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Sam mantradesprotokoll
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Kulturhuset, Saysjo kommun, onsdag 18 november 2020 Id. 08:30 — 13:00

Kerstin Hvirf (S), ordforande, franvarande
Anette Gustafsson (C), ordforande
Gunnel Svensson (M), andre vice ordforande
Bengt Swerlander (KD)
Lars Helgesson (SD), franvarande
Ersattare
Kjell Lundkvist (SD) ersatter Lars Helgesson (SD)
Monica Gustaysson (S) ersatter Kerstin Hvirf (S)

Sammantradet genomfors med 5 ledamoter enligt partioverenskommelse
2020-06-15, aktiverad 2020-10-30.

Jennifer Jorgensson, sekreterare
Lillemor Hultqvist, vid § 197 - 214
Linda Bjork, vid § 197 — 214
Kerstin Carlsson, vid § 199, deltar pa distans
Gerald Lichtenthaler, vid § 201 — 204, 213
Susanne Lilja, vid § 209, deltar pa distans
Kristin Nilsdotter Isaksson, vid § 211, deltar pa distans
Andreas Grennborg, vid § 211, deltar pa distans

Gunnel Svensson

Socialkontoret 2020-11-24 Id. 09:00

Paragrafer 197-214 §§

Anettp Gustafsson, C

Jennifer Jorgensson

p ?4, k74,7

Gunnel Svensson

Justering Saysjo kommun, 576 80 Sävsjö

Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Sociainamnden
2020-11-18

Anslagsbevis
Protokollet dr justerat. Justeringen liar tillkannagivits genom anslag.

Beslutsinstans: Socialnamnden

Sammantradesdatum: 2020-11-18

Anslagsdatum: 2020-11-24

Sista dag att overklaga
(laglighetsprovning):

2020-12-15

Forvaringsplats for protokollet: Socialkontoret

Underskrift
Jennifer Jorgensson

Justering

Jg_

Saysjo kommun, 576 80 Saysjo
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Innehallsforteckning

Narvaro

Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-11-18

Val av justerare samt tid och plats

§197 Godkannande av arendelista 5

§ 198 Ej verkstallda beslut 2020 2020/59 6

§ 199 Information Covid-19 7

§ 200 Information frail socialchef 8

§ 201 Utredning med forslag till beslut

§ 202 Utredning med forslag till beslut

§ 203 overvagande enligt 13 § forsta stycket lagen
med sarskilda bestammelser om yard av unga
(LVU)

§ 204 Placering enligt ii § forsta stycket lagen med
sarskilda bestammelser om yard av unga
(LVU)

§ 205 SIA Camping 2020/135 9

§ 206 Riktlinje vid handlaggning enligt lagen om 2020/131 10
stod och service till vissa funktionshindrade,
LSS

§ 207 Internkontrollplan 2021 2020/134 11

§ 208 Beslutsattestanter 2021 2020/133 12

§ 209 Ekonomisk rapport 13

§ 210 Platser sarskilt boende 2020/136 14

§ 211 Remissyttrande bostadsforsorjningsplan 15

§ 212 Hi5glidens fastighet investeringsmedel i 16
samband med ombyggnation

§ 213 Placering enligt ii § fcirsta stycket lagen med
sarskilda bestammelser om yard av unga
(LVU)

Justering

AV-

Saysjo kommun, 576 80 Saysja

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande

3



Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
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§ 214 Motion om sarskilt boende 17

Justering

34 71
S5vsjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se
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Saysjo
kommun

§ 197

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-11-18

Godkannande av arendelista

Socialnamnden beslutar

aft godkanna arendelistan for dagens sammantrade.

Sammanfattning

Ordforande fragar socialnamnden om dagens arendelista kan godkannas och
behandlas pa dagens sammantrade.

Inledning

1. Narvaro
2. Val av justerare samt tid och plats
3. Godkannande av arendelista
Informationsfirenden
4. Ej verkstallda beslut 2020 2020/59
5. Information Covid-19 2020/45
6. Information fran socialchef
Sekretessiirenden
7. Utredning med forslag till beslut
8. Utredning med forslag till beslut
9. overvagande enligt 13 § forsta stycket lagen med sarskilda bestammelser om

yard av unga (LVU)
10. Placering enligt 11 § forsta stycket lagen med sarsIdIda bestammelser om yard

av unga (LVU)
Beredningsarenden
ii. SIA Camping 2020/135
12. Riktlinje vid handlaggning enligt lagen om stod och service till vissa

funktionshindrade, LSS 2020/131
13. Internkontrollplan 2021 2020/134
Beslutsfirenden
14. Beslutsattestanter 2021 2020/133
15. Ekonomisk rapport 2020/56
16. Platser sarskilt boende 2020/136
17. Remissyttrande bostadsforsorjningsplan
Avslutning
18. Hoglidens fastighet
19. Placering enligt 11 § forsta stycket lagen med sarsIdlda bestammelser om yard

av unga (LVU)
20. Motion om sarskilt boende

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjd

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
CM kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-11-18

§ 198 Diarienummer SN 2020/59

Ei verkstallda beslut 2020

Socialnamnden beslutar

all notera informationen.

Sammanfattning

Lillemor Hultqvist, funktionschef IFO/SIA, redogorforej verkstallda beslut for kvartal
32020.

Beslutsunderlag

1. Muntlig information lamnad av Lillemor Hultqvist, funktionschef IFO/SIA
2. Bilaga ej verkstallda beslut kvartal 2 2020

Beslutet skickas till

L Hultqvist
Kommunstyrelsen

Justering

L4
Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-11-18

§ 199 Diarienummer: SN 2020/45

Information Covid-19

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Kerstin Carlsson, medieinskt ansvarig sjukskoterska, informerar om det aktuella laget
ayseende Covid-19 inom socialforvaltningens verksamheter.

I nulaget är en brukare inom hemtjansten konstaterad med Covid-19 samt 6 brukare
inom ett boende.

Beslutsunderlag

Muntlig information av Kerstin Carlsson, medieinskt ansvarig sjukskoterska.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

§ 200

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-11-18

Information frin socialchef

Socialnamnden beslutar

all notera informationen.

Sammanfattning

Linda Bjork, socialchef, informerar om foljande:
• Liget i verksamheterna är med anledning av Covid-19 anstrangt. Det är stor

franvaro i personalgrupperna vilket gör all arbetsbelastningen blir hog pa
narvarande personal. Det pagar omfordelning av personalresurser for all ldara
prioriterade uppgifter.

• For all minska smittspridning ska arbete ske hemifran om det är mOjligt.
Digitala moten genomfors.

• Information om inforandet av verksamhetssystemet Combine.
• Rekrytering av funktionschefer for Vo0 samt FO.
• Rekrytering av namndssekreterare.

Beslutsunderlag

Muntlig information av Linda Bjork, socialchef.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: konnmun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-11-18

§ 205 Diarienummer SN 2020/135

SIA Camping

Socialnamnden beslutar

att overlamna arendet till nastkommande sammantrade.

Sammanfattning

Verksamheterna inom SIA arbetar med manniskor med olika behov och som star
utanfor den reguljara arbetsmarknaden. Behovet hos deltagarna är aft befinna sig i en
verksamhet dar deras individuella kompetenser tas till vara pa basta satt och dar de
har mOjlighet all testa sina kunskaper inom olika omraden.
Genom SIA camping finns mojligheten all skapa kontakter i naringslivet och den
enskilda individen far ett natverk samt arbetslivserfarenheter inf.& framtiden.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av funktionschef IFO Lillemor Hultqvist samt TF
enhetschef SIA Petra Lindemann, daterad 2020-11-10

2. Projektbeskrivning SIA-camping
3. Resultatbudget

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-11-18

§ 206 Diarienummer: SN 2020/131

Riktlinje vid handlaggning enligt lagen om stod och service

till vissa funktionshindrade, LSS

Socialnamnden beslutar

att overlamna arendet till nastkommande sammantrade.

Sammanfattning

Syftet med riktlinjen är att sakerstalla rattssakerhet och likabehandling i Saysjo
kommun nar det galler utredning, bedomning och tillgang till de insatser som ska
erbjudas enligt LSS. Riktlinjen ska ge stod och vagledning i individuella
behovsbedomningar utifran gallande lagstiftning.

Riktlinjen ska inte begransa den enskildes ratt till insatser enligt LSS. Den ska satta
fokus pa den individuella bedomningen som krays for att fatta ett rattssakert beslut.
Socialforvaltningen arbetar utifran modellen IBIC (individens behov i centrum) vilket
syftar till att skapa ett behovsinriktat arbetssatt bade i myndighetsutovningen och
inom verkstalligheten.

Beslutsunderlag
1. Tjansteskrivelse upprattad av funktionschef IFO Lillemor Hultqvist,

enhetschef myndighet barn och unga Gerald Lichtenthaler samt enhetschef
myndighet vuxen Molly Goranson, daterad 2020-11-05

2. Riktlinje vid handlaggning enligt lagen om stool och service till vissa
funktionshindrade, LSS, daterad 2020-10-05

Justering

J‘§-
SaysjO kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-11-18

§ 207 Diarienummer: SN 2020/134

internkontrollplan 2021

Socialnamnden beslutar

aft anta foreslagen riktlinje internkontrollplan for Socialforvaltningen 2021.

Sammanfattning

I enligt med Saysjo kommuns reglemente for intemkontroll kring internkontroll
framgar all varje forvaltning ska ha en upprattad internkontrollplan. Data ligger i
linje med Socialforvaltningens ledningssystem som bygger pA Socialstyrelsens
foreskrifter och allmanna rad om ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9), van i det framgar aft verksamheter ska ha upprattade rutiner for
riskanalys och egenkontroll.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av utvecklingsledare Annela Major Eldund och
socialchef Linda Bjork, daterad 2020-11-10

2. Riktlinje internkontrollplan
3. Riskanalyser socialforvaltningen 2021

Beslutet skickas till

A Major Eklund
L Bjork

Justering Saysjo kornmun, 576 80 55vsjd

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

utdragsbestyrkande
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Loa kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-11-18

§ 208 Diarienummer: SN 2020/133

Beslutsattestanter 2021

Socialnamnden beslutar

att anta foreliggande forslag till beslutsattestanter for namndens verksamhetsomrade
for ar2021, samt

all beslut om forandringar av beslutsattestanter for namndens verksamhetsomrade for
ar 2021, som erfordras pa grund av personalomsattning och mindre organisations-
forandringar, ska delegeras till forvaltningschefen.

Sammanfattning

Lillemor Hultqvist, funktionschef IFOSIA, redog8r for forslag pa
beslutsattestanter for 2020. Enligt gallande reglemente skall kommunens namnder
utse beslutsattestanter inom sitt verksamhetsomrade.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av ekonom Susanne Lilja och socialchef Linda
Bjork, daterad 2020-11-09

2. Forteckning over beslutsattestanter2021.

Beslutet skickas till

L Bjork
S Lilja

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-11-18

§ 209 Diarienummer: SN 2020/56

Ekonomisk rapport

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Susanne Lilja, ekonom, redogor for manadsrapport ayseende oktober2020.

Socialffirvaltningen bar en negativ budgetavvikelse efter oktober manad med -6,9 mkr.

Beslutsunderlag

1. Muntlig information av ekonom Susanne Lilja
2. Manadsrapport oktober2020

Beslutet skickas till

S Lilj a

Justering

Js<
SaysjO kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
EZ1kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-11-18

§ 210 Diarienummer: SN 2020/136

Platser sarskilt boende

Socialnamnden beslutar

att atta till tio boendeplatser pa sarskilt boende ldggs i "malpase" i Saysjo kommun.

Sam manfattning

Socialndmndens uppdrag är all forvalta tilldelade resurser pa ett sa dndamalsenligt
och kostnadseffektivt sat som mOjligt. Utifran att det en ldngre tid funnits mellan
10-13 lediga boendeplatser per manad inom sarskilt boende krays en
effektiviseringsatgard. Det finns i nulaget inga nya ansokningar om sarskilt boende
och darmed ingen

All kontinuerligt redovisa en hog andel lediga lagenheter pfiverkar budgeten negativt.
FOrdelningen, som är spridd over hela kommunen, omojliggor den
personaleffektivisering som krays. En neddragning av antalet boendeplatser i form av
att lagga en hel avdelning om 8-io platser i "malpase" ser forvaltningen som en
nodvandig atgard for all klara hantera intaktsforlusten.

Arendebeskrivning
De tomma boendeplatser som registrerats inom sarskilt boende under aret har varit
utspridda pa samtliga enheter i kommunen. Den personaleffektivisering som krays for
att kompensera intaktsforlusterna är inte genomforbara ndr de tomma
boendeplatserna är utspiidda i kommunen.
Viss omfordelning av personal och minskning av vikarieanskaffning bar genomforts
dock valdigt begransat da det finns lagkrav och behov av minibemanning pa respektive
avdelning all forhalla sig till.

For all kunna bedriva verksamheten pa ett kostnadseffektivt och andamalsenligt ski
behover i nulaget atta till tio boendeplatser ldggas i "malpase".

Beslutsunderlag

Tjdnsteskrivelse upprattad av tf funktionschef Vo0 Caroline Yderman samt socialchef
Linda Bjork, daterad 2020-10-26.

Beslutet skickas till

C Yderman
L Bjork

Justering

j-
Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

§211

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-11-18

Remissyttrande bostadsforsorjningsplan

Socialnamnden beslutar

att overlamna arendet till nastkommande sammantrade.

Sammanfattning

Kommunens bostadsforsorjningsplan är ett strategiskt dokument som visar hur
kommunen ska skapa forutsattningar for att alla i kommunen ska kunna leva i goda
bostader. Syftet med planen är bland annat att framja att andamalsenliga atgarder for
bostadsforsorjningen forbereds och genomfors. I planen framgar ocksa kommunens
mal fOr bostadsbyggande och utveckling av bostadsbestandet och vilka insatsomraden
som planeras for att na de uppsatta malen.

I lagen om kommunernas ansvar for bostadsforsorjningen (2000:1383) framgar vad
en bostadsforsorjningsplan ska innehalla. Forutom att ta upp mal och insatsomraden,
ska en bostadsforsorjningsplan ocksa ta hansyn till nationella, regionala och lokala
mM och styrdokument, samt bygga pa en analys av kommunens demografiska
utveckling och av bostadsmarknadens lokala forhallanden. Kommunen har ocksa ett
sarskilt ansvar for bostadsforsorjning till de kommuninvanare som har svart att sjalva
kunna tillgodose sina behov av en bostad.

Beslutsunderlag

1. Muntlig information av Kristin Nilsdotter Isaksson och Andreas Grennborg.
2. Bostadsforsorjningsplan, riktlinje for bostadsforsorjning i Saysjo kommun

2021 — 2026, remissversion.

Justering Saysja kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-11-18

§ 212 Diarienummer: SN 2019/77

Hoglidens fastighet

Socialnamnden beslutar

att foresla kommunstyrelsen att tillskjuta 2.5130 tkr till socialnamndens budgetram for
renovering av HogEdens fastighet, Branten.

Sammanfattning

Socialnamnden fattade 2020-10-28 beslut om hur de tomma lokalerna pa Hogliden,
Branten ska anvandas genom att anpassa lokalerna for:

- Hemvardens hus, vilket imymmer: Halso- och sjukvard (HS), hemtjanst Norr
- Dagverksamhet for personer med demenssjukdom
- Anpassade lokaler for individ- och familjeomsorgens (IFO) kontor

Tidigare forutsattningar har forandrats och darmed aven finansieringen for
renoveringskostnaderna.
F8r att andamalsenligt klara nyttja de tomma lokalerna pa Hogliden, Branten enligt
ovan beskrivning, krays viss anpassning och renovering av lokalerna. Medel behover
tillskjutas socialnamndens budgetram med 2,500 tkr for ar 2021.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse upprattad av Linda Bjork, socialchef, daterad 2020-11-17.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justering Saysjii kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Sa"vsjo
CZIkommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-11-18

§ 214 Diarienummer: SN 2019/217

Motion om sarskilt boende

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Redovisning av svar pa motion (M) — erbjudande om sarskilt boende for personer med
omsorgsbehov overstigande 120 timmar per manad.

Beslutsunderlag

Muntlig information av Anette Gustafsson.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjii

Telefon: 0382-152 00

Mel!: kommun@saysjo.se

utdragsbestyrkande
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