
Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Socialkontoret, Sävsjö kommun, Sävsjö kommun, onsdag 2 juni 2021 kl. 08:30 – 
12:00 

 Beslutande Kerstin Hvirf (S), ordförande 
Anette Gustafsson (C), förste vice ordförande, deltar ej vid § 105 på grund av jäv 
Gunnel Svensson (M), andre vice ordförande 
Bengt Swerlander (KD)  
Anders Griph (KD) 
Anncatrin Ek (KD) frånvarande 
Samuel Nickolausson (KD)  
Monica Gustavsson (S)  
Kjell Lundkvist (SD) 

Ersättare 
Alexander Brännlund (KD) ersätter Anncatrin Ek (KD 

Övriga deltagare Marie Netz, sekreterare
Lillemor Hultqvist 
Linda Björk 
Jenny Sarrion 

Med stöd av partiöverenskommelse daterad den 1 december 2020 deltar samtliga 
ledamöter och ersättare på distans utöver ordförande Kerstin Hvirf, Linda Björk, 
Lillemor Hultqvist och Marie Netz som deltar från konferensrummet på 
socialkontoret. Samtliga föredragande tjänstemän deltar på distans. 

Utses att justera Monica Gustavsson (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Socialkontoret  2021-06-09 kl. 09.00.   

Ordförande ......................................................................... Paragrafer 97-111 §§

Kerstin Hvirf ................................. 

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

Marie Netz 

Justerande 

Justerande

Justerande

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

Monica Gustavsson (S) 
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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: 2021-06-02 

Anslagsdatum: 2021-06-11 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-07-02 

Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Marie Netz 
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

Närvaro 

Val av justerare samt tid och plats 

§ 97 Godkännande av ärendelista 4 

§ 98 Information från socialchef 5 

§ 99 Information Covid -19 6 

§ 100 Information om SIA Camping 7 

§ 101 Ekonomisk rapport 2021 2021/50 8 

§ 102 Fokusområde - tillväxt 9 

§ 103 Nära vård 10 

§ 104 Placering enligt 11 § första stycket lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) samt fortsatt vård enligt 3 § och 13 § 
andra stycket LVU. 

 

§ 105 Korttidsboende 2021/78 11 

§ 106 Yttrande alkoholhandläggning/Kommunal 
avtalssamverkan Höglandet 

2021/80 12 

§ 107 Inflyttningsstopp - Ringgården 2021/61 13 

§ 108 Anmälan av delegationsbeslut 14 

§ 109 Övriga ärenden 15 

§ 110 Meddelanden 16 

§ 111 Godkännande av mötets genomförande 17
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 97

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 socialchef 
5 Information Covid -19 
6 Information om SIA Camping 
7 Ekonomisk rapport 2021 2021/50 
8 Fokusområde - tillväxt 
9 Nära vård 
Sekretessärenden 
10 Placering enligt 11 § första stycket lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 
fortsatt vård enligt 3 § och 13 § andra stycket LVU. 

Beredningsärenden 
11 Korttidsboende 2021/78 
12 Yttrande alkoholhandläggning/Kommunal 

avtalssamverkan 
2021/80 

Beslutsärenden 
13 Inflyttningsstopp - Ringgården 2021/61 
Avslutning 
14 Anmälan av delegationsbeslut 
15 Övriga ärenden 
16 Meddelanden 
17 Godkännande av mötets genomförande 
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 98

Information från socialchef 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk informerar om: 

- Kvarboende principen, information ges vid ett senare tillfälle.

- Jan Holmqvist, kommunchef ger information om ”bostäder för äldre” på
dagens möte kl. 13:30.

- Planeringsdag för socialnämnden förbereds till hösten.

- En kartläggning av gruppbostäder inom LSS presenterades med information
om lediga bostäder, åldersspann, antal lägenheter och budget.

Beslutsunderlag 
Muntlig information av socialchef Linda Björk 

Beslutet skickas till 
L. Björk

5



Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 99 Diarienummer: SN 2020/45 

Information Covid -19 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk informerar om det aktuella läget gällande smittspridning 
Covid-19 inom socialförvaltningens verksamheter. 

Smittspridningen i Sävsjö kommun ökar igen. Alla anställda i Sävsjö kommun som 
kan ska arbeta hemifrån. Alla fysiska möten, både externt och internt, ska fortsatt 
undviks.  

Vaccination pågår. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av socialchef Linda Björk. 
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 100 Diarienummer: SN 2020/135 

Information om SIA Camping 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Projektet SIA Camping har erbjudit 15 personer anställning/praktik eller 
egenförsörjning vilket har uppmärksammats medialt på flera olika sätt. 

Renoveringsarbetet pågår i samarbete med Aleholm. Nya bryggor, en 
beachvolleybollplan och nya golfbanor anordnas i samarbete med 
serviceförvaltningen. Cafédelen fungerar bra, utbudet utökas med lättare luncher och 
på fredagar finns det även frukost att köpa.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information av funktionschef Lillemor Hultqvist 

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 101 Diarienummer: SN 2021/50 

Ekonomisk rapport 2021 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk redogör för den ekonomiska rapporten 2021. 

Månadsrapporten för april 2021 visar på ett prognostiserat underskott på 9,4 miljoner 
kronor. Kostnader i samband med Covid -19 och vaccination utgör en stor del av 
underskottet.  

Det är ännu oklart hur samhällsutvecklingen med anledning av Covid-19 kommer att 
påverka budgetprognosen. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk.
2. Månadsrapport april 2021

Beslutet skickas till 
L. Björk
L. Hultqvist
J. Sarrion
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 102 Diarienummer: SN 2021/85 

Fokusområde - tillväxt 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Information om fokusområdet ”tillväxt” som ingår i Kommunfullmäktiges 
fokusområden 2021-2022. 

Syftet med fokusområdet är att fortsätta arbetet med att stötta fler i Sävsjö kommun 
till egenförsörjning och därmed inkludering i samhället.   

Fokus ska ligga på att få alla i jobb (och vägen dit). Samverkan mellan 
arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd bör intensifieras. Målet är att skapa 
förutsättningar för ”En väg in” avseende all form av arbete/ utbildning eller övriga 
aktiviteter. Incitamenten för att koppla försörjningsstöd med någon form av 
arbetsmarknadsenhetens aktiviteter ska öka. Att skapa en väg in genom 
arbetsmarknadsenheten, ”Jobbhuset 2.0”.  Jobbhuset får en samordnande roll och 
ansvar för att driva detta i samverkan med vuxenutbildningen och kommunens 
näringslivsenhet.    

Jobbhuset med den uppgraderade funktionen behöver en för verksamheten anpassad 
lokal. Lokal för Jobbhuset 2.0 behöver rymma totalt 12 kontor för olika 
personalfunktioner inkluderat arbetsplatser för Arbetsförmedlingen och ekonomiskt 
bistånd. Utöver kontor krävs lokaler för undervisning samt lokaler för träning och 
samtal. Det är av stor vikt att Jobbhusets lokaler har en central placering då flera i 
verksamhetens målgrupp saknar bil och körkort. 

Socialnämndens ledamöter är eniga om att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare 
med lokalfrågan.   

Beslutsunderlag 
Muntlig information av socialchef Linda Björk 

Beslutet skickas till 
L. Björk
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 103 Diarienummer: SN 2021/83 

God och nära vård 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en ”god och 
nära vård” pågår på lokal, regional och nationell nivå. 

En omställning till ”god och nära vård” innebär ett förändrat förhållningssätt, där det 
sker en förflyttning i sättet att arbeta med primärvården som nav. 

God och nära vård: 
- utgår från individuella förutsättningar och behov.
- bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.
- bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt

ansvarstagande och tillit. 

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården 
innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka 
till fler.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information av funktionschef Jenny Sarrion och socialchef Linda Björk. 

Beslutet skickas till 
L. Björk
J. Sarrion
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

§ 105 Diarienummer: SN 2021/78 

Korttidsboende 

Socialnämnden beslutar 
att uppdra till förvaltningen att utreda framtida behov av korttidsboende för barn och 
vuxna enligt lagen om stöd och service (LSS). 

Jäv 
Anette Gustafsson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Ett förslag har lämnats av en lokal näringslivsidkare avseende nybyggnation av 
korttidsboende i Sävsjö. 

Om socialnämndens intention är att det ska byggas ett nytt boende för 
korttidsverksamhet för barn och vuxna enligt LSS i privat regi, ska det enligt lagen om 
offentlig upphandling upphandlas enligt gällande regelverk. 

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

Hultqvist.
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 28 maj 2021 skriven av socialchef Linda Björk

och funktionschef Lillemor Hultqvist.
3. Mejl daterat 9 maj 2021.
4. Beslut kommunstyrelsen daterat 11 maj 2021, § 201.

Beslutet skickas till 
L. Björk
L. Hultqvist



Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 106 Diarienummer: SN 2021/80 

Kommunal avtalssamverkan Höglandet 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande möte. 

Sammanfattning 
Avtalssamverkan har upprättats mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och 
Tranås, avseende handläggning, tillsyn och kontroll inom följande områden; 
1. Livsmedel
2. Miljö- och hälsoskydd
3. Förorenade områden
4. Plan- och bygg
5. Översiktsplanering och detaljplanering
6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning
7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd
8. Trafikplanering
9. Bostadsanpassning
10. Serveringstillstånd

Avtalet gäller från och med att det beslutats av kommunfullmäktige och därefter 
undertecknats av representanter för alla ingående kommuner. Avtalet gäller tillsvidare 
med en löpande uppsägningstid om sex månader. 

Inom socialnämndens uppdrag i Sävsjö kommun ingår endast punkt 10. 

I uppdragen ligger att säkerställa att handläggningen uppfyller de lagkrav och mål som 
ställs på verksamheten. Uppdrag kan innehålla allt från en avgränsad uppgift till 
handläggning i allmänhet inom visst uppgiftsområde. Hela verksamheten hos en 
nämnd kan dock inte lämnas ut på uppdrag. Uppdragstagaren utför uppgifterna direkt 
åt uppdragsgivaren och för dennes räkning. 

Syftet med avtalssamverkan är att partsgemensamma kommuner ska kunna göra 
tjänsteköp mellan kommunerna. Detta för att minska sårbarhet, säkra kontinuitet, öka 
kapacitet, och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter. 

Tjänsten avropas skriftligt. En kommun kan vid avrop av tjänst från avtalet vara 
uppdragsgivare eller uppdragstagare.  

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av Linda Björk
2. Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2021 skriven av socialchef Linda Björk
3. Samverkansavtal med bilagor, daterad 4 maj 2021

Beslutet skickas till 
L. Björk
L. Hultqvist
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 107 Diarienummer: SN 2021/61 

Inflyttningsstopp - Ringgården 

Socialnämnden beslutar 
att inflyttningsstopp införs från och med den 2 juni 2021 på Ringgårdens särskilda 
boende tills att ombyggnationen är färdigställd. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till Sävebo AB att i samverkan med 
socialförvaltningen projektera för en ombyggnation av Ringgården. 
Demensavdelningen Sporren ingår inte i denna ombyggnation utan kommer fortsätta 
bedrivas under tiden renovering pågår på Ringgården. 

Under tiden som Ringgården ska renoveras kan ingen övrig verksamhet pågå 
samtidigt.  

För att undvika att en stor andel av hyresgästerna ska behöva flytta till andra boende 
under tiden Ringgården renoveras ser vi att ett inflyttningsstopp på Ringgården redan 
nu minimerar antalet hyresgäster som berörs. Kostnaden för eventuell flytt av 
Ringgårdens hyresgäster i samband med renovering är svårberäknad eftersom vi inte 
vet hur många som berörs men med god framförhållning kommer få behöva flytta.  

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av funktionschef Jenny Sarrion och socialchef Linda

Björk.
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 25 maj 2021 skriven av funktionschef Jenny

Sarrion och socialchef Linda Björk.

Beslutet skickas till 
J. Sarrion
L. Björk
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 108

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens presidiums sammanträdesprotokoll 2021-05-12
 Delegeringslista 2021-04-01 - 2021 – 04 - 30, ekonomiskt bistånd
 Delegeringslista 2021-04-01 - 2021 - 04 -30, barn- och ungdomsgruppen
 Delegeringslista 2021-04-01 - 2021 – 04 - 30, myndighet öppenvård

14



Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 109

Övriga ärenden - utgår 
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 110

Meddelanden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över meddelande för socialnämndens kännedom. 

Beslutsunderlag 
Dom från kammarrätten, 2021-05-26 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen daterad 1 maj 2021 § 201   
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen daterad 1 maj 2021 § 207 
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige daterad 26 april 2021 § 47
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2021-06-02 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 111

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 Grip (KD), Samuel Nickolausson (KD), Monica 
Gustavsson (S), Kjell Lundkvist (SD), Alexander Brännlund (KD) samt föredragande 
tjänstemän på distans.  
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