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_

Plats och tid Ljungarummet, Saysjo kommun, onsdag den 19 februari 2020 Id. 08:30 — 11.30

Beslutande

ovriga deltagare

Kerstin Hvirf (S), ordforande
Anette Gustafsson (C), fi5rste vice ordforande
Gunnel Svensson (M), andre vice ordforande
Bengt Swerlander (ICD), franvarande
Anders Griph (ICD), ej narvarande vid § 45
Anncatrin Ek (ICD)
Samuel Nickolausson (KD)
Monica Gustaysson (S)
Lars Helgesson (SD), franvarande
Tjanstgorande ersiittare:
Alexander Brannlund (ICD) ersatter Bengt Swerlander
Kjell Lundkvist (SD) ersatter Lars Helgesson (SD)

Lillemor Hultqvist, sekreterare
Gerald Lichtenthaler, vid § 29-34,44
Miriam Markusson Berg, vid § 25-28, 35-43, 45
Henrik Ahlgren, vid § 27
Kerstin Carlsson, vid § 38
Susanne Lilja, vid § 35
Eva -Lena Sjostrand, vid § 35-38
Molly Goranson, vid § 42

Utses att justera Gunnel Svensson

Justeringens
plats och tid

Ordforande

Sekretera re

Justerande

Kommunalhuset, Saysjo 2020-02-26 Id. 15:00

Kerstin Will, S

Lillemor Hultce.

Gunnel Svensson

Paragrafer 25-45 §§

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysja

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag,

Beslutsinstans: Socialnamnden

SammantMdesdatum: 2020-02-19

Anslagsdatum: 2020-02-28

Sista dag att overklaga
2020-03-20

(Iaglighetsprovning):

Forvaringsplats for protokollet: Socialforvaltningen

Underskrift
Lillemor Hultqvi!

Justering

71
Saysjo kommun, 576 80 5JvsjO

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
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Innehallsforteckning

Narvaro

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-02-19

Val av justerare samt tid och plats

§ 25 Godkannande av arendelista

§ 26 Information funktionshinderomrAdet

§ 27 Information verksamhetssystem Pulsen

§ 28 Ej verkstallda beslut 2019

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

§ 30 Yttrande till Kammarratten

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

§ 32 Yttrande till Kammarratten

§ 33 Umgangesbegransning enligt 14 § 2 lagen
med sarskilda bestammelser om yard av unga
(LVU)

§ 34 Umgangesbegransning enligt 14 § 2 lagen
med sarsIdlda bestammelser om yard av unga
(LVU)

2019/206

§ 35 Arsredovisning 2019

§ 36 Motion (M) statistik sarskilda boendeplatser 2019/217

§ 37 Motion (M) angfiende inrattande av 2019/218
servicetjanster

§ 38 Diskussion planeringsforutsattningar 2021

§ 39 Riktlinje anhorigsti5d 2020/8

§ 40 Lansgemensam samverkan om verksamhet 2019/101
personliga ombud

Justering

17/

SaysjO kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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2020-02-19

§ 41 Kostnadsfri ledsagning och syntolkning for 2020/1 16
synskadade i kommunen.

§ 42 Riktlinje bistAndshandlaggning 2 0 2 0 0 17

§ 43 Motion (M) - erbjudande av sarskilt boende 2019/173 18
for personer om omsorgsbehov overstigande
120 timmar per manad

§ 44 Yttrande till forvaltningsratten

§ 45 Avveckling av Eneliden 2 0 1 0 5 0 19

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
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§ 25

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-02-19

Godkannande av arendelista

Socialnamnden beslutar

all godkanna arendelistan for dagens sammantrade.

Sammanfattning

Ordforande meddelar att kende 22 och 23 har tillkommit efter aft kallelsen skickades
ut.
Ordforande fragar socialnamnden om dagens arendelista med detta tillagg kan
godkannas och behandlas pa dagens sammantrade.

Inledning

1. Narvaro

2. Val av justerare samt iid och plats

3. Godkannande av arendelista

Informationsfirenden

4. Information funktionshinderomradet

5. Information verksamhetssystem Pulsen

6. Ej verkstallda beslut 2019

Sekretessarenden

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

8. Yttrande till Kammarratten

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

10. Yttrande till Kammarratten

11. Umgangesbegransning enligt 14 § 2 lagen med
sarskilda bestammelser om yard av unga (LVU)

12. Umgangesbegransning enligt 14 § 2 lagen med
sarskilda bestammelser om yard av unga (LVU)

2019/206

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Beredningsarenden

13. Arsredovisning 2019

14. Motion (M) statistik sarsldlda boendeplatser 2019/217

15. Motion (M) angaende inrattande av servicetjanster 2019/218

16. Diskussion planeringsforutsattningar 2021

Beslutsfirenden

17. Riktlinje anhorigstod 2020/8

18. Lansgemensam samverkan om vcrksamhet 2019/101
personliga ombud

19. Kostnadsfri ledsagning och syntolkning for 2020/1
synskadade i kommunen.

20. Riktlinje bistandshandlaggning 2020/10

21. Motion (M) - erbjudande av sarskilt boende for
personer om omsorgsbehov overstigande 120 timmar
per manad

2019/173

Avslutning

22. Yttrande till Forvaltningsratten

23. Aweckling av Eneliden 2019/150

Justering Saysjo kommun, 576 80 SaysjO

Telefon:0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Socialnamnden
2020-02-19

Information funktionshinderomrklet

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Socialchef Miriam Markusson Berg informerar om forfragan av att upphandla
personlig assistans via kommungemensamt samarbete.

Beslutsunderlag

Information lamnad av socialchef Miriam Markusson Berg.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-02-19

Information verksamhetssystem Pulsen

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Samnnanfattning

Henrik Ahlgren, verksamhetsutvecklare IT, informerar ayseende vitesfOrelaggande for
verksamhetssystemet Pulsen.

Beslutsunderlag

Information lamnad av Henrik Ahlgren.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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2020-02-19

§ 28 Diarienummer SN 2019/206.739

Ej verkstallda beslut kvartal 4 2019

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Funktionsehef Lillemor Hultqvist redogor for ej verkstallda beslut for kvartal 4 2019.

Beslutsunderlag

1. Information lamnad av Lillemor Hultqvist.
2. Bilaga ej verkstallda beslut kvartal 4 2019.

Beslutet skickas till

L Hultqvist
Kommunstyrelsen

Justering

l f
SaysjO kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Arsredovisning 2019

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-02-19

Socialnamnden beslutar

all godkanna arsredovisning 2019 for socialnamnden med hanvisning till bilagda
tjansteskrivelser och overlamna den till kommunstyrelsen.

Sam manfattning

Socialnamndens arsredovisning 2019, visar en negativ budgetavvikelse med ca 5,5
mkr.

Socialforvaltningen arbetar aktivt med all fullgora det politiska uppdraget att utfallet
av verksamhetens kostnader är Mom tilldelad ram. Alla har under aret haft ansvar for
att bevaka en god resurshallning. Dock har vissa verksamheter inte klarat av att
tillgodose de behov av insatser som funnits Mom tilldelad ram.

Den negativa budgetavvikelsen har till viss del kunnat balanseras upp genom positiva
avvikelser inom t ex den fOrvaltningsovergripande verksamheten.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse gjord av Miriam Markusson Berg, socialchef, upprattad
2020-02-14.

2. Arsredovisning 2019 socialnamnden
3. Information av Susanne Lilja, ekonom, under sammantradet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
S Lilj a
M Markusson Berg
E Sjostrand
L Hultqvist

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-15200

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 36 Diarienummer: SN 2019/217.735

Motion (M) statistik sarskilda boendeplatser

Socialnamnden beslutar

all med redovisad tjanstesluivelse anse motionen besvarad, samt
att overlamna ovanstaende som svar till kommunstyrelsen.

Samrnanfattning

Under hosten 2019 har det inkommit en motion angaende att ta fram forbattrad
statistik nar det galler belaggningen pa sarskilda boenden och demensboenden i
Saysjo kommun. onskemal är att statistik ska visa antalet outhyrda boendeplatser.

I det analysverktyg som anvands far all folja boendeplatserna har det hittills
redovisats antal tomma dygn fran dodsbodagen.

Fran och med 1 januari 2020 har analysverktyget kompletterats aven med antal dygn
utan hyresintakt. Data for all snabbt kunna redovisa och folja aven denna statistik.

Beslutsunderlag

1. Tjanstesluivelse upprattad av Eva -Lena Sjostrand, funktionschef yard- och
omsorg, och Miriam Markusson Berg, socialchef, daterad 2020-02-06.

2. Sammantra.desprotokoll frail Kommunstyrelsen, § 478, daterad 2019-11-19.
3. Motion fran moderata fullmaktigegruppen, daterad 2019-11-19.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
E Sj8strand
M Markusson Berg

Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Justering Utdragsbestyrkande
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§ 37 Diarienummer: SN 2019/218.732

Motion (M) angaende inrattande av servicetjanster

Socialnamnden beslutar

att med redovisad tjansteskrivelse anse motionen besvarad, samt
att overlamna ovanstaende som svar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Under hasten 2019 har det inkommit en motion angaende inrattande av
servicetjanster mom Saysjo kommuns kommunala halso- och sjukvard samt omsorg.

Samtidigt pagar ett arbete med att skapa en heltidsorganisation mom kommunals
avtalsomrade. Det finns svarigheter bade ekonomiskt och schematekniskt att
genomfara tva stora " reformer"  samtidigt.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av Eva -Lena Sjostrand, funktionschef yard- och
omsorg, och Miriam Markusson Berg, socialchef, daterad 2020-01-20.

2. Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen, § 477, daterad 2019-11-19.
3. Motion angaende inrattande av servicetjanster fran Gunnel Svensson, daterad

2019-11-18.

Gunnel Svensson, M, samt Kjell Lundkvist, SD, reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
E SjOstrand
M Markusson Berg

Justering

iez
Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-02-19

Diskussion planeringsforutsattningar 2021

Socialnamnden beslutar

Att notera informationen.

Sammanfattning

Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjukskoterska, redogor for det pagaende arbetet
med planeringsforutsattningar 2021.

Diskussion fors om effektiviseringskravet, attraktiv arbetsgivare och
personalforsorjning.

Beslutsunderlag

Muntlig information av Kerstin Carlsson.

Justering o Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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§ 39 Diarienummer: SN 2020/8.

Riktlinje anhOrigstod

Socialnamnden beslutar

att anta reviderad riktlinje for anhoriga som stodjer narstaende.

Sammanfattning

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 narstfiende 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 Or.

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

• langvarig sjukdom
• psykisk ()balsa
• 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 är ett stod for de kommunala
verksamheternas interna arbete. Med riktlinjerna som grund kan strategier och
rutiner som bidrar till all utveckla anhorigstodet pa ett andamalsenligt satt arbetas
fram.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av Lillemor Hultqvist, funktionschef IFO, och Eva-
Lena Sjostrand, funktionschef yard- och omsorg, samt Petra Sysmalainen,
enhetschef oppenvarden, daterad 2020-01-22.

2. Riktlinje for anhoriga som stodjer narstaende.

Beslutet skickas till

L Hultqvist
E Sjostrand
P Sysmalainen

Justering iv Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 40 Diarienummer: SN 2019/101.701

lansgemensam samverkan om verksamhet personliga

ombud

Socialnamnden beslutar

att inga i samverkan med Aneby, Eksjo, Nassj5 och Vetlanda gallande verksamhet med
personligt ombud, samt

att ge socialforvaltningen i uppdrag all under 2020 vidare utreda organisationens
utformning och uppfoljning inom faststalld ekonomisk ram ph 9,52 kr /invfinare.
Organisationen ska vara tillskapad och anstallning ska ha skett till senast 31 januar i
2021.

Beslutet galler  under  forutsattning all ovan angivna kommuner  pa Hoglandet fattar
beslut om att ingh i samverkan gallande personligt ombud.

Sammanfattning

Utredningen pekar  ph att det är  flera parametrar  som maste uppfyllas for  all
samverkan angaende PO ska kunna genomforas.
Att ha en fr ikopplad organisation frail Hoglandets kommuner  är  en viktig del for
verksamheten som klientema inom densamma. Detta gOr  att organisationen bor
finnas under  en extern par t. Det finns altemativ sä som HOglandsforbundet eller
Finsam. Utredningen svarar  inte pa fragan om vilken organisation som skulle vara
mest lampad fOr uppgiften, utifran att det inte lag i utredningsuppdraget. Det kan aven
vara ytter ligare kostnader  for  verksamheten att vara organiserade under  en extern
organisation som inte heller  har  redovisats i utredningen.

Vidare visar  utredningen att insatsen PO är  en viktig insats for  de individer  som tillhor
mMgruppen och har  insatsen. mom de utredande kommunerna är  det 57 individer
som har  haft insatsen. Utover  data är  det en kii in till personligt ombud och
verksamheten har  aven viss typ av radgivning. Aven de rappor ter  som Socialstyrelsen
har  genomfor t, ofta i samrhd med landets olika lansstyrelser , visar  ph att klienterna
inom verksamheten i stora delar  är  nojda med insatsen.

Beslutsunderlag

1. Utredning anghende samverkan mellan Hoglandskommunerna Aneby, Eksjo,
Nassjo, Saysjo och Vetlanda, daterad 2019-11-22

2. Tjansteskr ivelse upprattad av socialchef Mir iam Markusson Berg, daterad
2020-01-16.

3. Markus Nylander , Eksjo, r edogor  vid sammantradet 2020-01-29 for  utredning
ayseende personliga ombud.

Beslutet skickas till

M Markusson Berg
L Hultqvist

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

Utdragsbestyrkande
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§ 41 Diarienummer: SN 2020/1.

Kostnadsfr i ledsagning och syntolkning f6r  synskadade i

kommunen.

Socialnamnden beslutar

att fiiresla kommunstyrelsen att ayslfi medborgarforslaget om kosinadsfri ledsagning
for synskadade och rorelsehindrade.

Sammanfattning

En skrivelse liar inkommit frail Synskadades fOrenings styrelse i Saysjo som foreslfir
att Saysjo kommun ska bevilja synskadade och rorelsehindrade gratis syntolkning och
ledsagning till olika sociala aktiviteter och fâ dessa beskrivna for sig genom
syntolkning.

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

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av bistandshandlaggarna Therese Eknas, J ohanna
Stridh, Azra Hodo, enhetschef myndighet vuxen Molly G8ranson och
funktionschef IFO/FO/SIA Lillemor Hultqvist, daterad 2020-01-14

2. Bilaga 1— Avgifter inom aldre- och funktionshinderomsorgen 2019.
3. Sammantradesprotokoll frfin Kommunstyrelsen, § 517, daterad 2019-12-17.
4. Skivelse frfin Synskadades forenings styrelse i Saysjo, daterad 2019-11-17.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
M Goranson
L Hultqvist

Justering

Tgz
Saysyi kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 42 Diarienummer: SN 2020/10.

Riktlinje bistandshandlaggning

Socialnamnden beslutar

att anta riktlinje for bistandshandlaggning.

Sammanfattning

Riktlinjen anger en iniiktning for Socialnamndens verksamhet inom aldreomsorgen
och fortydligar lagstiftningen. Riktlinjen syftar till att 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 riktlinjen är att den ska vara vagledande for bistandshandlaggarna i
beslutsfattandet samt framja en jamlik, likartad och rattssaker bistandsbedomning i
hela kommunen.

For enhetscheferna syftar riktlinjen till all vara ett stod vid verkstalli.ghet av beslut.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av Molly Goranson, enhetschef, och Lillemor
Hultqvist, funktionschef IFO/FO/SIA, daterad 2020-01-22.

2. Riktlinje bistandshandlaggning

Beslutet skickas till

M Goranson
L Hultqvist

Justeringe Saysjo kommun, 576 80 SA/sjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 43 Diarienummer: SN 2019/173.109

Motion (M) - erbjudande av sarskilt boende for personer om

omsorgsbehov overstigande 120 timmar per manad

Socialnamnden beslutar

all om den enskilde har beviljats hemtjanst och/eller i kombination av andra insatser
med 120 timmar per manad erbjuds istallet personen plats pa sarskilt boende, samt

all overlamna ovanstaende som svar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Under h8sten ar 2019 bar en motion inkommit med onskan all Saysjo kommun till
personer med omsorgs/omvardnadsbehov overstigande 120 timmar per manad ska
erbjudas plats i sarskilt boende.

Insatser  fran hemtjansten ges for  all underlatta for  den enskilde i den dagliga
livsforingen och i manga fall ocksa for all det ska vara mojligt for honom/henne all bo
kvar i det egna hemmet. Hjalp i hemmet ges till manniskor som pa grund av sjukdom,
fysiska, psyldska och/eller sociala funktionshinder eller andra orsaker behover stod
och hjalp i den dagliga livsffiringen. Hjalpen ska ej kunna tillgodoses pa annat satt for
all 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
all bevilja en enskild all ha hemtjanstpersonal hos sig hela tiden hela dygnet. Det anses
inte heller rimligt all bevilja hemtjanst i kombination med andra insatser som innebar
all kostnaden overskrider kostnaden for en plats pa sarskilt boende.

Bedomningen är all en brytpunkt for erbjudande av sarskilt boende bor inforas och ligga
vid hemtjanstinsatser overstigande 120 timmar per manad

Beslutsunderlag

1. 'Tjansteskrivelse upprattad av Lillemor Hultqvist, funktionschef IFO/FO/SIA,
och Miriam Markusson Berg, socialchef, samt Eva -Lena Sjostrand,
funktionschef yard- och omsorg, daterad 2019-12-09.

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
M Markusson Berg
L Hultqvist
E Sjostrand

Justering

144
Saysjii kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 45 Diarienummer: SN 2019/150.042

Avveckling av Eneliden

Socialnamnden beslutar

all notera informationen.

Sammanfattning

Diskussion f5rs om avvecklingen av Eneliden.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande

19


