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Socialkontoret, Saysjo kommun, onsdag 31 mars 2021 kl. 08:30 — 12:00

Kerstin Hvirf (S), ordforande
Anette Gustafsson (C), forste vice ordforande
Gunnel Svensson (M), andre vice ordfiirande
Bengt Swerlander (KD) deltar ej i § 6o pa grund av jav
Anders Griph (KD), franvarande
Anncatrin Ek (ICD)
Samuel Nickolausson (ICD) delar ej i § 54 pa grund av jav
Monica Gustaysson (S)
Kjell Lundkvist, SD

Ersattare
Alexander Brannlund,(ICD) ersatter Anders Griph (ICD)

Ovriga
Marie Netz, sekreterare
Lillemor Hultqvist, vid § 47— 65
Linda Bjork, vid § 47 - 65
Jenny Sarrion, vid § 49
Gerald Lichtenthaler, vid § 54 - 58
Kerstin Carlsson, vid § 59

Med stod av partioverenskommelse daterad den 1 december 2020 deltar samtliga
ledamoter och ersattare pa distans utover ordforande Kerstin Hvirf, Linda Bjork,
Lillemor Hultqvist och Marie Netz som deltar fran konferensrummet pa
socialkontoret. Samtliga foredragande tjansteman deltar pa distans.

Anncatrin Ek (KD)

Socialkontoret 2021-04-07 Id. 13.00.

Paragrafer 47-65 §§

Kerstin Hvirf, S

Marie Netz

Anncatrin Ek (I<D)

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se
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Anslagsbevis
Protokollet dr justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Beslutsinstans: Socialnamnden

Sammantradesdatum: 2021-03-31

Anslagsdatum: 2021-04-09

Sista dag att overklaga
(laglighetsprovning):

Forvaringsplats for protokollet:

Underskrift
Marie Netz

2021-04-30

Socialforvaltningen
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§ 47 Diarienummer: SN Dnr

Godkannande av arendelista

Socialnamnden beslutar

aft godkanna arendelistan for dagens sammantrade.

Sa mma nfattning

Ordforande fragar socialnarnnden om dagens arendelista kan godkannas och
behandlas pia dagens sammantrade.

Inledning

1 Narvaro

2 Val av justerare samt tid och plats

3 Godkannande av arendelista

Informationsarenden

4 Information frill socialchef

5 Presentation av fly medarbetare

6 Information Covid -19

7 Information om heltidsresan

8 Information om digital signering

9 Patientnamndens arsrapport 2020

Sekretessarenden

lo Umgangesinskrankning enligt 14 § 2 St p 1 lagen med
sarskilda bestammelser om vfird av unga (LVU)

i i Utredning enligt 11 kap.1 § socialtjanstlagen (SoL)
med forslag om aft aysluta LVU-vard

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

13 Utredning enligt ir kap. 1 § socialtjanstlagen (SoL)
med forslag om aft aysluta LVU- yard

14 Umgangesbegransning enligt 14 § andra stycket 1
lagen med sarskilda

Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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5



S5vsjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnarnnden
2021-03-31

Beredningsarenden

15 Patientsakerhetsberattelse 2021/28

16 Ansokan om bidrag till Skolkyrkan/Mejeriet 2021/19

17 Information om pilotprojektet "Svea pa stolfabriken" 2021/35
Saysjo kommun

Beslutsarenden

18 Verksamhetsforandringar och taxor for ar 2022 2021/24

19 Revidering av delegationsordning 2021/22

Avslutning

zo &riga arenden

21 Godkannande av miitets genomforande

Justering

1,7-1

Saysjo kommun, 576 80 Saysjo
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§ 48 Diarienummer SN Dnr

Information fran socialchef

Socialnamnden beslutar

ALL notera informationen

Sammanfattning

Socialehef Linda Bjork informerade om
- Fokusomradet, tillvaxt (ett ay fyra fokusomraden i Saysjo kommun) vilken har

stora kopplingar till arbetsmarknadsenheten, Jobbhuset.

Justering

WS-

Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 49 Diarienummer: SN Dnr

Presentation av ny medarbetare

Socialnamnden beslutar

att notera informationen

Sammanfattning

Socialchef Linda Nork presenterade
Jenny Sarrion, funktionschef Vo0 samt omradeschef FO som borjade sin tjanst den 1
mars 2021.

Justering Saysjo komrnun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 50 Diarienummer: SN Dnr

Information Covid -19

Socialnamnden beslutar

alt notera informationen

Sammanfattning

Socialchef Linda Bjork informerar om det aktuella laget gallande smittspridning
Covid-19 inom Saysjii kommuns verksamheter.

All personal och alla brukare har erbjudits vaccinering mot Covid — 19. Vaccinationen
är ingen garanti for att inte 8 smitta darfor är det viktigt alt fortsatta folja
follthalsomyndighetens direktiv.

Beslutsunderlag

Muntlig information av socialchef Linda Bjork.

Justering

c/(61

Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 51 Diarienummer: SN Dnr

Information om heltidsresan

Socialnamnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Saysjo kommun arbetar aktivt for en heltidsorganisation. Ett syfte med detta är okad
jamstalldhet, da deltidsanstallningar är vanligare bland kvinnor an bland man. Aft
erbjuda medarbetare heltid är aven motiverat utifran verksamhetens
kompetensforsorjningsbehov. Data ger Rad personalkontinuitet i verksamhetema i
och med aft ordinarie medarbetare i stiirre utstrackning an innan kan tacka upp for
varandra vid franvaro. Forhoppningsvis kan det aven bidra till all Ora kommunen till
en attraktiv arbetsgivare.

Beslutsunderlag

Muntlig information av socialchef Linda Bjork

Justering

,L)46
Saysji5 kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande
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§ 52 Diarienummer: SN Dnr

Digital signer ing av protokoll

Socialna mnden beslutar

alt inte infora digital signer ing av Soeialnamndens protokoll i avvaktan pa alt Saysjo
kommun finner  en saker  teknisk losning for  digital signer ing av sekretesshandlingar .

Sammanfattning

Saysjo kommuns namnder  har  overgatt till digital namndadministration, vilket
innebar  alt handlingar  distr ibueras elektroniskt. Som en foljd av digitaliser ingen
foreslas aft det ska vara mojligt alt signera protokoll med digitala underskr ifter .
Kommunfullmaktige beslutade den 22 mar s 2021, § 40 ail godkanna digital s igner ing
av dess protokoll. For  sekretessarenden finns det i dagslaget inte nagon saker  teknisk
losning av digital signer ing i kommunen. Saysjo kommun arbetar  vidare med alt finna
en losning for  digital signer ing av sekretessarenden.

Beslutsunderlag

Muntlig information av namndsekreterare Marie Netz.

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 53 Diarienummer: SN Dnr

Patientnamndens arsrapport 2020, Region Jonkopings Ian

Socialnamnden beslutar

att notera informationen

Sammanfattning

Information om Patientnamnden, Region Jonkiipings lan som bland annat i sift
uppdrag har aft stotta och hjalpa patienter och narstaende som har synpunkter eller
klagomal pa halso- och sjukvarden.
Under 2020 har patientnamnden uppmarksammat foljande:

- Bristande delaktighet som är det vanligaste klagomalet och genomsyrar alla
verksamheter
Fler patienter laser och tar del av sin journal pa 1177

- Barnkonventionens betydelse for halso- och sjukvarden
- De digitala kontaktnaten okar

Beslutsunderlag

Bilaga 1- Patientnamndens arsrapport 2020, Region Jonkopings lan

Justering

</ze

Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 59 Diarienummer: SN 2021/28

Patientsakerhetsberattelse

Socialnamnden beslutar

all faststalla Patientsakerhetsberattelse 2020 med mAl och strategier for fortsatt
patientsakerhetsarbete.

Sammanfattning

Enligt patientsakerhetslagen SFS 2010:659 ska vArdgivaren skriva en
patientsakerhetsberattelse vane ar.
Av patientsakerhetsberattelsen skall framga
1. Hur patientsakerhetsarbetet har bedrivits under foregaende kalenderar
2. Vilka atgarder som vidtagits for all Oka patientsakerheten
3. Vilka resultat som uppnatts.

Socialforvaltningen har upprattat en patientsakerhetsberattelse for 2020.
Patientsakerhetsberattelsen ska hallas tillganglig for den som onskar ta del av den pa
Saysjo kommuns hemsida.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Patientsakerhetsberattelse 2020.
Kerstin Carlsson, Medicinskt ansvarig sjukskiiterska presenterar
patientsakerhetsberattelsen 2020.

Beslutet skickas till

Kerstin Carlsson, Medicinskt ansvarig sjukskiiterska (MAS)

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 60 Diarienummer: SN 2021/19

Ansokan om bidrag till Skolkyrkan/Mejer iet

Socialnamnden beslutar

aft notera informationen samt
all overlamna arendet till kommande mote

Jay
Bengt Swerlander (KD) anmaler jav och delar inte i handlaggning eller beslut.

Sammanfattning

Skolkyrkan Mejeriet i Saysjo kommun har anstikt om bidrag for sin verksarnhet for fir
2021 med 250 tkr. Fritidsgarden Mejeriet har tippet for ungdomar mellan 13-20 ar
tisdagar och torsdagar pa eftermiddag och fredagar under kvallstid.

Den andra delen av verksamheten är aft finnas tillganglig ute pa kommunens
hogstadieskolor och gymnasieskolan Aleholm.

Foreningen bedriver aven den sa kallade "Mathjalpen" med mal aft kunna hjalpa
familjer och enskilda som har det tufft ekonomiskt. Verksamheten mojliggors genom
samarbete med butiker och foretag i Saysjo kommun dar de far del av deras matsvinn
och kan darigenom dela ut ca 50 matkassar i veckan.

Komplettering till arendet - Skolkyrkan Mejeriets arsberattelse.

Beslutsunderlag

Bilaga 1— Tjansteskrivelse av funktionschef Lillemor Hultqvist och socialchef Linda
Bjork, daterad 2021-03-26
Bilaga 2- Ansokan frail Skolkyrkan i Saysjo kommun, daterad 2021-02-18

Beslutet skickas till

L. Hultqvist
L. Bjork

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande

14



Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2021-03-31

§ 61 Diarienummer: SN 2021/35

Information om pilotprojektet "Svea pS stolfabriken" Saysjo

kommun

Socialnamnden beslutar

all Socialnamnden staller sig positiv till att delta i Pilotprojektet Svea pa Stolfabriken
under forutsattning att kostnaden hailer sig inom ramen av 20 000 kronor.

Sammanfattning

Svea pa Stolfabriken är ett pilotprojekt som ska drivas av Studieforbundet
Vuxenskolan. Projektets utgangspunkt är att under 2021 mota seniorer i Saysjo och
intervjua dem om deras yrkesliv. Intervjuerna kan vara kopplade till seniorens
levnadsvillkor, relationer, social status och livssituation. Studiecirkeln ska kunna
traffas inledningsvis digitalt under april-maj. Berattelserna kommer dokumenteras
genom att de blir film som ska kunna anvandas i bland annat olika kommunala
verksamheter.

Representanter fran Socialforvaltningen har traffat representant fran Studieforbundet
Vuxenskolan for dialog om Pilotprojektets syfte och upplagg. Socialforvaltningen
staller sig bakom projektet som en aktivitet dar Saysjo kommuns seniorer skulle kunna
vara delaktiga att beratta sina yrkeserfarenheter samt att dessa berattelser som blivit
film kommer kunna visas inom kommunens olika verksamheter tex: aktivering pa
Sarskilda boenden, Oppna verksamheter for seniorer och i skolan.

Malet med studiecirkeln är att deltagarna ska fâ mojlighet att finnas med i ett
sammanhang, kanna meningsfullaktighet och social gemenskap for all motverka
ensamhet och psykisk ohalsa samt all genom filmerna fa en okad forstaelse mellan
generationer och kunskap om yrken forr och nu.

Klara samverkanspartners är:
- Folkhalsoavdelningen Region Jonkopings lan. Bidrar med ekonomiska medel for att

en fardig film ska kunna skapas under aret
- Lansmuseet i Jonkoping

Hembygdsforeningar i Saysjo kommun
Pensionarsforeningar i Saysjo kommun

Beslutsunderlag

Bilaga 1- Sluivelse fran Studieforbundet vuxenskolan.
Bilaga 2— Tjansteskrivelse, daterad 2021-03-25 av Jenny Sarrion, funktionschef Vard
och Omsorg

Beslutet skickas till

Studieforbundet Vuxenskolan
L. Bjork
J. Sarrion

Justering

11/- uVC6
Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 62 Diarienummer: SN 2021/24

VerksamhetsfOrandringar och taxor for ar 2022

Sociainamnden beslutar

att anta verksamhetsforandringar budget 2022 med utblick 2023-2024, for
socialnamndens verksamhetsomrade, dar redogorelse for anpassningar utifran
kommunstyrelsens budgetdirektiv framgar, samt

alt overlamna tjansteskrivelse ayseende budget 2022 med utblick 2023-
2024 till kommunstyrelsen, samt

alt stalla sig bakom behovet av verksamhetsforandringar 2022

Sammanfattning

Behov av verksamhetsforandr ingar 2022:
- Kompetensutveckling yard- och omsorg

I samband med omstallningen till en nara yard som innebar ett nytt arbetssatt
Mom halsa, yard- och omsorg laggs ett hogre ansvar for halso- och
sjukvardsfragor pa kommunen. Kompetensutveckling kommer alt ske bade lokalt
och regionalt och finansieras via statsbidrag.

- Digitala system
Efterhand som verksamheten digitaliseras mer och mer innebar det en utokad
driftskostnad. En &ad digitalisering leder till okade systemforvaltarkostnader.

- Kompetensforsorjning
Eli medvetet arbete med en Rad andel tillsvidareanstallda och en hogre grund-
bemanning kommer paborjas under ar 2021 med fortsatt arbete under ar 2022.

- Oppenvardsinsatser
IFO Behovet är stort av alt intensifiera arbetet med oppna insatser Mom bade
barn, unga och vuxna med familj. Behov kvarstar av utokat anslag pa 600 tusen
kronor for 1,0 socialsekreterare for alt klara framtida utmaningar.
Arbetsmarknad/sysselsattning
Arbets- och sysselsattningsfragorna behbver starkas och utvecldas an mer for all
fler ska bli sjalvforsorjande och for alt minska kanda effekter for den enskilde och
for barnfamiljer i kanslan av utanforskap, iikat ohalsa, samre livskvalitet.
Behov av utokat anslag pa 600 tusen kronor for 1,0 behandlingspedagog/
arbetskonsulent fOr aft sakerstalla arbetet.
Kommunstyrelsen beviljade 2021-01-12 projektmedel for SIA-Camping.
Behov av utokat anslag pa 200 tusen kronor for projekt SIA-Camping for ar tva.

- Integration
Malgruppen har behov som medfor kostnader inom samtliga
verksamhetsomraden, inte minst Mom barn och unga omradet. I takt med all de
asylsokande far uppehallstillstand overfors kostnader fran staten till kommunerna

- Indexupprakning
Socialnamndens verksamheter inom Individ- och familjeomsorg och
Funktionshinderomsorg kostar arligen mer da socialnamndens budgetram inte
uppraknas enligt prisindex for kopta tjanster, placeringar och forsorjningsstod.

Framtiden
Under kommande ar ser vi fOljande viktiga utvecklingsomraden:

Omstallningsarbete mot ny lagstiftning inom Socialtjanstlagen (SoL) och Lag om
stod och service till vissa funktionshindrade personer (LSS)

- Oka andelen heltidsanstallda enligt avtal

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

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

Utdragsbestyrkande

16



Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2021-03-31

- Fokus pa att starka hemtjansten med syftet att Oka andamalsenligheten och
kostnadseffektiviteten. En deli det arbete blir att forma Hemtjanstens hus och
utveckla den oppna verksamheten

- Fokus pa omstallningsarbetet infor inforandet av reformen God och nara yard
inom yard, omsorg och halso- och sjukvard tillsammans med regionen.

- Utveckla verksamhetema med stod av valfardsteknik och digitala liisningar enligt
antagen handlingsplan
Digitalisera rutiner kring faderskapshandlaggning

- Utveckla medborgarportalen Combine, e-tjanster kommer troligen starta med
ekonomiskt bistand

- Utveckla arbetet med automatisering av ekonomiskt bistand for att skapa
utrymme for handlaggare aft i samverkan med arbetsmarknadsenheten ge mer
stod i det sociala arbetet for att ge individen stod till egen forsorjning genom
arbete

- Infora beslutsrad mom myndighet barn, unga och vuxna for att pa sa satt kunna
minska framtida placeringskostnader

- Ett HVB for unga vtnma personer med neuropsyldska funktionsnedsattningar pa
hemmaplan for all undvika langvariga placeringar pa annan ort

- Nuvarande lokaler for korttidsverksamheten inom LSS är inte andamalsenliga
och behover renoveras eller flyttas till andra lokaler

Forslag fcirfindring av avgifter och taxor:
Inga kanda forandringar forutom de sedan tidigare beslutade indexupprakningarna.

Investeringar fir 2022
Gallande investeringar har socialforvaltningen inventerat behoven for perioden 2022-
2024.
For ar 2022 bedoms foljande behov:

- Arligt ramanslag mindre investeringar: 660 tkr
- Investeringsbehovet for valfardsteknologi 200 tkr
- Investeringsbehovet for tradlost nat uppgar till 150 tkr under 2021
- Elektronisk utrustning 300 tkr
- Medicinteknisk utrustning till hemsjukvarden: too tkr
- Inventarier och miibler till verksamheter Hogliden 500 tkr
- Elcyklar till halso- och sjukvarden 90 tkr

Den totala summan av investeringsbehov for 2022 bedoms uppga till 2000 tkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 1- Tjanstesktivelse daterad 2021-03-09 av socialchef, Linda Bjork och
Funktionschefema Lillemor Hultqvist, Jenny Sarrion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
L. Bjork
L. Hultqvist
J. Sarrion
S. Lilja

Justering

KU

Saysja kornmun, 576 80 Saysjo
Telefon: 0382-152 00

Mejl: komnnun@saysjo.se
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§ 63 Diarienummer: SN 2021/22

Revidering av delegationsordning

Socialnamnden beslutar

att notera informationen samt
att overlamna arendet till kommande mote.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap §§ 37-40 kan socialnamnden delegera beslutanderatt till
fOrtroendevalda eller tjanstepersoner. Socialforvakningen har en delegationsordning
som senast faststalldes den 5 augusti 2020.

Socialforvaltningen genomfor liipande kontroller av delegationsordningen for att
upptacka behov av andringar utifrin forandrad lagstiftning, effektivare hantering av
beslutsnivaer samt fortydliganden av text ur ett klarspraksperspektiv. Utifran denna
kontroll av delegationsordningen behover en revideripg goras.

Beslutsunderlag

Bilaga 1— Tjansteskrivelse daterad 2021-03-02 av Funktionschef Lillemor Hultqvist
Bilaga 2 —Riktlinje Delegationsordning Socialforvaltningen

Beslutet skickas till

L. Hultqvist
L. Bjork

Justering Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 64 Diarienummer: SN Dnr

ovriga arenden

Socialnamnden beslutar

Att notera informationen

Sammanfattning

Funktionschef Lillemor Hultqvist informerade om det positiva erkannande av IFO:s
arbete som medarbetama raft av en konsult som nu slutar sift uppdrag.

Bengt Swerlander (ICD) fragade hur informationen om det planerade aldreboendet
formedlas? Socialchef Linda Bjork meddelade aft vi ska forbattra informationen
intemt sa aft alla medarbetare kanner till planema kring ombyggnation av
Ringgarden.

Justering Saysjii kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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§ 65 Diarienummer: SN Dnr

Godkannande av motets genomforande

Socialnamnden beslutar

aft notera att 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 Anette Gustafsson (C), Bengt Swerlander (ICD),
Alexander Brannlund (KD), Anncatrin Ek (ICD), Samuel Nickolausson (KD), Monica
Gustaysson (S), Kjell Lundkvist (SD) samt foredragande tjansteman pa distans.
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