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§ 53  

 

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   
Sekretessärenden 
6 Ansökan om extra umgänge inom 

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

  

Beredningsärenden 
7 Ersättningsnivåer inom Lagen om valfrihet inom 

hemtjänst (LOV) 2022 
2022/44  

Beslutsärenden 
8 Vallsjöbaden 2022/51  
9 Verksamhetsförändringar och taxor 2022/42  
10 Ansökan tilläggsbudget 2022 2022/43  
11 Boendekostnader 2022/53  
12 Revisionsrapport - Uppföljningsgranskning av 

socialnämndens   personalförsörjning och 
arbetsmiljö. 

2022/40  

13 Tillsammans möter vi framtidens behov inom 
området främjande, stöd, omsorg och vård 2021–
2030. 

2022/27  

14 Motion (M) - Gästhem i alla länsdelar 2022/17  
15 Gemensam systemförvaltning Combine 2022/23  
16 Förslag till rutin för representanter till förtroenderåd 

inom vård och omsorg 
2021/142  

17 Riktlinje - anhörigstöd 2022 2022/20  
Avslutning 
18 Anmälan av delegationsbeslut   
19 Övriga ärenden   
20 Meddelanden   
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§ 54  

 

Information från socialchefen 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk informerar: 

- Bemanningssituationen i förvaltningen, ny reform och ny lagstiftning ställer 
nya krav på både chefer och medarbetare. Viktigt med tillit till professionen.  

 
Biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 

- Sävsjö kommun förbereder för flyktingmottagande med anledning av kriget i 
Ukraina.  
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§ 55 Diarienummer: SN 2020/45 

 

Information Covid-19 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen. 
 

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk informerar om det aktuella läget gällande smittspridning av 
Covid-19 inom Sävsjö kommuns verksamheter. 
 
Smittspridningen av Covid -19 minskar vecka för vecka men det finns fortfarande 
smitta kvar.  
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§ 57 Diarienummer: SN 2022/44 

 

Ersättningsnivåer inom Lagen om valfrihet inom hemtjänst 
(LOV) 2022 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna de nya ersättningsnivåerna inom Lagen om valfriheter inom 
hemtjänsten (LOV) i enlighet med förfrågningsunderlag. De nya nivåerna gäller från 
och med 1 april 2022. 

Sammanfattning 
I enlighet med Sävsjö kommuns förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom 
hemtjänsten så ska ersättningsnivåerna årligen korrigeras utifrån hur 
Omsorgsprisindex (OPI) förändras.   
 
Under kapitel 5.3 Ersättning och prisjustering framgår i förfrågningsunderlaget att: 
” Ersättningen justeras årligen genom beslut i socialnämnden. Ersättningen 
förändras utifrån det fastställda Omsorgsprisindexet (OPI) för aktuellt år. Den 
justerade ersättningen gäller från 1 april. När OPI fastställs efter detta datum får 
ersättning för indexuppräkningen faktureras retroaktivt. ” 
 
För 2022 är nivån beräknad till en ökning motsvarande 1,9 % och de nya nivåerna ska 
således börja gälla från och med 1 april 2022.  
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 4 mars 2022 skriven av biträdande socialchef 

Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk. 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
Akten 
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§ 58 Diarienummer: SN 2022/51 

 

Vallsjöbaden 

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom kommunstyrelsens beslut. 

Sammanfattning 
Under åren 2019–2021 har en privataktör drivit verksamheten på Vallsjöbaden. 
Utifrån det läge som varit under pandemin har det varit svårt att driva en lönsam 
verksamhet. Detta har i sin tur lett fram till att arrendatorn från och med säsongen 
2022 inte kommer att driva verksamhet på Vallsjöbaden. Inför säsongen 2022 bedöms 
det svårt att hitta en extern arrendator till Vallsjöbaden på grund av att det inte är så 
långt kvar tills planering av sommarsäsongen måste påbörjas och på grund av att det 
är osäkert om en privataktör vågar satsa utifrån hur det varit under pandemin. För att 
Vallsjöbaden inte ska stå utan verksamhet under sommaren 2022 har diskussioner 
förts med socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet om möjlighet finns att driva 
Vallsjöbadens caféverksamhet som en filial till campingen under sommaren 2022. Om 
arbetsmarknadsenheten ska kunna driva Vallsjöbaden under sommaren krävs ett 
tillskott till deras budget på 425 000 kr för att täcka kostnader för framför allt 
handledare och hyra men också övriga kringkostnader som behövs för att hålla 
verksamheten öppen.     
 
Vallsjöbaden kan som ett komplement till SIA Camping skapa förutsättningar för att få 
ut fler personer i arbetsmarknadsåtgärder. I en förlängning kan det leda till att fler 
personer kommer i arbete och därmed egen försörjning. Personalen på 
arbetsmarknadsenheten möter dagligen personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och där personalen inom SIA har stor kunskap och förståelse för de 
hinder som finns för att nå den öppna arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsåtgärderna 
sker i samarbete med arbetsförmedlingen och enheten för ekonomiskt bistånd och kan 
bestå av olika arbetsmarknadsåtgärder.  
 
Kommunstyrelsen beslutar den 8 mars § 109: 
att för finansiering av verksamhet vid Vallsjöbaden under sommaren 2022 utöka  
socialnämndens budgetram med 425 000 kronor. 
Kommunstyrelsen beslutar dessutom 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att i samverkan med serviceförvaltningen påbörja 
planeringsarbetet för att starta upp verksamhet på Vallsjöbaden.  

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 25 februari 2022 skriven av biträdande 

socialchef Lillemor Hultqvist och förvaltningschef serviceförvaltningen Erika 
Tor Rundblad. 
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Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
L. Björk, socialchef 
Akten 
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§ 59 Diarienummer: SN 2022/42 

 

Verksamhetsförändringar och taxor 2023 

Socialnämnden beslutar 
att anta verksamhetsförändringar budget 2023 med utblick 2024-2025, för 
socialnämndens verksamhetsområde, där redogörelse för anpassningar utifrån 
kommunstyrelsens budgetdirektiv framgår, samt 
 
att överlämna nulägesanalys avseende budget 2023 med utblick 2024- 
2025 till kommunstyrelsen, samt 
 
att ställa sig bakom behovet av verksamhetsförändringar 2023 

Sammanfattning 
Samtliga av socialnämndens verksamhetsområden står inför kommande utmaningar 
Socialförvaltningens organisation är dock stabil och har goda förutsättningar att möta 
dessa utmaningar. Organisationens medarbetare är engagerade och lojala. Den 
verksamhet som bedrivs är, enligt nationella mätningar, kostnadseffektiv.  
 
Socialförvaltningens utmaningar handlar i hög utsträckning om kompetensförsörjning 
och professionalisms. Utifrån demografisk utvecklingen, ny lagstiftning och reformen 
God och nära vård behöver vi på kort tid kompetensutveckla och resurs förstärka, 
inom framför allt vård- och omsorg. Kompetensen på såväl bas- som specialistnivå 
behöver stärkas. Ökad bemanningstäthet bland flera funktioner som sjuksköterska 
kommer att krävas. Processer behöver säkerställas- och anpassas utifrån nya behov. 
Flera funktioner behöver förtydligas och professionaliseras. Delaktigheten från 
verksamheternas medarbetare behöver öka med mål om att fungera som en lärande 
organisation.  
 
Socialnämndens begränsade budgetram i kombination med tillfälliga stadsbidrag och 
ökade kostnader utgör ett orosmoln. För att bromsa kostnadsutvecklingen inom 
Socialnämndens verksamhetsområde behövs en satsning göras på att bygga upp en 
mer förbyggande organisation. Genom ett mer förebyggande arbete kan 
kompenserade och stöttande insatser i form av exempelvis externa placeringar, 
hemtjänstinsatser och försörjningsstöd, minskas.  
Ett annat sätt att minska kostnader för externa placeringar är att i kommunens regi 
driva fler specialiserade boenden som Neuropsykiskt boende med mera. I framtiden 
behöver även antalet särskilda boende begränsas, dock med kvarstående antal platser, 
för att på så sätt minska driftkostnaderna och samordna kompetens (Särskilt boende 
för äldre, gruppbostad, servicebostad)  
En utökad budgetram för socialnämndens verksamhet kommer med att bli nödvändig, 
trots ovan beskrivna åtgärder för kostnadseffektivisering, med anledning av nya- och 
ändrade behov. Exempel på detta är förväntade ökade kostnader för hemtjänst, 
hemsjukvård, specialiserade funktioner för vård- och behandling och försörjningsstöd 
(i samband med ökade kostnader för livsmedel, drivmedel, el och bostad) 
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Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 3 mars 2022 skriven av socialchef Linda 

Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3. Nulägesanalys, socialförvaltningen 
4. Taxor 2023 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
L Björk, socialchef 
L Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 60 Diarienummer: SN 2022/43 

 

Ansökan tilläggsbudget 2022 

Socialnämnden beslutar 
att socialnämnden går vidare med ansökan om tilläggsbudget, enligt 
nedanbeskrivning, till budgetberedningen 

Sammanfattning 
Socialnämndens budgetram har sedan flera år tillbaka fördelats utifrån procentuell 
fördelning mellan respektive verksamhetsblock. Den typen av fördelningsmodell 
(procentuell fördelning) säkerställer inte att verksamhetens kostnader, utifrån beslut 
och behov, täcks av befintlig budgetram.  
Utifrån den osäkerheten fördelades socialnämndens budgetram år 2022 utifrån 
faktiska beslut (myndighetsbeslut eller politiska beslut) och behov (bemanningsbehov 
utifrån fattade beslut). När socialnämndens budget var fördelad, utifrån 
behovsmodellen, stod det klart att socialnämndens budgetram år 2022 var otillräcklig. 
Budget saknades för följande poster; 

• Matdistribution - 855 tkr 
• Externa placeringar - 2 600 tkr 
• Bemanning äldreomsorg - 5 400 tkr 
• Hälso- och sjukvård - 1 400 tkr 

 
Totalt fattas 10,3 mkr i socialnämndens budgetram år 2022. 
 
Förutom ovan angivna poster har socialnämndens budgetram år 2022 fördelats utan 
något utrymme för nya kostnadsdrivande beslut, utveckling, förbättringsåtgärder eller 
andra faktorer som kommer att påverka socialnämndens budget år 2022. Exempel på 
detta är försörjningsstödet som förväntas öka i samband med den kostnadsutveckling 
vi redan ser av el, livsmedel och drivmedel. 
 
Den psykiska ohälsan ökar vilket med hög sannolikhet kommer att påverka 
socialnämndens budget negativt år 2022. 
 
Det stora omställningsarbetet som behöver göras inom hela socialförvaltningen, dock 
främst inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, med anledning av reformen 
God- och nära vård kommer till stor del kunna finansieras av utlovade stadsbidrag. 
Konsekvensen av att använda stadsbidrag för daglig drift blir att såväl organisation 
som berörd personal inte kan förberedas (kompetensutveckling, organisatorisk 
anpassning mm) för nya arbetssätt. 
Beslut om utveckling av den allmänna palliativa vården kommer med hög sannolikhet 
att innebära ökade kostnader för socialnämnden. 
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Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 14 mars 2022, skriven av socialchef Linda 

Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen  
L. Björk 
L. Hultqvist 
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§ 61 Diarienummer: SN 2022/53 

 

Boendekostnader 

Socialnämnden beslutar 
att hyrestaxan räknas upp utifrån förvaltningens tjänsteskrivelse samt  
att samma taxa avseende hyreskostnad gäller för samtliga orter samt 
att hyrestaxa avseende boende om 5 rum och kök läggs till som alternativ. 

Sammanfattning 
Socialtjänstens mål regleras i portalparagrafen, 1 kap. 1§ socialtjänstlagen, syftar till 
att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. Socialtjänstens arbete ska bidra 
till att frigöra och utveckla individens egna resurser. En viktig utgångspunkt är att 
varje människa har ansvar för sitt eget liv och socialtjänsten ska inte ta över detta 
ansvar. Att den enskilde själv får bestämma på frivilliga grunder är ett viktigt 
förhållningssätt i kontakten med denne. 
 
I samband med tjänsteskrivelsen avseende hyresnivåerna 2022 – ekonomiskt bistånd 
har en jämförelse av högsta godtagbara boendekostnader i länet genomförts, utöver 
detta har hyresnivåerna hos den kommunala hyresvärden också beaktats.  
Utöver en generell höjning av högsta godtagbara boendekostnader för 2022 lämnar 
förvaltningen även förslag att lägga till högsta godtagbara boendekostnad för lägenhet 
om 5 rum och kök för att säkerställa behov av större bostad för familjer med fler barn 
för att motverka en negativ och ohälsosam trångboddhet.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 8 mars 2022 skriven av 1.e socialsekreterare 

Johan Stewart och enhetschef Molly Göransson. 
 
 

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
M. Göransson, enhetschef 
J. Stewart, 1:e socialsekreterare 
Akten  
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§ 62 Diarienummer: SN 2022/40 

 

Revisionsrapport - Uppföljningsgranskning av 
socialnämndens   personalförsörjning och arbetsmiljö. 

Socialnämnden beslutar 
 att överlämna ärendet till kommande möte.  

Sammanfattning 
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning inom ovan rubricerat 
område.  
 
Revisorernas bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen. Exempelvis har inte någon 
enkätundersökning gällande attraktivarbetsgivare genomförts. Nämnden saknar 
fortfarande en analys av kommande personalförsörjningsbehov och en 
personalförsörjningsplan. Samtidigt konstateras bland annat att en översyn har 
genomförts av chefsorganisationen inom vård-och omsorg, i syfte att minska antalet 
medarbetare per enhetschef. Utöver detta genomförs ett antal åtgärder för att minska 
chefernas administrativa börda och för att förbättra deras arbetsmiljö. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 3 mars 2022, skriven av biträdande socialchef 

Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk. 
3. Missiv uppföljningsgranskning, daterad till den 16 februari 2022. 
4. Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning avseende  

socialnämndens personalförsörjning och arbetsmiljö, daterad till den 16 
februari 2022. 
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
Akten 
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§ 63 Diarienummer: SN 2022/27 

 

Yttrande om dokument ”Tillsammans möter vi framtidens 
behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 
2021–2030”. 

Socialnämnden beslutar 
att socialnämnden ställer sig bakom dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens 
behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2023” som svar till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Länets kommunorganisationer har bestämt att arbeta tillsammans och med 
gemensam viljeinriktning visa vägen till att tillsammans och i stärkt samverkan möta 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.  
Dokumentet har utarbetats via PKS, Primärkommunalt samverkansorgan, 
kommundirektörsnätverket, förvaltningschefsnätverk inom socialtjänst, barn- och 
utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt de chefsnätverk i länet 
som möts inom dessa områden.  
 
Dialogmöten har genomförts med politiker, länspensionärsorganisationer, 
tjänstepersoner i kommuner och Region Jönköpings läns verksamheter, 
utbildningsaktörer och civilsamhällesaktörer. Detta med förhoppningen att 
viljeinriktningarna håller över tid. Vägen till framtiden är inte linjär, utan består av 
många steg i samma riktning. Denna riktning har formulerats i fyra strategier som ska 
skapa värde för länsinvånarna.  
 
Primärkommunalt samverkansorgan har rekommenderat länets kommuner att anta 
dokumentet senast den 31 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 14 februari 2022 skriven av biträdande 

socialchef Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk. 
3. Protokollsutdrag från Primärkommunal samverkan daterat den 16 december 

2021 § 67. 
4. Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd, 

omsorg och vård 2021–2030. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 64 Diarienummer: SN 2022/17 

 

Motion (M) - Gästhem i alla länsdelar 

Socialnämnden beslutar 
 att ej ställa sig bakom motionen utifrån nedan beskrivet yttrande 
 
Reservationen  
Gunnel Svensson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
I länets kommuner erbjuds korttidsplatser vid palliativ vård, vård i livets slutskede. 
Som komplement och alternativ till omvårdnad i hemmet menar motionärerna att 
Sävsjö kommun i lämpligt forum, till exempel PKS, Primärkommunalt 
samverkansorgan, tar initiativ för att skapa gästhem i varje länsdel. 
 
Socialnämndens yttrande: 

- Den allmänna palliativa vården som kommunen ansvarar för ger rätten att 
vårdas i det ordinära boendet vid livets slutskede 

- Som ett komplement till palliativ vård i det ordinära boendet kan förslagsvis 
särskilda vårdplatser för vård vid livets slutskede, tas fram i respektive 
kommun. Antal platser bör grundas kommunstorlek 

- Möjligheten att vid behov köpa en plats på gästhem eller annan boendeform i 
andra kommuner finns redan och görs utifrån en individuell bedömning 

- Socialförvaltningen arbetar med ett ta fram ett palliativt team med 
specialistfunktioner riktade mot palliativ vård 

Yrkanden 
Gunnel Svensson (M) yrkar: att motionen presenteras i PKS för synpunkter från övriga 
kommuner på höglandet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågorna mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag; att socialnämnden beslutar att ej ställa sig bakom motionen.  
Gunnel Svensson (M) begär Votering.  
Omröstningen sker genom handuppräckning. 

Omröstningsresultat 
Med 4 röster för Gunnel Svensons (M) förslag och 5 röster för förvaltningens förslag 
beslutar socialnämnden att ej ställa sig bakom motionen utifrån nedan beskrivet 
yttrande.  

Gunnel Svensons (M) förslag Förvaltningens förslag 
Anders Griph (KD) Monica Gustavsson (S) 
Kjell Lundkvist (SD) Anna-Karin Yngvesson (KD) 
Annette Gustafsson (C) Samuel Nickolausson (KD) 
Gunnel Svensson (M) Anncatrin Ek (KD) 
 Kerstin Hvirf (S) 
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Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av socialchef Linda Björk 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 14 februari 2022 skriven av socialchef Linda 

Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
3. Motion (M) - gästhem i alla länsdelar 
4. Protokoll Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 45, Motion (M) - gästhem i alla 

länsdelar 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 65 Diarienummer: SN 2022/23 

 

Gemensam systemförvaltning Combine 

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förslaget till gemensam förvaltningsorganisation samt 
 
att den gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny verksamhet 
inom Höglandsförbundet. 

Sammanfattning 
Direktionen för Höglandsförbundet har beslutat att överlämna Höglandsförbundets 
tjänsteskrivelse med bilagor till respektive kommun med rekommendationen att bilda 
en gemensam systemförvaltning för Combine omfattande Höglandsförbundet, Aneby, 
Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från och med 2023-02-01. Den 
gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny verksamhet inom 
Höglandsförbundet.  

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 14 februari 2022 skriven av biträdande 

socialchef Lillemor Hultqvist och socialchef Linda Björk. 
3. Beslut daterat 2022-01-28, gemensam systemförvaltning Combine 
4. Utredning daterad 2022-01-11, verksamhetsövergång 

 

Beslutet skickas till 
Höglandsförbundet  
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 66 Diarienummer: SN 2021/142 

 

Förslag till rutin för representanter till förtroenderåd inom 
vård och omsorg 

Socialnämnden beslutar 
att anta rutin för förtroenderåd inom vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Samtliga särskilda boenden i Sävsjö kommun har förtroenderåd.  Förtroenderåden är 
en del av brukarinflytandet, där brukare och närstående får träffa förtroendevalda för 
att diskutera och ställa frågor i syfte att belysa och förbättra verksamheten. 
 
I samband med ny mandatperiod valdes representanter till förtroenderåd inom vård 
och omsorg, socialnämnden den 30 januari 2019, § 14. 
 
På uppdrag av socialnämnden har en rutin tagits fram med syfte att beskriva 
representanternas roll i förtroenderådet.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 4 november 2021 skriven av 

nämndsekreterare Marie Netz och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
3. Sammanträdesprotokoll, socialnämnden den 30 januari 2019, § 14. 
4. Rutin förtroenderåd 

 

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
M. Netz, nämndsekreterare 
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§ 67 Diarienummer: SN 2022/20 

 

Riktlinje - anhörigstöd 2022 

Socialnämnden beslutar 
att anta reviderad riktlinje för anhöriga som stödjer närstående. 

Sammanfattning 
Enligt socialtjänstlagen (Sol) ska kommunerna erbjuda stöd till anhöriga som lever 
med eller stödjer en familjemedlem eller vän. Stöd till anhöriga ska omfatta 
socialtjänstens alla verksamheter och kan ges både direkt till den anhörige eller 
indirekt genom att erbjuda den närstående stöd. Anhörigstödet i Sävsjö kommun ska 
genom främjande, förebyggande och stödjande arbete försöka minska anhörigas 
belastning, förebygga ohälsa, erbjuda kunskap och information samt att ge dem ett 
erkännande för den viktiga arbetsinsats de gör.  
 
Stödet till anhöriga riktar sig till de som vårdar och/eller stödjer en närstående på 
grund av:  

• långvarig sjukdom  
• psykisk ohälsa  
• funktionsnedsättning  
• hög ålder  
• missbruk och beroendeproblematik  

Stödet riktas även till barn och syskon som är anhöriga.  
 
Syftet med ”Riktlinje för anhöriga som stödjer närstående” är att reglera det 
övergripande arbetet med anhörigstöd i kommunen. Den är ett stöd för de kommunala 
verksamheternas interna arbete. Med riktlinjerna som grund kan strategier och 
rutiner som bidrar till att utveckla anhörigstödet på ett ändamålsenligt sätt arbetas 
fram. 

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 
2. Tjänsteskrivelse daterad till den 9 februari 2022 skriven av socialchef Linda 

Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist.  
3. Riktlinje för anhöriga som stödjer närstående. 

 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 68  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
 

• Socialnämndens presidiums sammanträdesprotokoll 2022-02-02 
• Delegeringslista 2022-01-01 till 2022 – 01–31, barn- och ungdomsgruppen 
• Delegeringslista 2022-01-01 till 2022 – 01–31, myndighet öppenvård 
• Delegeringslista 2022-01-01 till 2022 – 01–31, ekonomiskt bistånd 
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§ 69  

 

Övriga ärenden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Följande frågor lyftes på mötet: 

- Medarbetare inom äldreomsorgen med annan språkkompetens, i det stora 
hela fungerar det bra.  
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§ 70  

 

Meddelanden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över meddelanden för socialnämndens kännedom. 
 

Beslutsunderlag 
- Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige daterad 21 februari 2022 § 12 
- Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen daterad 8 mars 2022 § 102 
- Dom förvaltningsrätten i Linköping, 9 februari 2022 
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