
Ovriga deltagare

Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnaninden
2020-05-13

Plats och tid Kulturhuset, Saysjii kommun, onsdag 13 maj 2020 kl. 08:30 — 11:45

Beslutande Kerstin Hvirf (S), ordforande, ej vid § 99
Anette Gustafsson (C), forste vice ordforande, ej vid § 99
Gunnel Svensson (M), andre vice ordforande, ordforande vid § 99
Anders Griph (KD)
Anncatrin Ek (1(D)
Monica Gustaysson (S)
Lars Helgesson (SD)
Ersattare
Alexander Brannlund (KD) ersatter Bengt Swerlander (KD)
Mari Karlsson (KD) ersatter Samuel Nickolausson (KD)
Ingrid Ivarsson (S) ersatter Kerstin Hvirf (S) vid § 99
Siv Claesson (C) ersatter Anette Gustafsson (C) vid § 99

Lillemor Hultqvist, sekreterare
Greta Andersson, vid § 87, 96
Gerald Lichtenthaler, vid § 88-93
Caroline Yderman, vid § 94-99
Miriam Markusson Berg, vid § 99
Susanne Lilja, vid § 98

Utses att justera Lars Helgesson

Justeringens
plats och tid

Ordforande

Sekreterare

Justerande

Kommunalhuset, Saysjo 2020-05-19 kl. 15:00

Lillemor Hult,ivist

ri)LA

Lars Helgesson

Paragrafer 85-100 §§

Justering Saysjb kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Beslutsinstans: Socialndmnden

Sammantradesdatum: 2020-05-13

Ansiagsdatum: 2020-05-21

Sista dag att overklaga
(laglighetsprovning):

2020-06-11

Forvaringsplats for protokollet: Socialkontoret

Underskrift
Lillemor Hultqvist

Justering Saysjii kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Innehallsforteckning
Narvaro

Val av justerare samt tid och plats

§ 85 Godkannande av arendelista 4 - 5

§ 86 Ej verkstallda beslut 2020 2020/59 6

§ 87 Information fran demenssjukskoterska 7

§ 88 Placering enligt 11 § i St lagen med sarskilda
bestammelser om yard av unga (LVU)

§ 89 overvagande enligt 13 § och 14 § lagen med
sarskilda bestammelser om yard av unga
(LVU)

§ 90 Overvagande enligt 13 § 1 St lagen med
sarskilda bestammelser om yard av unga
(LVU)

§ 91 Omprovning av yard enligt 3 § och 13 § 2 St
lagen med sarskilda bestammelser om yard
av unga (LVU)

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

§ 93 Yttrande till Kammarratten

§ 94 Riktlinje dagverksamhet mom 2020/15 8
socialpsykiatrin enligt SoL

§ 95 Riktlinje socialpsykiatri 2020/20 9

§ 96 Ombyggnad av Ringgarden till 2020/48 10
demensboende

§ 97 Byte av bostadsort for personer som utsatts 2020/54 11
for vald i nara relation.

§ 98 Ekonomisk rapport 12

§ 99 Upphandling av personlig assistans 2020/37 13- 14

§ 100 &riga arenden 15

SaysjO kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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Godkannande av arendelista

Socialnamnden beslutar

att 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

Informationsarenden

4 El verkstallda beslut 2020 2020/59

5 Information fran demenssjukskoterska

Sekretessarenden

6 Placering enligt 11 § i St lagen med sarskilda
bestammelser om yard av unga (LVU)

7 Overvagande enligt 13 § och 14 § lagen med sarskilda
bestammelser om yard av unga (LVU)

8 Overvagande enligt 13 § 1 st lagen med sarskilda
bestammelser om yard av unga (LVU)

9 Omprovning av yard enligt 3 § och 13 § 2 St lagen
med sarskilda bestammelser om yard av unga (LVU)

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

ii Yttrande till Kammarratten

Beredningsarenden

12 Riktlinje dagverksamhet inom socialpsykiatrin enligt 2020/15
SoL

Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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13 Riktlinje socialpsykiatri 2020/20

14 Ombyggnad av Ringgarden till demensboende 2020/48

Beslutsarenden

15 Byte av bostadsort for personer som utsatts for vald i 2020/54
nara relation.

16 Ekonomisk rapport

17 Upphandling av personlig assistans 2020/37

Avslutning

18 &riga arenden

Justering

7e4

SaysjO kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 86 Diarienummer: SN 2020/59

Ej verkstallda beslut 2020

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sam manfattning

Funktionsehef Lillemor Hultqvist redogor for ej verkstallda beslut for kvartal 1 2020.

Beslutsunderlag

1. Muntlig information lamnad av Lillemor Hultqvist
2. Bilaga ej verkstallda beslut kvartal 1 2020

Beslutet skickas till

L Hultqvist
Kommunstyrelsen

S5vsjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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Information fran demenssjukskoterska

Socialnamnden beslutar

aft notera informationen.

Sammanfattning

Demenssamordnare Greta Andersson informerar om arbetet inom demensomradet
som gars inom socialforvaltningen.

Beslutsunderlag

1. Muntlig information lamnad av Greta Andersson.
2. Powerpoint-presentation.

Saysji5 komnnun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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§ 94 Diarienummer: SN 2020/15

Riktlinje dagverksamhet inom socialpsykiatrin enligt Sol

Socialnamnden beslutar

alt anta riktlinje dagverksamhet Mom socialpsykiatrin enligt SoL.

Sammanfattning

Riktiinjer är en vagledning for hur den enskildes behov bor bedomas och hur beviljad
insats bor genomforas inom socialforvaltningen i Saysjo kommun.

Riktlinje dagverksamhet enligt SoL utgar frail lagstiftning och syftar till en jamlik,
likvardig och effektiv myndighetsutovning och verkstallighet utifran skalig levnadsniva
och insatser av god kvalitet. Den ska vara ett stod for handlaggare i bedomningen av
en klientens ansokan fiir alt ge en likvardig och rattssaker handlaggning.

Beslutsunderlag

Riktlinje dagverksamhet enligt SoL

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjd

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

Utdragsbestyrkande
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§ 95 Diarienummer: SN 2020/20

Riktlinje socialpsykiatri

Socialnamnden beslutar

aft anta riktlinje socialpsykiatri.

Sammanfattning

Riktlinje socialpsykiatri utgar fran aktuell lagstiftning och syftar till en jamlik,
likvardig och effektiv myndighetsutovning och verkstallighet utiffa'n skalig levnadsniva
och insatser av god kvalitet.

I varje enskilt fall ska en individuell provning ske. Riktlinjerna ska ge handlaggare och
utforare stod och vagledning i arbetet och utgar fran socialtjanstlagen, offentlighets-
och sekretesslagen, forvaltningslagen och annan relevant lagstiftning.

Beslutsunderlag

Riktlinje socialpsykiatri

Justering Saysjo kornmun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Diarienummer: SN 2020/48

Ombyggnad av Ringgarden till demensboende

Socialnamnden beslutar

all overlamna arendet till nastkommande sammantrade.

Sammanfattning

Med utgangspunkt fran aldreplanen " Livslust-hela liver har kommunfullmaktige
fattat beslut om att uppdra till kommundirektOr Jan Holmqvist att aterkomma med
forslag till byggnation i samband med behandling av investeringsbudget. Forslag Enns
framtaget att Ringgarden blir ett demenscentrum och att nybyggnation av vardboende
sker.

Beslutsunderlag

1. Muntlig information av demenssjukskoterska Greta Andersson, funktionschef
Caroline Yderman samt socialchef Miriam Markusson Berg

2. Slutrapport utredning ombyggnad av Ringgarden till demensboende
3. Bilaga skissforslag
4. Bilaga rapport miljoinventering ayseende fukt och farligt avfall
5. Bilaga el och bygg nettokalkyl
6. Bilaga el och bygg slutsida
7. Bilaga kalkyl ventilation
8. Bilaga kalkyl VS
9. Beslut kommunstyrelsen 2020-03-17, § 108

Beslutet skickas till

G Andersson
M Markusson Berg
C Yderman

SaysjO konnmun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

MO: komnnun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 97 Diarienummer: SN 2020/54

Byte av bostadsort for personer som utsatts for vald i nara

relation.

Socialnamnden beslutar

All inga i samverkan med foljande kommuner: Aneby, Eksjo, Gislaved, Gnosjo, Habo,
Jonkoping, Mullsjo, Nassjii, Tranas, Vaggeryd, Vetlanda och Varnamo gallande
lansgemensam overenskommelse ayseende byte av bostadsort for personer som
utsatts for vald i nara relation.

Beslutet galler under forutsattning att ovan angivna kommuner fattar beslut om att
inga i samverkan.

Sammanfattning

Avsikten med Overenskommelsen är all skapa en lansovergripande viljeinriktning for
all 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 pa grund av fara for att
atervanda hem eller bristande tillgang pa lediga bostader i hemkommunen. Det är
relativt vanligt all nar dessa personer behover byta bostadskommun skapas en
oenighet mellan kommuner om vem som har ansvaret for den enskilde och detta leder
till all fokus hamnar pa ansvarsfragan istallet for den enskildes behov av stOd.

Aft ha en person placerad pa 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 arende.

Beslutsunderlag

Rapport fran Lansstyrelsen i Jonkopings lam, byte av bostadsort for valdsutsatta.

Beslutet skickas till

M GOranson
L Hultqvist

Jystering

11/-
Saysjo kommun, 576 80 Saysjd

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

Utdragsbestyrkande
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§ 98 Diarienummer: 2020/56

Ekonomisk rapport

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Susanne Lilja, ekonom, redogor for manadsrapport ayseende april 2020.

Den storsta negativa avvikelsen mot budget star funktionshinderomsorgen for dar
forvaltningen ser okade kostnader inom personlig assistans. Aven inom
aldreomsorgen samt individ och familjeomsorgens verksamhetsomraden är det en
negativ avvikelse. Den totala budgetavvikelsen uppgar per 30 april till -3,1 mkr och
forvaltningen gar en prognos for ar2020 pa -3,9 mkr. Det är annu oklart hur
samhallsutvecklingen med anledning av Covid19 kommer att paverka
budgetprognosen.

Beslutsunderlag

Manadsrapport april 2020

Beslutet skickas till

C Yderman
L Hultqvist
M Markusson Berg
S Lilja

Justering lee i7L

)17

Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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99 Diarienummer: SN 2020/37

Upphandling av person hg assistans

Socia Ina m nden beslutar

att ej stalla sig bakom soeialforvaltningens forslag all konkurrensutsatta
verksamhetsomradet personlig assistans, samt

all uppdra till socialforvaltningen att fortsatta med oversynen av kostnadsutvecklingen
inom funktionshinderomradet och aterrapportera kontinuerligt till socialnamnden.

Sammanfattning

Vaggeryds kommun erbjuder lanets kommuner all delta i upphandling av personlig
assistans enligt lagen am offentlig upphandling (LOU). Vaggeryds kommun har under
flera ar konkurrensutsatt verksamhetsomradet personlig assistans.

Alit fler assistansberattigade \Taber privata assistansanordnare framfor kommunen
samtidigt som dyrare assistansarenden tenderar blir kvar inom kommunen. Data
bidrar till all det blir allt svarare for kommunen all bedriva assistans pa ett
kostnadseffektivt sail. Enligt utfall i december 2019 hamnade socialnamndens resultat
for egenregiverksamheten personlig assistans pa en negativ avvikelse pa 3,2 miljoner
kronor jamfcirt med budget.
Forslaget innebar att socialnamnden upphandlar personlig assistans inldusive
ansvaret for all tillhandahalla vikarie vid akut uppkomna situationer hos privata
assistansanordnare. En upphandling av verksamhetsomradet skulle fâ betydelse for
namndens arbete all fa budget i balans.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av socialehef Miriam Markusson Berg,
funktionschef IFO/FO/SIA Lillemor Hultqvist samt ekonom Susanne Lilja.

2. Utredning upprattad av socialchef Miriam Markusson Berg,
daterad 2020-03-02.

3. Yttrande fran kommunala radet for ftmktionshinderfragor,
daterad 2020-05-06.

Pa grund av jay deltar inte Kerstin Hvirf (S) och Anette Gustafsson (C) i
handlaggningen i detta arende.

Yrkanden

Anncatrin Ek (ICD) yrkar all inte stalla sig bakom socialforvaltningens forslag am all
konkurrensutsatta verksamhetsomradet personlig assistans, samt all darmed avboja
Vaggeryd kommuns erbjudande am gemensam upphandling.

Propositionsordning

Ordforande staller forslagen mot varandra och finner att socialnamnden bifaller
Anncatrin Eks yrkande.

ustering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se
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13



Saysjo
C".=i kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Vaggeiyds kommun
Miriam Markusson Berg

Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-05-13

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo
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