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§ 64

Diarienummer:

Meddelande för socialnämndens kännedom
Sammanfattning
Föreligger förteckning över meddelanden för socialnämndens kännedom.

Beslutsunderlag
………….. bilaga.

Socialnämndens beslut
att meddelanden läggs med beaktande till handlingarna.

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Diarienummer:

Anmälningsärende
Sammanfattning
a) Gemensam bilpool och fordonsadministration
b) Integrationspolitiskt program
c) Utvecklingsstrategi 2016-2022

Beslutsunderlag
………….. bilaga.

Socialnämndens beslut
att tacka för informationen och lägga anmälningsärende till handlingarna.

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Diarienummer:

Länsgemensam tillnyktringsenhet, TNE
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redogör IFO-chef Lillemor Hultqvist för förslaget om
länsgemensam tillnyktringsenhet.
Som en del i att länets kommuner är med och finansierar tillnyktringsenheten får man
möjlighet att påverka ledning och styrning av verksamheten. Vid inläggningar från
socialtjänsten av personer som är i behov av tillnyktring skall inte någon överprövning av
socialtjänstens inläggningar göras av Region Jönköpings län. Kommunernas socialtjänster
får på så sätt en större möjlighet att planera sina insatser för en utsatt grupp medborgare.
Kommunalt forum beslutade 2016-05-27 att godkänna bilagda förslag, daterat 2016-05-30,
till beslut.

Beslutsunderlag
Remiss från välfärdsrådet, Sävsjö kommun.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
att föreslå socialnämnden att godkänna kostnads- och fördelningskalkylen för den
länsgemensamma tillnyktringsenheten, enligt nuvarande förslag, med en fördelning om 80 %
finansiering från Region Jönköpings län och 20 % finansiering fördelat på länets kommuner,
att verksamheten startar första kvartalet 2017,
att ge Reko i uppdrag att ta fram ett avtal för den länsgemensamma tillnyktringsenheten,
att ge Reko i uppdrag att, till sammanträdet med Kommunalt forum den 9 december 2016,
framarbeta ett nytt förslag avseende utveckling av den länsgemensamma
tillnyktringsenheten till en integrerad mottagning, samt
att nytt beslut avseende kostnads- och fördelningskalkylen tas inför en utveckling av
länsgemensam integrerad mottagning. En kommande utredning ska visa på kommunernas
och regionens ansvar avseende finansieringen av den integrerade mottagningen.
_____

Socialnämndens beslut
att godkänna kostnads- och fördelningskalkylen för den länsgemensamma
tillnyktringsenheten, enligt nuvarande förslag, med en fördelning om 80 % finansiering från
Region Jönköpings län och 20 % finansiering fördelat på länets kommuner,
att verksamheten startar första kvartalet 2017,
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 66

Diarienummer:

att ge Reko i uppdrag att ta fram ett avtal för den länsgemensamma tillnyktringsenheten,
att ge Reko i uppdrag att, till sammanträdet med Kommunalt forum den 9 december 2016,
framarbeta ett nytt förslag avseende utveckling av den länsgemensamma
tillnyktringsenheten till en integrerad mottagning, samt
att nytt beslut avseende kostnads- och fördelningskalkylen tas inför en utveckling av
länsgemensam integrerad mottagning. En kommande utredning ska visa på kommunernas
och regionens ansvar avseende finansieringen av den integrerade mottagningen.

Beslutet skickas till
Region Jönköpings län, Kommunal utveckling

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Diarienummer:

Polis och trygghetsfrågor i Sävsjö kommun, medborgarlöften, handlingsplan
Sammanfattning
Förslag till ”Handlingsplan 2016-2019” är framtagen. Detta dokument är Sävsjö kommuns
och lokalpolisområde Höglandets gemensamma handlingsplan för det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet i Sävsjö kommun under 2016-2019. Tre huvudområden är
identifierade:
1. Ungdomar
2. Polisens närvaro
3. Bostadsinbrott

Beslutsunderlag
Remiss från välfärdsrådet, Sävsjö kommun.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
att ställa bakom förslaget utan ytterligare åtgärd.
________

Socialnämndens beslut
att ställa bakom förslaget utan ytterligare åtgärd.

Beslutet skickas till
Välfärdsrådet, Sävsjö kommun

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Diarienummer: 87/2016/702

Tillsynsärende
Sammanfattning
Enligt 9 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) har kommunen tillsyn över efterlevnaden av de
bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kontroll av serveringsställena har
dels en förebyggande, dels ett korrigerande syfte.
Ordning och nykterhet är grundprincipen som enligt alkohollagen ska gälla på
serveringstället som i dess direkta närhet. Gäster drack alkoholhaltiga drycker utanför entrén
vilket strider mot alkohollagen. Däremot var ordningen och berusningsnivån inne i
serveringslokalen utan anmärkning.
Serveringstillstånd skall inte medges om enbart enklare anrättningar, såsom t.ex. smörgåsar,
hamburgare eller varm korv med bröd erbjuds. Vid tillsynen framkom att matutbudet bestod
av hamburgare vilket inte uppfyller lagens krav på lagad eller tillredd mat, med ett varierat
utbud.
Anställningskravet har syftet att motverka ”grå arbetskraft” och att garantera att arbets- och
skattelagstiftningen följs av den som har serveringstillstånd (prop. 2009/10:125 s. 107). Vid
tillsynen uppgav serveringsansvarig att en personal var ideellt arbetande utan ersättning
vilket strider mot alkohollagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse gjord av alkoholhandläggare, Magnus Svensson.

Socialnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen öppna tillsynsärende angående Folketshus
föreningen/Kulturhuset serveringstillstånd, rest nr 0684-0010, organisationsnummer
727500-0391.

Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare, M Svensson

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Diarienummer:

Ekonomisk rapport
Sammanfattning
Vid dagens möte redovisar ekonom Hanna Andersson, för ekonomisk rapport efter maj
månads utgång samt helårsprognos för 2016. Av årsprognosen framgår att ekonomin är
fortsatt ansträngd inom socialnämndens verksamhetsområde. Inom IFO-området är det
främst kostnader för institutionsvård för barn, unga och vuxna, samt familjehemsvård som
kan överskrida budget. Inom vård- och omsorg är det personlig assistans enligt LSS som har
för höga kostnader, samt inom äldreomsorgen där avvecklingen av Högliden inte uppnår
helårseffekt. Årsprognoser pekar mot ett sammanlagt överskridande med 4,1 mkr. Målet för
socialförvaltningen är nu att genom stor återhållsamhet med kostnaderna minimera
budgetöverskridandet.

Beslutsunderlag:
Driftsredovisning socialnämnden maj 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar:
att föra informationen till protokollet.

Socialnämndens beslut
att tacka för informationen och lägga den med beaktande till handlingarna.

Beslutet skickas till
M Markusson Berg
L Hultqvist
L Andersson

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Diarienummer:

Tillgänglighetsguide
Sammanfattning
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor, KRF, har tagit fram ett förslag till
tillgänglighetsguide för offentliga fastigheter i Sävsjö kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse gjord av handikappkonsulent/sekreterare i KRF, Rosie Persson.

Socialnämndens beslut
att anta föreslagen tillgänglighetsguide.

Beslutet skickas till
Handikappkonsulent, R Persson

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Diarienummer:

Dokumenthanteringsplan socialförvaltningen
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisar IFO-chef Lillemor Hultqvist för förslag till revidering av
dokumenthanteringsplan för socialförvaltningens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Dokumenthanteringsplan socialförvaltningen, daterad 2016-06-22.

Socialnämndens beslut
att godkänna föreliggande dokumenthanteringsplan för socialförvaltningens område.

Beslutet skickas till
M Markusson Berg
L Hultqvist
L Andersson

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Diarienummer:

Delegationsordning IFO/VoO 2016
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisar IFO-chef Lillemor Hultqvist och vård- och omsorgschef
Lena Andersson för förslag till revidering av delegationsordning för socialförvaltningen.
Verksamhetsdelegationen är områdesindelad för Individ- och familjeomsorg respektive Vård
och omsorg i enlighet med förvaltningens organisation.

Beslutsunderlag
Delegationsordning Individ- och familjeomsorg samt Vård och omsorg 2016.

Socialnämndens beslut
att godkänna föreliggande delegationsordning för Individ- och familjeomsorgen samt Vård
och omsorg 2016.

Beslutet skickas till
M Markusson Berg
L Hultqvist
L Andersson

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Diarienummer:

Yttrande avseende motion om arbetsmöjligheter till vårdnära service
Föredragen handling
Motion lämnad av Patrik Christierson (M). Kommunstyrelsen utskott har remitterat
motionen till Socialförvaltningen för yttrande senast 2016-06-17.
Redogörelse
IFO-chef Det är en mycket viktig fråga som Patrik Christierson lyfter fram. En del av det som
föreslås är redan under planering och har börjat att realiseras i olika projekt. Parkprojektet
”Grogrund” som tekniska kontoret driver tillsammans med arbetsmarknadsenheten
Jobbhuset är ett sådant projekt, där åtta stycken arbetslösa internutbildas till parkarbetare,
varvat med praktik. Ett annat projekt har initierats i samverkan mellan kommunal service
och socialförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen anställer lärarassistenter med
olika kulturell bakgrund och kompetens för att hjälpa till i skolans vardag och stödja lärare i
klassrummen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av utvecklingschef, Kristin Nilsdotter Isaksson och IFO-chef, Lillemor
Hultqvist, daterad 2016-06-21.

Socialnämndens beslut
att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen daterad 2016-06-21 och därmed anse motionen
besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen AU
Kristin Nilsdotter Isaksson
Lillemor Hultqvist

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Diarienummer:

Anmälan av delegationsärende
Sammanfattning
Föreligger förteckning över delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
………….. bilaga.

Socialnämndens beslut
att lägga besluten med beaktande till handlingarna.

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Anmälan av arbetsutskottets protokoll
Sammanfattning
Föreligger protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2016-06-08.

Beslutsunderlag
………….. bilaga.

Socialnämndens beslut
att lägga protokollet med beaktande till handlingarna.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

