
 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-12-07 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, onsdag 7 december 2022 kl. 12:30 – 16:00 

 
Beslutande Kerstin Hvirf (S), ordförande 

Anette Gustafsson (C), förste vice ordförande  
Gunnel Svensson (M), andre vice ordförande 
Bengt Swerlander (KD) §§ 184-186, 188 
Anders Griph (KD)  
Anncatrin Ek (KD)  
Samuel Nickolausson (KD)  
Monica Gustavsson (S)  
Kjell Lundkvist (SD 
 
Ersättare 
Alexander Brännlund (KD) §§ 187, 189-192 ersätter Bengt Swerlander (KD)  

Övriga deltagare 

 

Linda Björk, socialchef   
Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef 
Emma Fagerberg § 189 
Susanne Lilja, ekonom § 186 
Marie Hogmalm ekonomichef § 186 
Marie Netz, nämnsekreterare   
Jan Holmqvist, kommundirektör § 186   
Mats Hermansson, KS § 186 
Therese Pettersson, KS § 186 
Gunnel Lundgren, KS § 186 
Charlotte Bjerndell, Ensolution § 186 

Utses att justera Samuel Nickolausson (KD)     

Justeringens  
plats och tid 

 Socialkontoret 2022-12-14 kl. 15.00.    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

184-192 §§  

 

 

Kerstin Hvirf, S 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Marie Netz 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Samuel Nickolausson (KD)    
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Utdragsbestyrkande 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-07 

Anslagsdatum: 2022-12-16 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2023-01-06 

Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Marie Netz 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 184 Godkännande av ärendelista  4 

§ 185 Information från socialchefen  5 

§ 186 Redovisning av kostnad per brukare  6 

§ 187 Lex Maria 2022/179 7 

§ 188 Riktlinje Riskbruk, missbruk och beroende - 
Utgår 

2022/181 8 

§ 189 Remiss Grönt hållbarhetsprogram 2022/184 9 

§ 190 Beslutsattestanter för 2023 2022/180 10 

§ 191 Intern kontrollplan för socialförvaltningen – 
uppföljning 2022 och intern kontrollplan 
2023 

2022/170 11 

§ 192 Övriga ärenden  12 
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§ 184  

 

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 

Närvaro 

Val av justerare samt tid och plats 

Godkännande av ärendelista 

Informationsärenden 

Information från socialchefen 

Redovisning av kostnad per brukare 

Beredningsärenden 

Lex Maria 

Riktlinje Riskbruk, missbruk och beroende 

Remiss Grönt hållbarhetsprogram 

Beslutsärenden 

Beslutsattestanter för 2023 

Intern kontrollplan för socialförvaltningen – 
uppföljning 2022 och intern kontrollplan 2023 

Avslutning 

Övriga ärenden 
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§ 185  

 

Information från socialchefen 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Socialchef Linda Björk informerar. 

- Budget 2023  
- Kostnad Per Brukare (KPB) underlag till budget 2024 

 
 
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 186 Diarienummer: SN 2022/190 

 

Redovisning av kostnad per brukare 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att se hur olika insatser kopplas ihop med 
kostnader. Analysen fångar upp verksamhetens insatser inom äldreomsorg och 
funktionshinderomsorg och ger svar på frågan vem, får vad, och till vilken kostnad.  
 
Kalkylen bygger på 2021 års data, för att använda ett helår när beräkningarna görs. 
Kostnad Per Brukare ger underlag till budget 2024. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning från Charlotte Bjerndell från Ensolution. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
J. Holmqvist, kommunchef 
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§ 187 Diarienummer: SN 2022/179 

 

Lex Maria 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Emma Fagerberg informerar om pågående 
utredning Lex Maria.  
 
En anmälan enligt Lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient 
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom enligt  
Patientsäkerhetslagen (2010:659). Anmälan ska vara Institutet för vård och omsorg 
(IVO) tillhanda snarast efter inträffas händelse.  

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Emma 

Fagerberg. 
2. Tjänsteskrivelse daterad till 21 november 2022 skriven av MAS Emma 

Fagerberg och socialchef Linda Björk. 

Beslutet skickas till 
L Björk, socialchef 
E. Fagerberg, MAS 

7



 Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden  
2022-12-07 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 188 Diarienummer: SN 2022/181 

 

Riktlinje Riskbruk, missbruk och beroende - Utgår 
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§ 189 Diarienummer: SN 2022/184 

 

Remiss Grönt hållbarhetsprogram 

Socialnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande möte. 

Sammanfattning 
Förslag till yttrande 
Socialförvaltningen har inget att erinra mot förslaget under förutsättning att nämnden 
kompenseras för eventuella kostnader som kan bli en följd av Grönt 
hållbarhetsprogram.  
 
Kommunstyrelsen har den 15 november 2022 § 449 beslutat att skicka förslaget på 
Sävsjös gröna hållbarhetsprogram på remiss till socialnämnden för yttrande senast 
den 31 januari 2023. 
Omställningsarbete kommer att vara viktigt, både för kommunen som organisation 
och inom kommunens geografiska område, för att säkerställa ett fortsatt gott liv och 
klara försörjningen i en utmanande tid. 

Sävsjös gröna hållbarhetsprogram är ett strategiskt dokument som anger riktningen 
för Sävsjö kommuns arbete för ett hållbart samhälle med fokus på ekologisk hållbarhet 
i samspel med social och ekonomisk hållbarhet. Det är kommunens lokala agenda för 
arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 och en precisering av 
kommunens vision om gröna Sävsjö.  

Beställare av programmet är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Sävsjö 
kommun genom beslut om fokusområden Ett hållbart samhälle 2022-02-22 och 
Minskad klimatpåverkan 2022-04-25.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad till den 22 november 2022 skriven av socialchef 

Linda Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist.   
2. Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterad 15 november 2022,    

§ 449 
3. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad 31 oktober 2022. 
4. Remissversion Sävsjös gröna hållbarhetsprogram 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
M, Hogmalm, ekonomichef 
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§ 190 Diarienummer: SN 2022/180 

 

Beslutsattestanter för 2023 

Socialnämnden beslutar 
att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för nämndens verksamhetsområde 
för år 2023, samt 
 
att beslut om förändringar av beslutsattestanter för nämndens ansvarsområde under 
år 2023, som erfordras på grund av personalomsättning och mindre organisatoriska 
förändringar, ska delegeras till förvaltningschefen. 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente skall kommunens nämnder utse beslutsattestanter inom 
sitt verksamhetsområde för varje år inom sitt ansvarsområde.  
 
Beslut om ändringar som sker löpande på grund av personalomsättningar och mindre 
organisatoriska förändringar föreslås delegeras från nämnden till förvaltningschefen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad till den 21 november 2022 skriven av socialchef 

Linda Björk och biträdande socialchef Lillemor Hultqvist.   
2. Förteckning över beslutsattestanter 2023. 

 

Beslutet skickas till 
S, Lilja, ekonom 
L. Björk, socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 191 Diarienummer: SN 2022/170 

 

Intern kontrollplan för socialförvaltningen – uppföljning 2022 
och intern kontrollplan 2023 

Socialnämnden beslutar 
att för år 2022 godkänna uppföljning av intern kontrollplan för socialförvaltningen, 
samt 

att för år 2023 fastställa intern kontrollplan för socialförvaltningen 

Sammanfattning 
I kommunallagen sjätte kapitel (§ 6) står det att nämnderna ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande 
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 
särskilt plan för uppföljning av intern a kontrollen (KF 2015-01- 01) 

Socialförvaltningen har genomfört en riskanalys och identifierat riskområden. 
Följande områden har prioriterats för intern kontrollplan för 2023; 

▪ Kompetensförsörjning – plan för förvaltningens kompetensförsörjningsplan 
▪ Social dokumentation – kontinuerligt arbete med social dokumentation en 

stående punkt på verksamhetsträffar samt större fokus på uppföljning 
▪ Registrera och hantera avvikelser – aktiv dialog med medarbetare kring 

avvikelse samt analys för att förebygga negativa händelser 
▪ Sekretess och tystnadsplikt – implementering av nya rutinen Sekretess, 

tystnadsplikt och menprövning 
▪ Ledningssystem – skapa ett användarvänligt system i dialog med verksamheter 
▪ Verksamhetssystem Pulsen Combine – dialog med leverantören för utveckling 

av funktionen gällande statistikutdrag 
▪ Informationssäkerhetimplementering av dataskyddsförordning (GDPR). 

Systematiskt arbete för att stärka kunskapen om datasäkerhet enligt 
kommunens styrdokument. En risk- och konsekvensanalys samt handlingsplan 
ska tas fram 2023. 

▪ Digital mognad – digital kompetens, kompetenstrappa samt kartläggning  
▪ Samverkan med regionen – regelbunden uppföljning av avvikelser samt möten 

med regionen gällande vård och omsorg 
De prioriterade områden har valts med hänsyn till aktuella utmaningar och i områden 
där vi ser att det kan finnas vissa risker som vi bör vara uppmärksamma på. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2022 skriven av utvecklingsledare 

Annela Major Eklund och socialchef Linda Björk. 
2. Presentation, uppföljning 2022 och intern kontroll 202 

Beslutet skickas till 
L. Björk  socialchef 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
A. Major Eklund, utvecklingsledare  
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§ 192  

 

Övriga ärenden 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
- Återkoppling av filmen: Leva tills jag dör  
- Suicidförebyggande arbete 
- Utvärdering av bemanningsenheten 
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