
Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-04-22

Plats och tid Ljungarummet, Saysjo kommun, onsdag 22 april 2020 kl. 08:30 — 11:15

Beslutande Kerstin Hvirf (S), ordforande
Anette Gustafsson (C), forste vice ordforande
Gunnel Svensson (M), andre vice ordforande
Samuel Nickolausson (KD)
Kjell Lundkvist (SD)

Ovriga deltagare Lillemor Hultqvist, sekreterare
Kerstin Carlsson, vid § 72
Gerald Lichtenthaler, vid § 73- 78
Caroline Yderman, vid § 72, 79— 84
Miriam Markusson Berg, vid § 72, 79 - 84
Molly Goranson, vid § 79
Susanne Lilja, vid § 81

Utses att justera Samuel Nickolausson

Justeringens Kommunalhuset, Saysjo 2020-04-29 kl. 15:00
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Ordforande

Sekreterare
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Kerstin Hvirf, S

,

Lillemor Hultqvist

Samuel Nickolausson

Paragrafer 71 -84 §§

Saysjo kommun, 576 80 Saysjd
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Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-04-22

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Beslutsinstans: Socialnamnden

Sammantradesdatum: 2020-04-22

Anslagsdatum: 2020-05-01

Sista dag att overklaga
(laglighetsprovning):

Forvaringsplats for protokollet: Socialkontoret

Underskrift
Lillemor Hultqvist

2020-05-22

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Innehallsforteckning

Sam mantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-04-22

Narvaro

Val av justerare samt tid och plats

§ 71 Godkannande av arendelista 4

§ 72 Information Covid-19 2020/45 5

§ 73 overvagande enligt 14 § lagen med sarskilda
bestammelser om yard av unga (LVU)

§ 74 Overflytt av Ardnaden enligt 6 kap 8 §
Foraldrabalken (FB)

§ 75 Overvagande enligt 14 § lagen med sarskilda
bestammelser om yard av unga (LVU)

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

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

§ 78 Utredning med forslag till beslut samt
overvagande enligt 13 § forsta stycket lagen
med sarskilda bestammelser om vArd av unga
(LVU)

§ 79 Byte av bostadsort for personer som utsatts 2020/54 6
for Aid i nara relation.

§ 8o Information kring "Det goda aldrelivet" 2019/16 7

§81 Ekonomisk rapport 2020/56 8

§ 82 Anmalan av delegationsbeslut 9

§ 83 Upphandling personlig assistans 2020/37 lo

§ 84 Meddelanden 11

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-04-22

Godkannande av arendelista

Socialnamnden beslutar

alt godkanna arendelistan for dagens sammantrade.

Sammanfattning

Ordforande meddelar aft arende 15 har tillkommit efter all kallelsen har skickats ut.
Ordforande fragar socialnamnden om dagens arendelista med denna andring kan
godkannas och behandlas pa dagens sammantrade.

Inledning

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

4. Information Covid-19
Sekretessarenden

5. overvagande enligt 14 § lagen med sarskilda bestammelser om yard av unga
(LVU)

6. overflytt av vardnaden enligt 6 kap 8 § Foraldraball(en (FB)
7. Overvagande enligt 14 § lagen med sarsldlda bestammelser om yard av unga

(LVU)
8. overvagande enligt 13 § forsta stycket lagen med sarskilda bestammelser om

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

yard av unga (LVU)
10. Utredning med forslag till beslut samt overvagande enligt 13 § forsta stycket

lagen med sarskilda bestammelser om yard av unga (LVU)
Beredningsarenden

Byte av bostadsort for personer som utsatts for vald i nara relation.
12. Information kring "Det goda aldrelivet"
Beslutsfirenden
13. Ekonomisk rapport
Avslutning
14. Anmalan av delegationsbeslut
15. Upphandling av personlig assistans
16. Meddelanden

ez/
Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

§ 72

Information Covid-19

Socialnamnden beslutar

all notera informationen.

Sammantradesprotokoll
Sociainamnden
2020-04-22

Sammanfattning

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

I nulaget har socialforvaltningen tillrackligt med skyddsutrustning fOr personalen.
Skyddsutrustningen uppfyller arbetsmiljoverkets kray. SSK gör bedomning om vem
eller vilka som ska testas utav vara brukare. Kohortvard tillampas dar det finns behov.
Riskbedomningar Ors for respektive verksamhetsomrade kontinuerligt.

Socialnamndens ledamoter viii ha information kontinuerligt hur laget ayseende covid
utvecklas.

Beslutsunderlag

Muntlig information lamnad av Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjukskoterska.

Justering

az
S5vsjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se
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Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-04-22

§ 79 Diarienummer: SN 2020/54

Byte av bostadsort for personer som utsatts for vald i nara

relation.

Socialnamnden beslutar

att overlamna arendet till nastkommande sammantrade.

Sammanfattning

Avsikten med overenskommelsen är att skapa en lansovergripande viljeinriktning for
att samarbeta kring valdsutsatta personer som behover byta bostadsort Over
kommungransen och darigenom kunna underlatta for den enskilde att fa sina behov
tillgodosedda.

En vAldsutsatt person har ibland behov av att byta bostadsort ph grund av fara for att
atervanda hem eller bristande tillgang ph lediga 13°st:icier i hemkommunen. Det är
relativt vanligt att nar dessa personer behaver byta bostadskommun skapas en
oenighet mellan kommuner om vem som bar ansvaret for den enskilde och detta leder
till att fokus hamnar pa ansvarsfragan istallet for den enskildes behov av stod.

Aft ha en person placerad ph skyddat boende tills ansvarsfrAgan och
bostadssituationen for den enskilde är lost är en kostsam belastning for kommunen
och ger ej heller en langsiktig kvalitativ insats for den enskilde.

Viljeinriktningen är inte forbindande att ta emot ett visst antal arenden utan en
bedomning ska goras i varje enskilt kende.

Beslutsunderlag

Rapport frail Lansstyrelsen i Jonkopings lan, byte av bostadsort for valdsutsatta.

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

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande

6



Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-04-22

§ 80 2019/16

Information kring "Det goda aldrelivet"

Socialnamnden beslutar

all notera informationen.

Sammanfattning

Caroline Yderman, TF funktionschef yard- och omsorg, informerar om all den oppna
verksamheten gar uppehall med anledning av Covid. mom vara boenden pagar
aktiviteter i den man det är mojligt.
Pagaende arbetet med demenscentrum pa Ringgarden och projektgruppens utredning
kommer all redovisas vid socialnamndens sammantrade i maj.

Beslutsunderlag

Muntlig information lamnad av Caroline Yderman, TF funktionschef yard- och
omsorg.

Beslutet skickas till

C Yderman

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 81 Diarienummer: 2020/56

Ekonomisk rapport

Socialnamnden beslutar

all notera informationen.

Sammanfattning

Susanne Lilja, ekonom, redogor for manadsrapport ayseende forsta kvartalet 2020.

Den storsta negativa avvikelsen mot budget star funktionshinderomsorgen for dar
foivaltningen ser okade kostnader inom personlig assistans. Aven inom
aldreomsorgen samt individ och familjeomsorgens verksamhetsomraden är det en
negativ avvikelse. Den totala budgetavvikelsen uppgar per 31 mars till -2,6 mkr och
forvaltningen gor en prognos for ar2020 pa -2,9 mkr. Det är annu oklart hur
samhallsutvecklingen med anledning av Covid19 kommer aft paverka
budgetprognosen.

Beslutsunderlag

Manadsrapport mars 2020

Beslutet skickas till

C Yderman
L Hultqvist
M Markusson Berg
S Lilj a

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjd

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 82

Sammantradesprotokoll
Socialnaninden
2020-04-22

Annialan av delegationsbeslut

Socialnaninden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Foreligger forteckning over delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

• Socialnamndens presidiums sammantradesprotokoll 2020-04-01
• Socialnamndens presidiums sammantradesprotokoll 2020-03-11
• Delegeringslista 2020-02-01 — 2020-02-29 barn- och ungdomsgrupp
• Delegeringslista 2020-03-01 — 2020-03-31barn- och ungdomsgrupp
• Delegeringslista 2020-02-01 — 2020-02-29 ekonomiskt bistand
• Delegeringslista 2020-03-01 — 2020-03-31 ekonomiskt bistand
• Delegeringslista 2020-02-01 — 2020-02-29 myndighet oppenvard
• Delegeringslista 2020-03-01 — 2020-03-31 myndighet oppenvard

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 83

Ovriga ärenden

Socialnamnden beslutar

att notera information.

Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-04-22

Sammanfattning

Diskussion kring konkurrensutsattning av personlig assistans.

Justering

cat
SaysjO kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 84

Meddelanden

Socialnamnden beslutar

all notera informationen.

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-04-22

Sammanfattning

ForeEgger forteckning over meddelande Rh* socialnamndens kannedom.

Beslutsunderlag

• Underratelse fran inspektionen for yard och omsorg (WO), diarienr 3.5.1-
44442/2019

• Beslut frail inspektionen for yard och omsorg (IVO), diarienr 8.8a--
18308/2019

• Meddelande frail inspektionen for yard och omsorg (WO), diarienr 3.5.1.-
07444/2020

• Dom frill Kammarratten, mainr 287-20
• Dom frail ICammarratten, malnr 170-20
• Dom frail Forvaltningsratten, malnr 5563-19
• Dom fran Forvaltningsratten, malnr 994-20

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo
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