
Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnarnnden
2020-12-09

Plats och tid Vallsjosalen, Kommunalhuset, Saysjo kommun, onsdag 9 december 2020 Id. 08:30
— 12:3o

Beslutande Kerstin Hvirf (S), ordforande
Anette Gustafsson (C), forste vice ordforande
Gunnel Svensson (M), andre vice ordforande
Bengt Swerlander (KD)
Anders Griph (KD), ej vid § 215 - 216, deltar pa distans
Anncatrin Ek (KD), deltar pa distans
Samuel Nickolausson (KD), ej vid § 219, deltar pa distans
Monica Gustaysson (S), deltar pa distans
Lars Helgesson (SD), franvarande

Ovriga deltagare

Ersattare
Kjell Lundkvist (SD) ersatter Lars HeIgesson (SD), deltar pa distans

Jennifer Jorgensson, sekreterare
Lillemor Hultqvist, vid § 215 - 234
Linda Bjork, vid § 215 - 234
Gerald Lichtenthaler, vid § 219 — 224, deltar pa distans

Utses att justera Kjell Lundkvist

Justeringens Socialkontoret 2020-12-10 Id. 14:00.
plats och tid

Ordforande

Sekreterare

Justerande

Kerstin Hvirf, S

Jennifer Jorgensson

Kjell Lundkvist

Paragrafer 215-234 §§

Justering SaysjO kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

Anslagsbevis
Protokollet dr justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Beslutsinstans: Socialnamnden

Sammantradesdatum: 2020-12-09

Ansiagsdatum: 2020-12-10

Sista dag att overklaga
2020-12-31

(laglighetsprovning):

Forvaringsplats for protokollet: Socialkontoret

Underskrift
Jermifer Jorgensson

Justering Svsjit5 kommun, 576 80 5aysjb

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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2



Saysjo
kommun

Innehallsforteckning

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

Narvaro

Val av justerare samt tid och plats

§ 215 Godkannande av arendelista

§ 216 Information digitala moten

§ 217 Information frail socialchef

§ 218 Information Covid 19

§ 219 Umgangesinskrankning enligt 14 § andra
stycket lagen med sarskilda bestammelser
om vfird av unga (LVU)

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

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

§ 222 Placering enligt 11 § forsta stycket lagen med
sarskilda bestammelser om yard av unga
(LW) samt overvagande enligt 13 § forsta
stycket LVU

§ 223 Placering enligt ii § forsta stycket lagen med
sarskilda bestammelser om yard av unga
(LVU) samt overvagande enligt 13 § forsta
stycket LVU

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

5 - 6

7

8

9

§ 225 Uppdrag till namnder all utse 2020/145 10
personuppgiftsadministrator

§ 226 Framtida behov av sarskilda boenden 11

§ 227 Hoglidens fastighet 12

SaysjO kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

§ 228 SIA Camping 2020/135 13

§ 229 Riktlinje vid handlaggning enligt lagen om 2020/131 14
stod och service till vissa funktionshindrade,
LSS

§ 230 Remissyttrande bostadsforsorjningsplan 2020/144 15

§ 231 Anmalan av delegationsbeslut 16

§ 232 &riga arenden 17

§ 233 Meddelanden 18

§ 234 Godkannande av motets genomforande 19

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

§ 215

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

Godkannande av arendelista

Socialnamnden beslutar

all 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. Information digitala moten
5. Information fran socialchef
6. Information Covid -19
Sekretessarenden

7. Umgangesinskrankning enligt 14 § andra stycket
lagen med sarskilda bestammelser om yard av unga
(LVU)

8. overvagande enligt 13 § samt 14 § lagen med
sarskilda bestammelser om yard av unga (LVU)

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

10. Placering enligt ii § forsta stycket lagen med
sarskilda bestammelser om yard av unga (LVU) samt
overvagande enligt 13 § forsta stycket LVU
Placering enligt ii § forsta stycket lagen med
sarsldlda bestammelser om yard av unga (LVU) samt
overvagande enligt 13 § forsta stycket LVU

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

Beredningsarenden

13. Uppdrag till namnder all utse
personuppgiftsadministratOr

14. Framtida behov av sarskilda boenden
15. Hoglidens fastighet
Beslutsarenden

16. SIA Camping
17. Riktlinje vid handlaggning enligt lagen om stod och

service till vissa funktionshindrade, LSS
18. Remissyttrande bostadsforsorjningsplan

Saysjo kommun, 576 80 SaysjO

Telefon: 0382-15200

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

Avslutning

19. Anmalan av delegationsbeslut
20. Ovriga arenden
21. Meddelanden
22. Godkannande av motets genomforande

Saysjo kommun, 576 80 Sysjiti

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande

6



Justering

c/ ,

Saysjo
kommun

§ 216

Information digitala moten

Socialnamnden beslutar

aft notera informationen.

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

Sammanfattning

Linda Bjiirk, socialchef, informerar om digitalt genomforande av sociainamndens
sammantraden.

Beslutsunderlag

1. Muntlig information av Linda Ajork
2. Beslut frn Kommunstyrelsens sammantrade 2020-12-01, § 434
3. Rutin for aft genomfora digitala moten.

172 SN.(sjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-15200

kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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SaVSjo
kommun

§ 217

Information frail socialchef

Socialnarnnden beslutar

att notera informationen.

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

Sammanfattning

Linda Nark, socialchef, informerar om foljande:
• Vid sammantradet redogors far ayslutad rekrytering av namndssekreterare.

Marie Netz paborjar sin anstallning 2021-03-01
• Paghende rekrytering av funktionschefer till Vo0 samt FO
• Information om tomma lagenheter mom sarskilda boenden

Beslutsunderlag

Muntlig information av Linda Bjork.

Justerin

/ . 7
Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

§ 218 Diarienummer: SN 2020/45

Information Covid - 19

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Linda Bjork, socialchef, informerar om det aktuella laget gallande Covid-19 inom
socialforvaltningens verksamheter.

Beslutsunderlag

Muntlig information av Linda Bjork.

Saysja kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

§ 225 Diarienummer: SN 2020/145

Uppdrag till namnder att utse personuppgiftsadministrator

Socialnamnden beslutar

all utse namndssekreterare till personuppgiftsadministrator for socialnamnden.

Sammanfattning

Den 8 september 2020 (§ 297) fattade kommunstyrelsen beslut om aft ge kommunens
forvaltningar i uppdrag aft "utse representanter for deltagande i grupp for
datasakerhet och informationssakerhet".
For all fortydliga kommunstyrelsens beslut foreslar kommunledningskontoret aft
respektive namnd utser en personuppgiftsadministrator via namndsbeslut. Beslutet
skickas till kommunledningskontoret. For aft avlasta forvaltningarna kommer
personuppgiftsadministratorerna inte all inga i en dataskyddsgrupp
utan ska verka som stodfunktioner och kontaktpersoner for dataskyddsforordningen
pa sin forvaltning gentemot dataskyddsombud och informationssakerhetsspecialist pa
Hoglandsforbundet.

Det aktiva samordningsarbetet inom ramen for dataskyddsifirordningen och
informationssakerhet kommer istallet all genomfOras genom en strategisk
dataskyddsgrupp bestaende av sakerhetssamordnare,
kommunsekreterare/kommunikator, kommunarkivarie och digitaliseringsstrateg.
Gruppens uppdrag kommer all formaliseras under vintern 2020 och planeras for
narvarande aft starta upp fran och med januari 2021. Forslag pa dataskyddsgruppens
form och uppdrag har tagits fram men ska aven diskuteras Mom
kommunledningskontorets ledningsgrupp och i andra lampliga organ.

Beslutsunderiag

1. Tjansteskrivelse fran kommunledningskontoret, daterad den 3 november
2020.

2. Protokollsutdrag frail kommunstyrelsen, daterat den 8 september 2020 § 297.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-12-09

§ 226 Diarienummer: SN Dnr

Framtida behov av sarskilda boenden

Socialnamnden beslutar

all overlamna arendet till nastkommande sammantrade.

Sammanfattning

Linda Bjork, socialchef, informerar om den preliminara boendeutredningen 2020.

Kommunstyrelsen gay Socialnamnden 2020-10-06 uppdraget all ta fram ett forslag pfi
hur man ska organisera sarskilda boenden i kommunen. Utredningen ska ocksa ta
fram forutsattningar, mojligheter, kostnader och konsekvensbeskrivning for en
nybyggnation samt om det skulle kunna vara ett alternativ all forelagga
demensverksamhet dar.

Beslutsunderlag

1. Muntlig information av Linda Bj8rk, socialchef
2. Powerpoint
3. Boendeutredning 2020, daterad 2020-12-03

Beslutet skickas till

L Bjork

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjd

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

§ 227 Diarienummer: SN 2019/77

Hoglidens fastighet

Socialnamnden beslutar

aft upphava tidigare fattade beslut 2020-10-28 § 186 och 2020-11-18 § 212, samt

aft nyttja de befintliga lokalerna pa Hogliden, Branten genom alt anpassa lokalema
for:

• Hemvardens hus vilket inrymmer: halso- och sjukvard samt herntjanst Non
• Anpassadelokaler for individ- och familjeomsorgens (IFO) kontor

Sammanfattning

Socialforvaltningen har pa uppdrag frail socialnamnden aft redovisa ett forslag for ett
optimalt och andamMsenligt nyttjande av Hoglidens lokaler. Socialforvaltningen har
under hosten utrett olika alternativa mojligheter for hur lokalema pa basta satt kan
nyttjas for aft framja verksamhetens behov och skapa synergieffekter.

Beslutsunderlag

1. Muntlig information av Linda Bjork
2. Utredning upprattad av socialchef Linda Bjork samt funktionschef Lillemor

Hultqvist, daterad 2020-12-03
3. Sammantradesprotokoll socialnamnden 2020-11-18, § 212
4. Tjansteskrivelse upprattad av socialchef Linda BjOrk, daterad 2020-11-17.
5. Sammantradesprotokoll socialnamnden 2020-10-28, § 186
6. Tjansteskrivelse upprattad av socialchef Linda Bjtirk, utvecklingsledare

Annela Major Eklund, tf funIctionschef Vo0 Caroline Yderman, funktionschef
IFO/SIA Lillemor Hultqvist samt tf funktionschef FO Jomana Darwish,
daterad 2020-10-19.

Beslutet skickas till

L Bjork
L Hultqvist

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

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

§ 228 Diarienummer: SN 2020/135

SIA Camping

Socialnamnden beslutar

aft stalla sig bakom projektbeskrivning for SIA-camping under forutsattning aft medel
tillskjuts till socialnamnden for projektet med 800 tkr for Ar 2021 och 200 tkr for fir
2022, samt

aft overlamna arendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamheterna mom 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
bar mojlighet all testa sina kunskaper inom olika omraden.

Genom SIA camping firms mojligheten aft skapa kontakter i naringslivet och den
enskilda individen far ett natverk samt arbetslivserfarenheter inf.& framtiden.

Beslutsunderlag

1. Sammantradesprotokoll socialnamnden 2020-11-18, § 205
2. Tjansteskrivelse upprattad av funktionschef IFO/SIA Lillemor Hultqvist samt

if enhetschef SIA Petra Lindemann, daterad 2020-11-10
3. Projektbeskrivning SIA-camping
4. Resultatbudget

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
L Hultqvist

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

§ 229 Diarienummer: SN 2020/131

Riktlinje vid handlaggning enligt lagen om stod och service

till vissa funktionshindrade, LSS

Socialnamnden beslutar

att anta riktlinje for handlaggning enligt lagen om stiid och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

Sammanfattning

Syftet med riktlinjen ãr 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 stood och vagledning i individuella
behovsbedomningar utifran gallande lagstiftning.

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

Beslutsunderlag

1. Sammantradesprotokoll Socialnamnden 2020-11-18, § 206
2. Tjansteskrivelse upprattad av funktionschef IFO/SIA Lillemor Hultqvist,

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

3. Riktlinje vid handlaggning enligt lagen om stod och service till vissa
funktionshindrade, LSS

Beslutet skickas till

L Hultqvist
G Lichtenthaler
M Goranson

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

§ 230 Diarienummer: SN 2020/144

Remissyttrande bostadsforsorjningsplan

Socialnamnden beslutar

att stalla sig bakom tjansteskrivelsen och overlamna socialnamndens yttrande som
svar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

En kommun är skyldig enligt lag, (2000:1383) om kommunernas
bostadsfors&jningsansvar, all ha gallande riktlinjer for sin bostadsforsorjning. Dessa
riktlinjer maste antas varje mandatperiod och fiirankras med berorda statliga och
regionala myndigheter samt kommuner. Saysjo kommuns nuvarande
bostadforsorjningsplan galler 2014- 2020.

Kommunledningskontorets utvecklingsavdelning ansvarar for framtagandet
Kommunens bostadsfOrsiirjningsplan är ett strategiskt dokument som visar hur
kommunen ska skapa forutsattningar for all alla i kommunen ska kunna leva i goda
bostader. Syftet med planen är bland annat alt framja all andamAlsenliga atgarder for
bostadsforstirjningen forbereds och genomfors. I planen framgAr ocksa kommunens
mai for bostadsbyggande och utveckling av bostadsbestandet och vilka insatsomraden
som planeras for all na de uppsatta mAlen.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av socialchef Linda Bjork, daterad 2020-12-01
2. Sammantradesprotokoll Socialnamnden 2020-11-18, § 211
3. Bostadsforsorjningsplan - Riktlinjer for bostadsforsorjning i Saysjo kommun

2021-2026, remissversion
4. Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2020-11-17, § 413
5. Tjansteskrivelse upprattad av planering/utvecklingschef Kristin Nilsdotter

Isaksson och kommundirektor Jan Holmqvist, daterad 2020-11-05

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
L Bjork

Justering Saysjo kommun, 576 80Saysjo
Telefon: 0382-15200
Mejl: kommun@saysjo.se
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Saysjo
kommun

§231

Sammantradesprotokoli
Socialnamnden
2020-12-09

Anmalan av delegationsbeslut

Socialnamnden beslutar

aft notera informationen.

Sammanfattning

Foreligger forteckning over delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

• Socialnamndens presidiums sammantradesprotokoll 2020-11-18
• Socialnamndens presidiums sammantradesprotokoll 2020-10-28
• Delegeringslista 2020-10-01 — 2020-10-31 ekonomiskt bistand
• Delegeringslista 2020-10-01 — 2020-10-31 barn- och ungdomsgruppen
• Delegeringslista 2020-10-01 — 2020-10-31 myndighet Oppenvard
• Internkontrollsrutiner, daterade 2020-11-01 samt 2020-10-01

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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kommun

§ 232

Utgar

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-12-09

Justering

1 (J';

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

§ 233

Meddelanden

Socialnamnden beslutar

alt notera informationen.

Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-12-09

Sammanfattning

ForeEgger forteckning over meddelande for sociainamndens kannedom.

Beslutsunderlag

• Dom frAn Forvaltningsratten, mMnr 3519-20
• Sammantradesprotokoll Kommunfullmaktige, daterat 2020-10-19, § 104
• Sammantradesprotokoll Kommunfullmaktige, daterat 2020-11-16, § in
• Sammantradesprotokoll Kommunfullmaktige, daterat 2020-11-16, § 114
• Sammantradesprotokoll Kommunfullmaktige, daterat 2020-11-16, § 115
• Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen, daterat 2020-11-03, § 386
• Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen, daterat 2020-11-17, § 408
• Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen, daterat 2020-12-01, § 433
• Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen, daterat 2020-12-01, § 434
• Sammantradesprotokoll kommunala radet for funktionshinderfragor, 2020-

09-29
• Utskick fran Jamstalldhetsmyndigheten, daterat 2020-11-30
• Verksamhetsplan 2021 och budget 2021-2023 Hoglandets

• samordningsforbund

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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Saysjo
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§ 234

Sammantradesprotokoll
Sociainamnden
2020-12-09

Godkannande av motets genomfOrande

Socialnamnden beslutar

att notera all samtliga ledamoter kanner sig tillfreds med motets genomforande.

Sammanfattning

Kommunfullmaktige beslutade den 18 maj 2020 § 59 aft tillata deltagande pa distans
for ledamoter i kommunens styrelser och namnder.

Vid dagens sammantrade medverkar Kjell Lundkvist (SD), Anncatrin Ek (ICD), Monica
Gustaysson (S), Samuel Nickolausson (KD), Anders Griph (ICD) samt foredragande
tjansteman Gerald Lichtenthaler, enhetschef barn och unga, pa distans.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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