
Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-04-01

Plats och tid Ljungarummet, Saysjo kommun, onsdag 1 april 2020 kl. 08:30 — 10:15

Beslutande Kers-tin Hvirf (S), ordfcirande
Anette Gustafsson (C), forste vice ordforande
Gunnel Svensson (M), andre vice ordforande, franvarande
Bengt Swerlander (KD), franvarande
Anders Griph (KD), frfinvarande
Anncatrin Ek (I(D)
Samuel Nickolausson (KD)
Monica Gustaysson (S)
Lars Helgesson (SD), franvarande

Ovriga deltaga re Lillemor Hultqvist, sekreterare
Kerstin Carlsson, vid § 63
Miriam Markusson Berg, vid § 68
Gerald Lichtenthaler, vid § 64-66

Tjanstgorande ersattare:
Arne Petersson (M) ersatter Gunnel Svensson (M)
Alexander Brannlund (KD) eratter Anders Griph (KD), vid § 68, 70
Kjell Lundkvist (SD) ersatter Lars Helgesson (SD)
Mari Karlsson (KD) ersatter Bengt Swerlander (KD)

Utses att justera Arne Petersson

Justeringens
plats och tid

Ordforande

Sekretera re

Justerande

Kommunalhuset, Saysjo 2020-04-08 kl. 15:00

, 77/

Kerstio Hvirf, S

Lillemor Hthltqvist

?

Arne Petersson

Paragrafer 62-68, 70 §§

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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2020-04-01

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. J usteringen bar tillkannagivits genom anslag.

Besiutsinstans: Socialnamnden

Sammantradesdatum: 2020-04-01

Anslagsdatum: 2020-04-10

Sista dag att overklaga
(laglighetsprovning):

Forvaringsplats f6r protokollet:

Underskrift
Lillemor Hultqvi

2020-05-01

Socialkontoret

Justering

1/:,/
Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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Innehallsforteckning

Sammantradesprotokoll
Socialnaninden
2020-04-01

Narvaro

Val av justerare samt lid och plats

§ 62 Godkannande av arendelista

§ 63 Information Covid-19

§ 64 Omprovning av yard enligt 3 § och 13 § andra
stycket lagen med sarskilda bestammelser
om yard av unga (LVU)

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

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

4

5

§ 67 Riktlinje namndsadministration 2020/51 6

§ 68 Planeringsforutsattningar 2021 2020/39 7

§ 69 Tillfalligt andrad serveringsperiod for 2020/53
uteservering

§ 70 Upphandling av personlig assistans 8

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-04-01

Godkannande av arendelista

Socialnamnden beslutar

att godkanna arendelistan for dagens sammantrade.

Sammanfattning

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

Inledning

1. Narvaro
2. Val av justerare samt tid och plats
3. Godkannande ay arendelista
Informationsiirenden

4. Information Coyid-19
Sekretessarenden

5. Omproyning ay yard enligt 3 § och 13 § andra stycket lagen med sarskilda
bestammelser om yard ay unga (LVU)

6. oyeryagande enligt 13 § forsta stycket lagen med sarskilda bestammelser om
yard av unga (LVU)

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

Beredningsfirenden
8. Riktlinje namndsadministration
Beslutsarenden
9. Planeringsforutsattningar 2021
10. Tillfalligt andrad serveringsperiod for uteservering
Avslutning
11. Upphandling av personlig assistans

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo
Telefon: 0382-152 00

kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Information Covid-19

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-04-01

Sammanfattning

Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjukskoterska, informerar om kommunens
pagaende arbete med Covid-19.

Beslutsunderlag

Muntlig information lamnad av Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjukskoterska.

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

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-04-01

§ 67 Diarienummer: SN 2020/51

Riktlinje namndsadministration

Socialnamnden beslutar

att anta riktlinje for namndsadministration.

Sammanfattning

All arbeta i en kommun skiljer sig fran all arbeta hos en privat arbetsgivare da
kommunen är en demokratiskt styrd organisation. I en demokratiskt styrd verksamhet
är kraven hoga pa Oppenhet, insyn och delaktighet. Data kommer bland annat till
uttryck i sarskilda bestammelser sasom t ex offentlighetsprincipen och all alla
handlingar i en kommun är allmanna handlingar, samt forvaltningslagens
bestammelser om myndigheters serviceskyldighet som bland annat omfattar
oppettider, utlamnande av handlingar och hjalp till den enskilde i form av vagledning
och hanvisning. For all det ska finnas forutsattningar for insyn och service samt val
underbyggda och val forberedda beslut i verksamheten maste det finnas fungerande
administrativa rutiner. Hela kedjan som borjar med posthantering, arenderegistrering
och sedan over& till beredning av beslutsunderlag inf.& ett sammantrade maste
fungera pa ett effektivt sail.

Riktlinjen fcir namndsadministrationen beskriver principerna for de rutiner som
tjansteman/handlaggare och fortroendevalda maste Elba for all
namndsadministrationen ska kunna utvecklas och kvalitetssakras.

Malet med riktlinjen är all medborgarnas och de fortroendevaldas insyn i
socialforvaltningens verksamhet ska starkas, all namndsadministrationen ska vara
rattssaker samt all effektiviteten inom namndsadministrationen ska Oka.

Beslutsunderlag

Riktlinje for namndsadrninistration.

Beslutet skickas till

Berord personal inom socialforvaltningen.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-04-01

Diarienummer: SN 2020/39

Planeringsforutsattningar 2021

Socialnamnden beslutar

att anta Planeringsforutsattningar budget 2021 med utblick 2022-2023,
socialnamnden, dar redogorelse for anpassningar utifran kommunstyrelsens
budgetdirektiv framgar, samt

att beslut ayseende konkurrensutsattning av personlig assistans kommer fattas vid
socialnamndens sammantrade i april, samt

att overlamna dokumentet Planeringsforutsattningar budget 2021 med utblick 2022-
2023 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Idol. budget 2021 har kommunstyrelsen beslutat om budgetdirektiv till namnder och
styrelser.

For ar 2021 galler all verksamhetsplanen delta ar ligger pa samma niva som 2020.
Eventuella satsningar maste finansieras via omdisponering av den egna verksamheten.
For ar 2021 galler aven all verksamheten till kommunfullmaktige ska redovisa
effektiviseringar motsvarande 0,5 %. Det b8r sarskilt betonas all namnderna i sill
arbete ska beakta att Saysjo kommun aven efter denna effektivisering ska vara en
attraktiv kommun all bo och verka i och att kommunens vision, vardegrund och
overgripande mal ligger fast sa som de formuleras i utvecklingsstrategin.

Socialforvaltningen har arbetat fram planeringsforutsattningar infor budget 2021 med
utblick 2022-2023, genom planeringsdag tillsammans med socialforvaltningens
ledningsgrupp och i dialog med socialnamnden.

Nagra satsningar kan inte bli aktuella for verksamheten under 2020. Daremot maste
verksamheterna anpassas efter befintliga behov och atgarder maste vidtas for all fâ
budget i balans.
En beskrivning av namndens ansvarsomraden, behov av verksamhetsforandringar,
investeringar, avgifter och taxor samt redogOrelse for anpassningar utifran
kommunstyrelsens budgetdirektiv, har stallts samman i bifogat dokument,
Planeringsforutsattningar budget 2021 med utblick 2022-2023, socialnamnden.

Beslutsunderlag

Bilaga Planeringsforutsattningar budget 2021 med utblick 2022-2023,
socialnamnden.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
M Markusson Berg

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 70

Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-04-01

Upphandling av personlig assistans

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Vid dagens sammantrade framkommer onskemal om fortydligande av fragestallningar
angaende arendet konkunensutsattning av personlig assistans.

Justering ; S5vsjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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