
Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-08-05

Plats och tid Ljungarummet, Saysjo kommun, onsdag 5 augusti 2020 Id. 08:30 — 10:00

Beslutande Kerstin Hvirf (S), ordfi5rande
Anette Gustafsson (C), fi5rste vice ordforande
Gunnel Svensson (M), andre vice ordforande
Bengt Swerlander (KD), franvarande
Anders Griph (KD)
Anncatrin Ek (KD)
Samuel Nickolausson (KD)
Monica Gustaysson (S)
Lars Helgesson (SD), franvarande

Ovriga deltagare

Ersattare
Kjell Lundkvist (SD) ersatter Lars Helgesson (SD)

Lillemor Hultqvist, sekreterare
Gerald Lichtenthaler, vid § 129 - 135

Utses att justera Monica Gustafsson

Justeringens Kommunalhuset, Saysjo 2020-08-06 kl. 15:00
plats och tid

Ordforande

Se kretera re

Justerande

it/76157A
Kerstin Hvirf,

Lillemor Hultqvis

1444(3
Monica Gustafsson

Paragrafer 128-138 §§

Justering SaysjO kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande

1



Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-08-05

Anslagsbevis
Protokollet ar justerat. Justeringen bar tillkannagivits genom anslag.

Beslutsinstans: Socialnamnden

Sammantradesdatum: 2020-08-05

Anslagsdatum: 2020-08-07

Sista dag att overklaga
(laglighetsprovning):

Forvaringsplats for protokollet:

Underskrift
Lillemor Hultqvist

2020-08-28

Socialkontoret

Justering Saysjo kommun, 576 80 S5vsjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Innehallsforteckning

Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-08-05

Narvaro

Val av justerare samt tid och plats

§ 128 Godkannande av arendelista

§ 129 Personliga forhMlanden enligt 11 § 4 St lagen
med sarskilda bestammelser  om yard av unga
(LVU)

§ 130 Personliga forhallanden enligt 11 § 4 St lagen
med sarskilda besta.mmelser  om yard av unga
(LVU)

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

§ 132 Yttrande till Kammarratten

§ 133 Anglican om yard enligt 1 och 2 § lagen med
sarskilda bestammelser  om yard av unga
(LVU)

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

4

§ 135 Kompletterande beslutanderatt 2020/95 5 -6
forordnande

§ 136 Anmalan av delegationsbeslut 7

§ 137 Medborgarforslag om kostnadsfr i ledsagning 8
med syntolkning for  synskadade

§ 138 Meddelanden 9

Justering

frq
Saysjb kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-08-05

Godkannande av arendelista

Socialnamnden beslutar

att 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
Sekretessiirenden
4. Personliga forhallanden enligt 11 § 4 st lagen med sarskilda bestammelser om

yard av unga (LVU)
5. Personliga forhallanden enligt 11 § 4 St lagen med sarskilda bestammelser om

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

(LVU)
7. Yttrande till Kammarratten
8. Ansaan om yard enligt 1 och 2 § lagen med sarskilda bestammelser om yard

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

av unga (LVU)
Beredningsiirenden
10. Kompletterande beslutanderatt — forordnande 2020/95
Avslutning
11. Anmalan av delegationsbeslut
12. Medborgarforslag om kostnadsfri ledsagning med syntolkning 2020/1

for synskadade
13. Meddelanden

Justering 6 //(9

Saysjo kornmun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande

4



Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-08-05

§ 135 Diarienummer: SN 2020/95

Kompletterande beslutanderatt - feirordnande

Socialnamnden beslutar

att forordna att kompletterande beslutanderatt tillaggs socialnamndens re vice
ordforande, Anette Gustafsson, och socialnamndens 2:a vice ordforande, Gunnel
Svensson, gallande beslut enligt 6 § 1+2 st, 6 a § 1+2 St, 11 §, 27 § 1+2 St samt 31 d §
Lagen (1990:52) med sarskilda bestammelser om yard av unga (LVU), samt

all forordna all kompletterande beslutanderatt tillaggs socialnamndens 1:e vice
ordforande, Anette Gustafsson, socialnamndens 2:a vice ordforande, Gunnel
Svensson, funktionschef IFO Lillemor Hultqvist samt enhetschef Barn och Unga
Gerald Lichtenthaler gallande beslut enligt 43 § 2 LVU.

Sammanfattning

lbland behover beslut kunna fattas skyndsamt. Dail& finns i nagra fall i LVU en rat
att fatta beslut i namndens stalle. Det är i dessa fall inte fraga om delegering utan om
en kompletterande beslutanderatt som foljer direkt av lag. Det ãr endast i fall nar
namndens beslut inte kan avvaktas som den kompletterande beslutanderatten
kommer ifraga. Det ska vara fraga om akuta situationer dar fitgarder maste vidtas
genast.

I foljande fall har ordforande eller annan ledamot som namnden har forordnat tillagts
kompletterande beslutanderatt:

• beslut om omedelbart omhandertagande (6 § forsta och andra stycket LVU)
• beslut om omedelbart omhandertagande nar svensk domstol inte är behorig

att besluta om beredande av yard (6 a § forsta och andra stycket LVU)
• beslut om hur varden av den unge ska ordnas och var den unge ska vistas

under vardtiden (11 § forsta och tredje stycket LVU)
• beslut om att medge att den unge under vardtiden vistas i sill eget hem OA §

andra och tredje stycket LVU)
• beslut om tillfálligt flyttningsforbud (27 § forsta och andra stycket LVU)
• beslut om tillfalligt utreseforbud (31 d § LVU).

Med ledamot ayses endast den som är ledamot i namnden men inte den som är
ersattare.

Beslutet som fattas enligt ovanstaende bestammelser ska anmalas vid namndens nasta
sammantrade sa att namnden far insyn i hur dessa arenden handlaggs.

Socialnamnden eller nagon ledamot eller tjansteman som namnden har forordnat
har enligt 43 § 2 LVU ratt all begara bitrade av Polismyndigheten for all genomfora
beslut om yard eller omhandertagande med stod av LVU.

Justering

tgz
Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-08-05

Nar namnden ger en ledamot eller tjansteman ett forordnande om kompletterande
beslutanderatt ska dennes namn anges i forordnandet.
Ett forordnande skiljer sig pa sa satt fran delegation. Det är inte tillrackligt alt
namnden knyter forordnandet till en viss befattning, t.ex. ordforanden i
socialnamnden.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse upprattad av Gerald Lichtenthaler, enhetschef, och Lillemor
Hultqvist, funktionschef IFO/SIA, daterad 2020-07-28.

Beslutet skickas till

G Lichtenthaler
L Hultqvist

Justering

4z-
Saysjo kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-08-05

AnmaIan av delegationsbeslut

Socialnamnden beslutar

all notera informationen.

Sammanfattning

Foreligger forteckning over delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

• Socialnamndens presidiums sammantradesprotokoll 2020-06-17
• Socialnamndens presidiums sammantradesprotokoll 2020-06-03
• Delegeringslista 2020-05-01 — 2020-05-31barn- och ungdomsgruppen
• Delegeringslista 2020-06-01 — 2020-06-30 barn- och ungdomsgruppen
• Delegeringslista 2020-05-01 — 2020-05-31 myndighet oppenvard
• Delegeringslista 2020-06-01 — 2020-06-30 myndighet iippenvard
• Delegeringslista 2020-05-01 — 2020-05-31 ekonomiskt bistand
• Internkontrollsrutin, daterade 2020-06-01
• Internkontrollsrutin, daterade 2020-06-01
• Redovisning av ordforandebeslut ayseende personliga forhallanden enligt ii §

4 St LVU, daterat 2020-07-22
• Redovisning av ordforandebeslut ayseende upphOrande av LVU-vard, daterat

2020-07-10
• Redovisning av ordforandebeslut ayseende upphorande av LVU-vard, daterat

2020-07-10
• Redovisning av ordforandebeslut ayseende upphorande av LVU-vard, daterat

2020-07-10
• Redovisning av ordforandebeslut ayseende placeringsbeslut samt

hemlighallande av vistelseort, daterat 2020-06-10

Justering 4 if
Saysjo koninnun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382452 00
Mejl: kommun@saysjo.se

Utdragsbestyrkande
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Saysjo
kommun

Sammantradesprotokoll
Socialnamnden
2020-08-05

§ 137 Diarienummer: SN 2020/1

Medborgarforslag om kostnadsfri ledsagning med

syntolkning for synskadade

Socialnamnden beslutar

att foresla kommunstyrelsen all aysla medborgarforslaget om
kostnadsfri ledsagning for synskadade och rorelsehindrade.

Sammanfattning

Ett medborgarforslag har inkommit 2020-02-21 med forslag all Saysjo kommun ska
bevilja synskadade och rorelsehindrade kostnadsfri syntolkning och ledsagning till
olika sociala aktiviteter och Ca dessa beskrivna for sig genom syntolkning.

Ratten till bistand beams enligt Socialtjanstlagen 4 kap 1 § och kommunen bar enligt
8 kap 2 § ratt all bestamma om all ta ut skaliga avgifter for det beviljade bistandet.
Genom bistandet ska den enskilde tillforsakras en skalig 1evnadsniv5.
Medborgarforslaget om kostnadsfri ledsagning anses ligga utanfor ramarna for all
uppna skalig levnadsniva.

Beslutsunderlag

1. Avgifter inom aldre- och funktionshinderomsorgen
2. Sammantradesprotokoll kommunstyrelsen, daterat 2020-04-21, § 173
3. Medborgarforslag upprattat av Bengt Kanstedt, daterat 2020-02-13

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
L Hultqvist
M Goranson

Justering

071

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

Utdragsbestyrkande

8



C23
Says jo
kommun

§ 138

Meddelanden

Socialnamnden beslutar

aft notera informationen.

Sammantradesprotokoll

Socialnamnden
2020-08-05

Sammanfattning

Foreligger forteckning over meddelande for socialnamndens kannedom.

Beslutsunderlag

• Beslut frail inspektionen for yard och omsorg, diarienr 3.5.1-44442/2019-6
• Dom frail. Kammarratten, malnr 1220-20
• Dom fran Forvaltningsratten, mfilnr 2507-20
• Dom frfin Forvaltningsratten, mfilnr 2925-20
• Dom frail Forvaltningsratten, mfilnr 2890-20
• Dom frfin Forvaltningsratten, malnr 2236-19
• Dom frfin Forvaltningsratten, malnr 2890-20
• Dom frail Eksjo tingsratt, mfilnr T586-20, T595-20, T596-20
• Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen, daterat 2020-06-16, § 249
• Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen, daterat 2020-06-16, § 254
• Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen, daterat 2020-06-16, § 255
• Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen, daterat 2020-06-16, § 256
• Sammantradesprotokoll Kommunstyrelsen, daterat 2020-06-16, § 233
• Sammantradesplan kommunfullmaktige och kommunstyrelsen ar 2021
• Information till politiker gallande hantering av e-postbrevladan, daterat 2020-

06-22

J uster ing

24e
Saysji5 kommun, 576 80 Saysjo

Telefon: 0382-152 00

Mejl: kommun@saysjo.se
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