglemente 2022/153  

Avslutning 

14 Övriga ärenden   
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§ 158  

 

Information från socialchefen 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Socialchefen informerar utifrån Socialnämndens fokusområden 2022: 

Kompetensförsörjning  
- Rekryteringen klar av en ny enhetschef till hemtjänsten.  
- Verksamheten för korttidsboende ligger numer under hemtjänsten. 
- Arbetsmiljö – Det finns en plan för: förstärkt ledarskap, vi kommer även ta 

fram en plan för: förstärkt medarbetarskap.  
- God och nära vård  

- Socialförvaltningen har ett gott samarbete med Vårdcentralen/Regionen. 
  

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

 

Information isf Europa 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har 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.   
 
Sävsjö kommun har, precis som övriga kommuner, regioner och statliga myndigheter i 
landet, fått i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder för att undvika störningar 
eller avbrott i elnätet. 
 
Sävsjö kommun arbetar kontinuerligt och på flera plan för att ha en god beredskap vid 
kris. Det sker både inom den egna organisationen – genom rutiner och förberedelser – 
och genom samarbeten med andra aktörer. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
 

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 160 Diarienummer: SN 2022/28 

 

Inför budgetfördelning 2023 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Information inför budgetfördelning 2023 utifrån direkta och indirekta 
påverkansfaktorer samt politisk ambitionsnivå. 
 
Socialnämnden har en ökad budgetram inför 2023, det har dock tillkommit nya 
faktorer som påverkar budget år 2023.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk, biträdande socialchef Lillemor 
Hultqvist och ekonom Susanne Lilja.  

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
S. Lilja, ekonom 
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§ 161 Diarienummer: SN 2022/82 

 

Ungdomsjobb/sommarjobb 2022 

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”.  

101 ungdomar var ute på feriepraktik denna sommar. I år har även elever i årskurs 2  
från vård och omsorgsprogrammet, fått möjlighet till sommarjobb inom vården 
eftersom de inte fått möjligheten tidigare på grund av covid 19.  

Ersättningen var 60 kr till 16-åringar och 70 kr till 17-åringar. Både ungdomar och 
handledare har getts möjlighet att utvärdera feriepraktiken. Deras upplevelse är 
övervägande positiva. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Rapport ungdomsjobb/sommarjobb 2022 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
L. Hultqvist 
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§ 163 Diarienummer: SN 2022/156 

 

Riktlinje ekonomiskt bistånd 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande möte 

Sammanfattning 
Riktlinjen för ekonomiskt bistånd syftar till att ge vägledning vid bedömning av 
bidragsbehovet i det enskilda ärendet. Riktlinjerna får inte uppfattas som en absolut 
gräns för att få bistånd eller inte. Den enskildes situation kan motivera såväl lägre som 
högre belopp än vad riktlinjerna anger.  
 
Riktlinjernas syfte är att uppnå en likabehandling i handläggningen. Det är inte 
möjligt att beskriva alla olika sorters situationer eller behov som kan tänkas uppstå. 
Riktlinjen beskriver några vanligt förekommande situationer och behov. En 
individuell prövning görs alltid. I övrigt hänvisas till allmänna råd från Socialstyrelsen 
och den rättspraxis som föreligger.  
 
Revideringen innebär hänvisning till stöddokumentet för barnkonsekvensanalys, 
vilken är framtaget av socialförvaltningen. Förvaltningen har även gjort ett antal 
förändringar i form av tillägg i texten. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av enhetschef Molly Göransson  
2. Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2022 skriven av enhetschef Molly 

Göransson och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3. Riktlinje ekonomiskt bistånd daterad den 3 juni 2020. 

 
 

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

9



 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-10-26 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 164 Diarienummer: SN 2022/162 

 

Riktlinje frivilligverksamhet inom äldreomsorgen 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande möte 

Sammanfattning 
Riktlinjen syftar till att beskriva hur frivilligverksamheten inom äldreomsorgen 
utformas samt att ge vägledning i arbetet. Frivilligverksamheten är ett komplement till 
det ordinarie arbetet som kommunen bedriver inom äldreomsorgen. Riktlinjen är 
riktat till personalen inom socialförvaltningen samt frivilliga.  

Målsättningen med frivilligverksamhet inom äldreomsorgen är att skapa 
förutsättningar för att bryta ensamhet och isolering, främja ett meningsfullt och aktivt 
liv samt att skapa mötesplatser för social gemenskap.  

Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen innebär att en person frivilligt engagerar sig 
som enskild eller via sin förening/organisation och utan ersättning vill göra en insats 
för en medmänniska. Det kan vara att besöka något äldreboende för att läsa tidningen, 
ta med någon på promenad, hjälpa till med gruppaktiviteter eller liknande. Det kan 
också vara att finnas med på någon av våra mötesplatser som cafévärd, hålla i någon 
cirkel eller musikstund. 

 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av enhetschef Sara Fransén 
2. Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2022 skriven av enhetschef Sara Fransén 

och socialchef Linda Björk. 
3. Riktlinje frivilligverksamhet inom äldreomsorg 
4. Folder frivilligverksamhet inom äldreomsorgen 

Beslutet skickas till 
S Fransén, enhetschef 
L. Björk, socialchef 
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§ 165 Diarienummer: SN 2022/126 

 

Sammanträdestider 2023 

Socialnämnden beslutar 
att anta föreslagna sammanträdesdagar för år 2023. 

Sammanfattning 
Föreligger förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens 
presidium under 2023. 
 

Beredningsmöte 
onsdagar kl. 08.30 

Presidiet 
onsdagar efter 
beredningsmötet 

Socialnämnd 
onsdagar kl. 08.30 

11 januari 11 januari 1 februari 
22 februari 22 februari 15 mars 
5 april 5 april 3 maj 
31 maj 31 maj 21 juni 
 21 juni  
   
 2 augusti 2 augusti 
23 augusti 23 augusti 13 september 
4 oktober 4 oktober 25 oktober 
15 november 15 november 6 december 
 6 december  

 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av nämndsekreterare Marie Netz 
2. Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2022, skriven av nämndsekreterare Marie 

Netz och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 

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

 

Riktlinje våld i nära relation 

Socialnämnden beslutar 
att anta riktlinje för våld i nära relation. 

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. Tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2022 skriven av enhetschef Molly 

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

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

 

Revidering socialnämndens reglemente 

Socialnämnden beslutar 
att socialnämnden ställer sig bakom bifogat reglemente, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande reglemente för socialnämnden att 
gälla från och med den första januari 2023. 

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.  
Revidering av reglementet:  
 

- Nämndens ansvarsområde 2 § punkt 6 stryks. Handläggning av 
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen övergår till 
myndighetsnämnden från och med 2023-01-01. 

- Nämndens arbetsformer 5 § sammanträde på distans, skrivs in i reglementet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad till den 26 september skriven av biträdande 

socialchef Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk 
2. Socialnämndens reglemente 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 168  

 

Övriga ärenden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Nästkommande sammanträde med socialnämnden är den 16 november kl. 12:30. 
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