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Godkannande av arendelista

Socialnamnden beslutar

Att godkanna arendelistan for dagens sammantrade.

Sammanfattning

Ordforande meddelar att ett arende gallande avveckling av Eneliden i Rorvik bar
tillkommit efter aft kallelsen skickades ut.
Ordforande fragar socialnamnden om dagens arendelista med detta tillagg kan
godkannas och behandlas p dagens sammantrade.

Inledning

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

Sekretessiirenden
4. Utredning med forslag till beslut
5. overvagande enligt lagen med sarskilda bestammelser om yard av unga (LVU)
6. Overklagan

Beredningsfirenden
7. Gallring av pappershandlingar som skannats till Procapita eller Combine.
8. Riktlinje anhorigstod
9. Personliga ombud
10. Yttrande ayseende kostnadsfri ledsagning och syntolkning for synskadade i

kommunen.
Riktlinje bistandshandlaggning

12. Yttrande ayseende motion (M) - erbjudande av sarskilt boende for personer
om omsorgsbehov overstigande 120 timmar per mfinad

13. Internkontrollplan socialforvaltningen 2020
Beslutsfirenden

14. Investeringsbudget 2021
Avslutning

15. Anmalan av delegationsbeslut
16. &riga arenden — information om avveckling av Eneliden
17. Meddelanden
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§ 14 Diarienummer: SN 2020/9

GalIring av pappershandlingar som skannats till Procapita

eller Combine

Socialnannnden beslutar

att samtliga handlingar som upprattas eller inkommer digitalt ska bevaras digitalt.
Alla inkomna handlingar som inkommer i pappersformat ska skannas in. Handlingar
som skannats in i verksamhetssystemen Procapita och/eller Combine kan gallras
under forutsattning att delta kan ske utan eller med endast ringa forlust ayseende
betydelsebarande uppgifter/data, sammanstallnings- och sokmojligheter samt
mojligheter att faststalla autencitet (akthet, ursprunglighet). Respektive verksamhet
inom socialforvaltningen far i uppdrag att identifiera undantag fran det generella
gallringsbeslutet, till exempel handlingar som maste sparas i pappersformat av legala
skal. Gallringsbeslutet innebar att informationen fors over till en ny elektronisk
informationsbarare. Informationsbararen i pappersformatet gallras och den digitala
handlingen blir originalhandling.

Sammanfattning

Socialforvaltningen viii infora en helt digital hantering av arendedokument och
arenden i Procapita och Combine. Det innebar att samtliga arenden (med vissa
undantag) som upprattas endast kommer att bevaras i digital form och att nagon
pappersakt inte kommer att upprattas.
Eventuella pappershandlingar skannas in och gallras darefter.

Arkivlagen medger gallring av handlingar som verksamheten inte langre bar behov av
under forutsattning att kulturarvet, juridiska skal, forvaltningens behov, allmanhetens
raft att ta del av allmanna handlingar och forskningens behov beaktas.

Gallringsfristen foreslas vara "vid inaktualitet", det vill saga gallring far ske nar
kontroll och granskning är genomford och den visar att innehallet i den skannade
handlingen stammer overens med pappersoriginalet. Handlingar som maste finnas i
papper far inte gallras utan kan skannas in i Procapita eller Combine samt bevaras i en
pappersakt.

Beslutsunderlag

1. Rutin — Inskanning av pappershandlingar i Procapita och Combine.
2. Tjansteskrivelse gjord av administrator Jennifer Jorgensson, funktionschef

IFO/FO/SIA Lillemor Hultqvist och funktionschef Vo0 Eva -Lena Sjostrand,
daterad 2020-01-22.

Beslutet skickas till

E -L Sjostrand
J Jorgensson
L Hultqvist

Justering

.'e
Saysjo kommun, 576 80 S5vsjd
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§15 Diarienummer: SN 2020/8.

Riktlinje anhorigstod

Socialnamnden beslutar

all overlamna arendet till nastkommande sammantrade.

Sarnmanfattning

Enligt socialtjanstlagen (Sol) ska kommunerna erbjuda stod till anhoriga som lever
med eller stodjer en familjemedlem eller van. Stod till anhoriga ska omfatta
socialtjanstens alla verksamheter och kan ges bade direkt till den anhorige eller
indirekt genom att erbjuda den narstaende stod.
Anhorigstodet i Saysjo kommun ska genom framjande, forebyggande och stodjande
arbete forsoka minska anhorigas belastning, forebygga ohalsa, erbjuda kunskap och
information samt att ge dem ett erkannande for den viktiga arbetsinsats de gar.

Stodet till anhoriga riktar sig till de som vardar och/eller stodjer en narstaende pa
grund av:

• langvarig sjukdom
• psykisk ohalsa
• funktionsnedsattning
• hog alder
• missbruk och beroendeproblematik

Stodet riktas aven till barn och syskon som är anhoriga.

Syftet med "Riktlinje for anhoriga som stodjer narstaende" är att reglera det
overgripande arbetet med anhorigstod i kommunen. Den ãr ett stod for de kommunala
verksamheternas interna arbete. Med riktlinjerna som grund kan strategier och
rutiner som bidrar till att utveckla anhorigstodet pa ett andamalsenligt sat arbetas
fram.

Beslutsunderlag

Riktlinje for anhoriga som stodjer narstaende.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo
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§ 16 Diarienummer: SN 2019/101.701

Personliga ombud

Socialnamnden bestutar

all overlamna arendet till nastkommande sammantrade.

Sammanfattning

Utredningen pekar pa att det är flera parametrar som maste uppfyllas for aft
samverkan angaende PO ska kunna genomforas.
Att ha en frikopplad organisation fran Hoglandets kommuner är en viktig del for
verksamheten som klienterna Mom densamma. Detta Or aft organisationen bor
finnas under en extern part. Det finns alternativ sa som Hoglandsforbundet eller
Finsam. Utredningen svarar inte pa fragan om vilken organisation som skulle vara
mest lampad for uppgiften, utifran all det inte lag i utredningsuppdraget. Det kan aven
vara ytterligare kostnader for verksamheten all vara organiserade under en extern
organisation som inte heller har redovisats i utredningen.

Vidare visar utredningen aft insatsen PO är en viktig insats for de individer som tillhor
malgruppen och har insatsen. mom de utredande kommunerna är det 57 individer
som har haft insatsen. Utover detta är det en ki5 in till personligt ombud och
verksamheten har aven viss typ av radgivning. Aven de rapporter som Socialstyrelsen
har genomfOrt, ofta i samrad med landets olika lansstyrelser, visar pa all klienterna
Mom verksamheten i stora delar är nojda med insatsen.

Beslutsunderlag
1. Utredning angaende samverkan mellan Hoglandskommunerna Aneby, Elk*,

Nassjo, Saysjo och Vetlanda, daterad 2019-11-22
2. Tjansteskrivelse upprattad av socialchef Miriam Markusson Berg, daterad

2020-01-16.
3. Markus Nylander, EksjO, redogor vid sammantradet 2020-01-29 for utredning

ayseende personliga ombud.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande

7



Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-01-29

§17 Diarienummer: SN 2020/1.

Yttrande ayseende kostnadsfri ledsagning och syntolkning

for synskadade i kommunen.

Socialnamnden beslutar

Att overlamna arendet till nastkommande sammantrade.

Sammanfattning

En skrivelse har inkommit fran Synskadades forenings styrelse i Saysjo som foreslar
all Saysjo kommun ska bevilja synskadade och rorelsehindrade gratis syntolkning och
ledsagning till olika sociala aktiviteter och fa dessa beskrivna for sig genom
syntolkning.

Ratten till bistand beams enligt Socialtjanstlagen kap. 4 § 1 och kommunen har enligt
kap. 8 § 2 rail all bestamma om all ta ut skaliga avgifter for det beviljade bistandet.
Genom bistandet ska den enskilde tillforsakras en skalig levnadsniva. Skrivelsen om
kostnadsfri ledsagning anses ligga utanfor ramarna for att uppna skalig levnadsniva.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av bistandshandlaggarna Therese Eknas, Johanna
Stridh, Azra Hodo, enhetschef myndighet v-uxen Molly Goranson och
funktionschef IFO/FO/SIA Lillcmor Hultqvist, daterad 2020-01-14.

2. Sammantradesprotokoll fran Kommunstyrelsen, § 517, daterad 2019-12-17.
3. Skrivelse fran Synskadades forenings styrelse i Saysjo, daterad 2019-11-17.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo
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§18 Diarienummer: SN 2020/10.

Riktlinje bistandshandlaggning

Socialnamnden beslutar

all overlamna arendet till nastkommande sammantrade.

Sammanfattning

Riktlinjerna anger en inriktning for Socialnamndens verksamhet inom aldreomsorgen
och fortydligar lagstiftningen. Riktlinjerna syftar till all skapa samsyn om utredning,
beslut och verkstallighet samt är tankta all fungera som stod och vagledning for
bistandshandlaggarna som arbetar pa delegation fran socialnamnden.
Bistandshandlaggarna fattar myndighetsbeslut som baseras pa bedomningar om den
enskildes individuella behov.

Syftet med riktlinjerna är alt de ska vara vagledande for bistandshandlaggama i
beslutsfattandet samt framja en jamlik, likartad och rattssaker bistandsbedomning i
hela kommunen.

For enhetscheferna syftar riktlinjerna till att vara ell stod vid verkstallighet av beslut.

Beslutsunderlag

Riktlinje bistandshandlaggning

71
Saysjii kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
kommun@saysjo.se
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§ 19 Diarienummer: SN 2019/173.109

Yttrande ayseende motion (M) erbjudande av sarskilt

boende for personer om omsorgsbehov overstigande 120

timmar per manad

Socialnamnden beslutar

att overlamna arendet till nastkommande sammantrade.

Sammanfattning

Insatser fran hemtjansten ges for aft underlatta for den enskilde i den dagliga
livsforingen och i manga fall ocksa for aft det ska vara mojligt for honom/henne aft bo
kvar i det egna hemmet. Hjalp i hemmet ges till manniskor som pa grund av sjukdom,
fysiska, psykiska och/ eller sociala funktionshinder eller andra orsaker behover stiid
och hjalp i den dagligalivsforingen. Hjalpen ska ej kunna tillgodoses pa annat satt for
aft beviljas enligt socialtjanstlagen.

Till hemtjanstens uppgifter hor bade insatser av servicekaraktar och personlig
omvardnad.

Hemtjanst kan utforas som punktinsatser under dygnets alla timmar. Det är inte
mojligt aft bevilja en enskild aft ha hemtjanstpersonal hos sig hela tiden hela dygnet.
Det anses inte heller rimligt aft bevilja hemtjanst i kombination med andra insatser
som innebar aft kostnaden overskrider kostnaden ftir en plats pa sarskilt boende.

Bedomningen är all en brytpunkt for erbjudande av sarskilt boende bor inforas och
ligga vid hemtjanstinsatser overstigande ett visst antal timmar per manad . Det är
saledes rimligt all den enskilde som beviljats hemtjanst och/eller i kombination av
andra insatser med 120 timmar per manad istallet erbjuds plats pa sarskilt boende.
Infor eft erbjudande ska en individuell provning goras om den enskildes individuella
behov.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av funktionschef IFO/FO/SIA Lillemor Hultqvist,
funktionschef Vo0 Eva -Lena SjOstrand samt socialchef Miriam Markusson
Berg, daterad 2019-12-09.

2. Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen, § 369, daterad 2019-09-17.
3. Motion fran moderaternas fullmaktigegrupp, daterad 2019-09-16

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo
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§ 20 Diarienummer: SN 2020/11.

Internkontroliplan socialforvaltningen 2020

Socialnamnden beslutar

att anta foreslagen riktlinje internkontrollplan for Socialforvaltningen 2020.

Sammanfattning

I enligt med Saysjo kommuns reglemente for internkontroll kring internkontroll
framgar att vane fOrvaltning ska ha en upprattad internkontrollplan. Detta 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 att verksamheter ska ha upprattade rutiner for
riskanalys och egenkontroll.

Beslutsunderlag

1. Riktlinje internkontrollplan.
2. Tjansteskrivelse upprattad av medicinskt ansvarig sjukskoterska Kerstin

Carlsson och socialchef Miriam Markusson Berg, daterad 2020-01-22.

Beslutet skickas till

K Carlsson
M Markusson Berg

Justering Saysjo kommun, 576 80 SaysjO
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§ 21 Diarienummer: SN 2020/4.

Investeringsbudget 2021

Socialnamnden beslutar

all anta forslag till investeringsbudget for fir2021och overlamna det till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt kommunens budgetprocess for ar 2021ska respektive namnd senast under
januari mfinad 2020 fatta beslut om forslag till investeringsbudget samt overlamna det
till kommunstyrelsen.
Socialforvaltningen bar gjort kostnadsberakningar enligt angivna kalkyler och utifran
de investeringsbehov som inventerats.

Beslutsunderlag

Sammanstallningar investeringar2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo
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§ 22
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Socialnamnden
2020-01-29

Anmalan av delegationsbeslut

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Foreligger forteckning over delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

• Socialnamndens presidiums sammantradesprotokoll 2020-01-08
• Socialna.mndens presidiums sammantradesprotokoll 2019-12-11
• Delegeringslista 2019-12-01 — 2019-12-31 ekonomiskt bistand, 2019-12-01 -

2019-12-31 myndighet oppenvard, 2019-12-01 — 2019-12-31 barn- och
ungdomsgruppen

• Redovisning av ordforandebeslut, handrackningsbegaran, daterad 2020-01-21
• Redovisning av ordforandebeslut, placeringsbeslut, daterad 2020-01-21

Justering Saysjii kommun, 576 80 Saysjo
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§ 23 Diarienummer: SN 2019/150.

Ovriga arenden — information am avvecklingen av Eneliden

Socialnamnden beslutar

aft notera informationen.

Sammanfattning

Funktionschef Eva -Lena SjOstrand informerar om det pagaende arbetet med
avveckling av Eneliden i Worvik.

Beslutsunderlag

Information lamnad av Eva -Lena *strand.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 24

Meddelanden

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammantradesprotokoli

Sociainamnden
2020-01-29

Sammanfattning

Foreligger forteckning over meddelande for socialnamndens kannedom.

Beslutsunderlag

1. Sammantradesprotokoll fran Kommunfullmaktige, sammantradesdatum
2019-12-16, § 167

2. Sammantradesprotokoll frail Kommunfullmaktige, sammantradesdatum
2019-12-16, § 168

3. Dom fran Forvaltningsratten, malnr 6434-19
4. Beslut frail Forvaltningsratten, malnr 5563-19
5. Beslut fran Forvaltningsratten, malnr 5563-19
6. Dom fran Forvaltningsratten, malnr 5782-19
7. Beslut fran Forvaltningsratten, malnr 7108-19
8. Dom frail. Forvaltningsratten, malnr 1675-19
9. Dom fran Forvaltningsratten, malnr 6310-19
10. Dom fran Rirvaltningsratten, malnr 6676-19

Beslut flirt Inspektionen for yard och omsorg, diarienr 8.5-32899/2019-4
12. Meddelande om tillsyn fran Inspektionen for yard och omsorg,

diarienr 3.5.1-44442/2019
13. Beslut fran Inspektionen for yard och omsorg, diarienr 8.5-30871/2019-4
14. Beslut frail Inspektionen for yard och omsorg, diarienr 8.5-34742/2019-3
15. Beslut fran Inspektionen for yard och omsorg, diarienr 8.5-36885/2019-3
16. Sammantradesprotokoll frail Kommunala radet for funktionshinderfragor,

sammantradesdatum 2019-10-29
17. Sammantradesprotokoll fran Kommunala radet for funktionshinderfragor,

sammantradesdatum 2019-12-10
18. Sammantradesprotokoll fran Kommunala râdet for pensionarsfrAgor,

sammantradesdatum 2019-11-18
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