
ovriga deltagare

Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-10-07

Plats och tid Kulturhuset, Saysjo kommun, onsdag 7 oktober 2020 kl. 08:30 — 11:00

Beslutande Kerstin Hvirf (S), ordforande
Anette Gustafsson (C), forste vice ordforande
Gunnel Svensson (M), andre vice ordforande
Bengt Swerlander (ICD)
Anders Griph (KD), franvarande
Anncatrin Ek (KD)
Samuel Nickolausson (ICD)
Monica Gustaysson (S)
Lars Helgesson (SD), franvarande
Ersattare
Kjell Lundkvist (SD) ersatter Lars Helgesson (SD)
Alexander Brannlund (ICD) ersatter Anders Griph (ICD)

Jennifer Jorgensson, sekreterare
Lillemor Hultqvist, vid § 166 - 178
Linda Bjork, vid § 166 - 178
Britt -Marie Vidhall, vid § 167
Niklas Jansson, vid § 169
Caroline Yderman, vid § 168 — 169, 173 — 178
Jomana Darwish, vid § 168 — 169, 173 - 178
Gerald Lichtenthaler, vid § 170 - 172
Susanne Lilja, vid § 177

Utses att justera Anncatrin Ek

Justeringens Socialkontoret 2020-10-12 kl. 15:00
plats och tid

Ordforande

Sekreterare

Justerande

Kerstin Hvirf, S

Jennifer Jorgensson

Anncatrin Ek

dr—

Paragrafer 166-178 §§

&C

steringJustering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-10-07

Anslagsbevis
Protokollet dr justerat. Justeringen bar tillkannagivits genom anslag.

Beslutsinstans: Socialndmnden

Sammantradesdatum: 2020-10-07

Anslagsdatum: 2020-10-14

Sista dag att overklaga
2020-11-02

(laglighetsprovning):

Forvaringsplats for protokollet: Socialkontoret

Underskrift
Jennifer Jorgensson

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

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Innehallsforteckning

Sam mantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-10-07

Narvaro

Val av justerare samt tid och plats

§ 166 Godkannande av arendelista

§ 167 Information fran Hoglandets
samordningsforbund

4

5

§ 168 Information fran socialchef 6

§ 169 Presentation av IT-strateg 7

§ 170 Overflytt av vardnaden enligt 6 kap 8 §
Foraldrabalken (FB)

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

§ 172 Vard med stod av 3 § och 13 § andra stycket
lagen med sarsIdlda bestammelser om yard
av unga (LVU)

§ 173 Medborgarforslag om aft bygga aldreboende 2020/60 8
pa landet

§ 174 Det goda aldrelivet 9

§ 175 Motesplats Vrigstad 2020/122 10

§ 176 Verksamhetsplan ar 2021 2020/113 11

§ 177 Delarsrapport socialnamnden 2020 2019/77 12

§ 178 ovriga arenden 13

Justering SaysjO kommun, 576 80 Saysja

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Samrnantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-10-07

Godkannande av arendelista

Socialnamnden beslutar

aft godkanna arendelistan for dagens sammantrade.

Sam manfattning

Ordforande fragar socialnamnden om dagens arendelista kan godkannas och
behandlas pa dagens sammantrade.

Inledning

1. Narvaro
2. Val ay justerare samt tid och plats
3. Godkannande ay arendelista
Informationsfirenden
4. Information fran Hoglandets samordningsforbund
5. Information fran socialchef
6. Presentation ay IT-strateg
Sekretessarenden
7. overflytt ay yardnaden enligt 6 kap 8 § Foraldrabalken (FB)
8. Overvagande enligt 13 § forsta stycket lagen med sarskilda bestammelser om

yard ay unga (LVU)
9. Vard med stod ay 3 § och 13 § andra stycket lagen med sarskilda bestammelser

om yard ay unga (LVU)
Beredningsarenden
10. Medborgarforslag om alt bygga aldreboende pa landet 2020/60
11. Det goda aldrelivet 2019/16
12. Motesplats Vrigstad 2020/122
Beslutsfirenden
13. Verksamhetsplan ar 2021 2020/113
14. Delarsrapport socialnamnden 2020 2019/77
Avslutning
15. Ovriga arenden

Justering

ka4.6
Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
202040-07

Information frail litiglandets samordningsforbund

Socialnamnden beslutar

aft notera informationen.

Sammanfattning

Britt -Marie Vidhall informerar om Hoglandets samordningsforbunds verksamhet.
Mer information om verksamheten gar all lasa via Hoglandets samordningsfOrbunds
hemsida: https://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/start

Beslutsunderlag

Muntlig information av Britt -Marie Vidhall, Hoglandets samordningsforbund.

Justering Saysjo kommun, 576 80 S5vsjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Justering

Saysjo
kommun

§ 168

Information fran socialchef

Sociainamnden beslutar

all notera informationen.

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-10-07

Sannmanfattning

Linda Bjork, socialchef, informerar socialnamnden om foljande:
- Fran den 1 oktober är det aterigen mojligt aft besoka aldreboenden.

Information ges om de rekommendationer som galler.
- Julfest for anstalld personal kommer att ske i mindre grupper med anledning

av Covid.
- Jomana Darwish, tillforordnad funktionschef FO, har nominerats till arets

chef.
- Presentation av preliminar organisationsforandring.

Beslutsunderlag

Muntlig information av Linda Bjork, socialchef.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Presentation av IT-strateg

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-10-07

Sammanfattning

Niklas Jansson, IT-strateg, presenterar sig info'. Socialnamnden.

Beslutsunderlag

Muntlig information av Niklas Jansson.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-10-07

§ 173 Diarienummer: SN 2020/60

Medborgarforslag om att bygga aldreboende pa landet

Socialnamnden beslutar

Socialnamnden foreslar kommunstyrelsen foresla kommunfullmaktige all aysla
medborgarforslag med hanvisning till all med tjansteskrivelsens redovisning anse
medborgarforslaget besvarat.

Sammanfattning

De senaste aren har antalet aldre som bor pa sarskilda boenden minskat. Det beror
dels pa all gruppen aldre generellt är friskare, dels pa att de i stone utstrackning viii
bo kvar i ordinart boende med stod av hemtjanst om behov uppstar. Data innebar
troligtvis all behovet av platser i sarskilt boende blir farre an beraknat.

Den demografiska utvecldingen okar samtidigt ser vii SaysjO kommun en markant
minskad efterfragan pa sarskilt boende. Vi har i dagslaget ett flertal lediga lagenheter
pa vara sarskilt boende och detta har vi sett under en langre tid. Data galler alla vara
boenden och inte utmarkt for nagot enskilt.

Det stalls hoga krav pa utformningen av sarskilda boenden idag bade fran de boende
sjalva men ocksa utifran kraven pa en god arbetsmiljo for personalen.

All bygga ett sarskilt boende pa landet med10-12 platser som medborgarforslaget
foreslar skulle innebara vissa arbetsmiljorisker for personalen. Ett boende i den
storleken skulle innebara att en personal skulle arbeta nattetid vilket är en
arbetsmiljorisk med ensamarbete pa landsbygden.

Det kan ocksa vara svart all snabbt fâ tillgang till andra professioner exempelvis
sjukskoterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, speciellt nattetid och vintertid da
mindre vagar kan vara oplogade.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av Caroline Yderman, TF funktionschef yard och
omsorg, och Linda BjOrk, socialchef, daterad 2020-09-20

2. Livslust — hela livet, aldreplan 2018 — 2023 for Saysjo kommun med sikte pa
2030.

3. Sammantradesprotokoll fran Kommunstyrelsen, § 174, daterad 2020-04-21
4. Medborgarforslag om all bygga aldrebonde pa landet, daterad 2020-03-06

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Caroline Yderman
Linda Bjork

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-10-07

§ 174 Diarienummer: SN 2019/16

Det goda aldrelivet

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

TF funktionschef Caroline Yderman informerar om:
- Besoksforbud med anledning av Covid är havt pfi boenden.
- Pagaende arbete med aft utveckla dagverksamheten for dementa.
- Lediga platser Mom aldreboende.
- Ester -coach pa korttidsverksamhet.

Beslutsunderlag

Muntlig information av TF funktionschef Caroline Yderman.

Beslutet skickas till

C Yderman

Saysjo kommun, 576 80 Saysjii

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

Utdragsbestyrkande
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§ 175 Diarienummer: SN 2020/122

Motesplats Vrigstad

Socialnamnden beslutar

aft socialforvaltningen aysatter, Mom befintlig budgetram, en samordnarfunktion med
syftet aft samordna- och planera aktiviteter pa kommunens motesplatser.
Samordnarfunktionen kommer aven ansvara for marknadsfbring av dessa platser och
aktiviteter, samt

aft socialnamnden hyr en lokal i Vrigstad pa Vrigstadgarden till en kostnad av
800kr/manad. Lokalen hyrs manadsvis, det viii saga inga forbindande avtal och
darmed ingen uppsagningstid. Lokalen kan nyttjas som motesplats tva dagar i veckan.
Fika kommer att kunna kopas till sjalvkostnadspris. Lokalen är utrustad med
projektor och det firms tillgang till handikappvanlig toalett.

Sammanfattning

I Saysjo kommuns Aldreplan - Livslust till hela livet, finns beslut om aft i
socialnamndens regi genomfora internetcafeer och IT-utbildning for malgruppen aldre
samt all kommunalt driva motesplatser i alla tatorter.

IT -café for seniorer startar i Vrigstad pa Vrigstadgarden li5rdagen den 3 oktober under
Vuxenskolan regi. Tanken är aft delta koncept ska kunna fortsatta och utvecklas aven
under2021 i vuxenskolans, kommunens eller annan aktors regi.

I dag finns kommunalt drivna motesplatser placerade i Saysjo (Brygghornan), Rorvik
(Traffpunkten) och i Stockaryd (Soderhornan). For all efterleva beslut om
motesplatser i alla tatorter ska dessa kompletteras med en motesplats i Vrigstad.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelse upprattad av Linda Bjork, socialchef, daterad 2020-09-30
2. Aldreplan — Livslust till hela livet

Beslutet skickas till

Linda Bjork

Saysjo kommun, 576 80 SaysjO

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-10-07

§ 176 Diarienummer: SN 2020/113

Verksamhetsplan ar 2021

Socialnamnden beslutar

att anta verksamhetsplan 2021 socialnamnden enligt bilaga, samt

att overlamna verksamhetsplan 2021 for socialnamnden till ekonomiavdelningen,
samt

all arlig indexreglering av samtliga avgifter och taxor mom socialnamndens
verksamhetsomraden genomfcirs, samt

all insatser av yttre hemtjanst momsbelaggs enligt skattemyndighetens
rekommendationer, samt

att int& 2022 utreda oviiga avgifter och taxor inom socialnamndens
verksamhetsomraden sa att de ligger pa en skalig niva, samt

all maltidsabonnemang inom ordinart boende tas boll flan och med 2020-12-31 enligt
3 § kommunallagen.

Sammanfattning

Socialfoivaltningen har, tillsammans med socialnamnden och utifran kommunens
utvecklingsstrategi, sett Over sin verksamhetsplan for ar 2021.

Taxor och avgifter uppdateras arligen. Infor fir 2022 ska en kartlaggning genomforas
av avgifter och taxor dar jamfOrelse Ors med andra kommuner i landet.

Beslutsunderlag

1. Tjansteskrivelser upprattade av Linda Bjork, socialchef
2. Verksamhetsplan 2021 socialnamnden

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Linda Bjork
L Hultqvist
J Damish
C Yderman

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Socialnamnden
2020-10-07

§ 177 Diarienummer: SN 2019/77

Delarsrapport socialnamnden 2020

Socialnamnden beslutar

all notera informationen.

Sammanfattning

Socialforvaltningen har en negativ budgetavvikelse efter aug manad med - 5,4 mkr och
med en prognos pa -6 mkr.

Forvaltningen har stora inkopskostnader kopplat till Covid 19. Totalt har
Socialfthvaltningen inkopskostnader pa drygt 1,6 mkr och personalkostnader,
kostnader for vikarier och overtid dvs inte sjukloner, pa 1,3 mkr som är markta med
Covid och ansokan om ersattning fran staten är inskickad men inget beslut om ev
ersattning är fattat.

Funktionshinderomsorgens budgetavvikelse är efter omfordelning av budget -1,2 mkr
och prognosen pa -1,6 mkr.

Aldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse med -1,9 mkr och en prognos pa -1,9
mkr. I prognosen utgar forvaltningen ifran dagslaget och med den info vi har med
tanke pa pandemi. Vi raknar med all inga stone inkop ska behova goras, lager
av hygienartiklarna kommer tacka behoven under hela hosten.

Prognosen for IFO är -3 mkr men är svarbedomd.

Beslutsunderlag

Delarsrapport socialnamnden jan-aug 2020

Beslutet skickas till

S Lilja

Justering

t

Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Utgar

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-10-07

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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