
ww
Essunga kommun

Kommun

Beslutsinstans

Tid och plats

Beslutande
Ledamter

Tjnstgrande ersttare

vriga nrvarande

Ersttare

vriga

Utses attjustera

Justeringens plats och tid

Justerade paragrafer

SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Sammantrdesdatum
2021-12-16

Essunga kommun

Socialnmnden
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Kommunkontoret sammantrdesrum A.

CliffNyqvist (M) ordfrande
Catharina slund (M) vice ordfrande
Bengt-Gran Henningsson (S)
Mats Olsson (MP)
Pernilla Blomgren (S)

Sophie Sundquist (M)

Sara Karlsson, socialsekreterare, §§ 82-83
Pethra Adamsson, chefMyndighetsavdelningen, §§ 82-83
Bjrn Franke, chef social sektor
Jeanette Seehase, nmndsekreterare

Bengt-Gran Henningsson (S)

Kommunhuset 2021-12-16, klockan 15:30.
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§ 84 Diarienummer Sn 2021/46

Ekonomi social sektor

Socialnmndens beslut

Resultat av frdjupade analyser av ekonomin godknns.

Sammanfattning av rendet

Socialnmnden beslutade 2021-09—21 att ge Frvaltningen i uppdrag att gra frdjupade analyser

utifrn resultatet av genomlysningen av social sektor:

- Nettokostnad fr personlig assistans — varfr r den hgre?

- Kostnad per beslutad insatstimme inom hemtjnst- varfr r den hgre?

- Merkostnad p srskilt boende — hur mnga platser ska Essunga ha i drift och vilken tthet r

rimlig utifrn avdelningarnas storlek?

- Ekonomiskt bistnd fr unga — varfr r det en hgre andel n genomsnittet?

— Utredningar av barn- och unga — varfr har vi fler utredningar och strre andel som leder till
insats?

- ppenvrdens omfattning och inriktning — varfr har vi fler beviljade ppenvrdsinsatser? Ger

de nskad effekt?

Nmnden beslutade vidare att ge chef social sektor i uppdrag att n en budget i balans. Resultat

av analys och framtagande av handlingsplan redovisas till nmnden senast november 2021.

Beslut utifrn frvaltningens uppdrag ska tas innan rsskiftet 2021/2022.

Frvaltningen har utifrn de frdjupade analyserna redan lagt fram ett frslag till budget 2022
med tgrder fr en budget i balans. Nmnden har 2021-10-1 3, § 73 antagit frslaget och drmed

ocks beslutat om tgrder fr att n en budget i balans.

Chef social sektor rapporterade resultatet av de frdjupade analyserna muntligt p

socialnmndens sammantrde 2021-1 l-l 7. Utifrn de uppdrag som nmnden gav till
frvaltningen kvarstr drfr endast den skriftliga terrapporteringen av de frdjupade

analyserna. I bilaga till denna tjnsteskrivelse finns en skriftlig redovisning av de frdjupade

analyserna.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse 2021 -l 2-06
- Resultat av frdjupade analyser av ekonomin, bilaga till tjnsteskrivelse 2021-12-06
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- Slutpresentation Kostnad per brukare 2022

- Protokollsutdrag § 56 Socialnmnden (Sn) 2021 -09-21
Ekonomi social sektor

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare (j;/,;f41/ ,977 % Utdragsbestyrkande



SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Essunga kommun 333T??‘2'?$23da‘“m

§85 Diarienummer Sn 2021/86

Remiss frdplan- Insgemensam strategi fr god och nra vrd

Socialnmndens beslut

Svar p remiss Frdplan- Insgemensam strategi fr god och nra vrd lmnas enligt
frvaltningens frslag.

Sammanfattning av rendet

2021-1 0-01 inkom remissen Frdplan- Insgemensam strategi fr god och nra vrd frn Vstra

Gtalandsregionen. Frdplanen r en vergripande lnsgemensam strategi som ska bidra till
Vstra Gtalands utveckling inom hlsa, vrd och omsorg. Den beskriver mlbild, frndrade

arbetsstt och frutsttningar fr utvecklingen, dr takten i omstllningen mot en god och nra

vrd behver ka fram till 2030.

Nmnder och styrelser i Vstra Gtalandsregionen ombeds att lmna synpunkter p frslaget

senast den 31 december 2021. Socialcheferna i Skaraborg har tillsatt en arbetsgrupp som har

arbetat fram ett frslag till yttrande ver remissen. I arbetsgruppen har fljande befattningar

ingtt: MAS, socialchef, HSL—chef, IFO-chef, LSS-chef, Barn- och elevhlsochef och chef fr
folkhlsa. Varje kommun beslutar om de vill anvnda frslaget till remissvar i sin helhet, lgga

till, dra ifrn eller gra omformuleringar.

Frvaltningen freslr att arbetsgruppens frslag till remissvar blir Essunga kommuns remissvar.

Sammanfattningsvis r det en vlskriven frdplan som stmmer vl verens med det nationella

arbetet med personcentrerad vrd. Fr att frdplanen ska f optimal utvxling behver

resursfrgan dock lyftas in. Det hnger ihop med hlso- och sjukvrdsavtalet och grnssnittet

mellan de olika vrdformerna, som behandlas i rende Remiss Hlso- och sjukvrdsavtal med

verenskommelser.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse 2021-12—06
- Frslag remissvar, Skaraborgs arbetsgrupp 2021-1 1-26
- Remissversion, Strategi Frdplan — Insgemensam strategi fr god och nra vrd Vstkom och

VGR
- Missiv Frdplan — Insgemensam strategi fr god och nra vrd Vstkom och VGR

Beslutet ska skickas till

Vrdsamverkan i word-mall
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§86 Diarienummer Sn 2021/87

Remiss- Hlso- och sjukvrdsavtal och tillhrande verenskommelser

Socialnmndens beslut

Svar p remiss Hlso— och sjukvrdsavtal och tillhrande verenskommelser lmnas enligt

frvaltningens frslag.

Sammanfattning av rendet

2021-1 0-01 Inkom remissen Hlso- och sjukvrdsavtal och tillhrande verenskommelser frn

Vstra Gtalandsregionen. Hlso- och sjukvrdsavtalet med tillhrande verenskommelser i

Vstra Gtaland reglerar samverkan och ansvar fr de personer som har behov av hlso- och

sjukvrdsinsatser frn bde kommunen och Vstra Gtalandsregionen (VGR). Infr ny
avtalsperiod har Hlso- och sjukvrdsavtalet uppdaterats samt reviderats.

Nmnder och styrelser i Vstra Gtalandsregionen ombeds att lmna synpunkter p frslaget

senast den 31 december 2021. Socialcheferna i Skaraborg har tillsatt en arbetsgrupp som har

arbetat fram ett frslag till yttrande ver remissen. I arbetsgruppen har fljande befattningar

ingtt: MAS, socialchef, HSL-chef, IFO-chef och LSS-chef. Varje kommun beslutar om de vill
anvnda frslaget till remissvar i sin helhet, lgga till, dra ifrn eller gra omformuleringar.

Frvaltningen freslr att arbetsgruppens frslag till remissvar blir Essunga kommuns remissvar.

Sammanfattningsvis r det ett vlskrivet dokument som utgr frn den enskildes behov. Alla
parter behver dock fokusera mer p implementering, s att kunskapen kring avtal och

verenskommelser finns frankrade i verksamheten.

Grnsdragningen mellan kommunens ansvar, regionens primrvrd och specialistsjukvrd r en

avgrande frga i en god och nra vrd. Det handlar om resurser bde vad gller kompetens och

ekonomi. Det r drfr srskilt viktigt med de tillgg och frtydliganden som arbetsgruppen

freslr i avsnittet om kommunens uppdrag. Parallellt med remisshanteringen pgr ett arbete

med att definiera det kommunala respektive regionala primrvrdsuppdraget. Resultatet av det

arbetet kommer att presenteras i brjan av 2022.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse 2021 -12-06
- Frslag remissvar Skaraborg fr Hlso— och sjukvrdsavtalet med tillhrande

verenskommelser 2021—1 1-26
- Remissversion Hlso- och sjukvrdsavtal med tillhrande verenskommelser, Vstkom och
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VGR
- Missiv Synpunkter p frslag till Hlso- och sjukvrdsavtal och tillhrande
versenskommelser, Vstkom och VGR
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§ 87 Diarienummer Sn 2021/4

Delgivningar 2021

Socialnmndens beslut

Lgga delgivningarna till handlingama.

Beslutsunderlag
— Information frn MSB
- Information om nya rutiner, Kammarrtten i Jnkping
- E-hlsomyndighetens freskrifter om ndring i freskrifterna om avgifter fr den som har
tillstnd att driva ppenvrdsapotek
- Socialstyrelsens freskrifter om ndring i freskrifterna om besk i srskilda boendeformer
fr ldre under covid-l 9-pandemin
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§88 Diarienummer Sn 2021/2

Delegationsbeslut 2021

Socialnmndens beslut

Godknna redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
- Statistik Myndighetsavdelningen, januari — november 2021
- Delegeringslista, Myndighetsavdelningen, 2021-1 1-01 — 2021-1 1-30
- Delegeringslista, Vrd- och ldreomsorgen, 2021-1 1-01 — 2021-1 1-30
- Beslut tagna i socialnmndens arbetsutskott 2021—1 1-24
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