
Essunga kommun

Kommun

Beslutsinstans

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Övriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Justerade paragrafer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2022-11-30

Essunga kommun

Socialnämnden

Onsdagen den 30 november 2022, klockan 14:00 till 15:50 i Nossan
(sammanträdesrum A).

CliffNyqvist (M) ordförande
Bengt-Göran Henningsson (S)
Mats Olsson (MP)

Marie-Louise Svensson (M) ersätter Catharina Åslund (M)
Sophie Sundquist (M) ersätter Jill Schoultz (M)
Jörgen Dimenäs (M) ersätter Veronica Wallin (-)

Björn Franke, chef social sektor
Jeanette Seehase, nämndsekreterare
Pethra Adamsson, enhetschef, $$ 88-89, § 98
Sofia Palcic, enhetschef, $$ 90-91
Anders Jakobsson, 1:e socialsekreterare, $$ 90-91

Bengt-Göran Henningsson (S)

Kommunkontoret 2022-11-30, klockan 16:00.

§§ 88-102

Justerare Utdragsbestyrkande
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Essunga kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämndena

Sammanträdesdatum
2022-11-30

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Kommun

Beslutsinstans

Datum för sammanträdet

Datum då tillkännagivandet
publiceras
Datum då publiceringen av
tillkännagivandet upphör

Förvaringsplats av protokollet

Sekreterare

Essunga kommun

Socialnämnden

2022-11-30

2022-11-30

2022-12-21

Kommunkontoret

Jeanette Seehase

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

vie"

Ärendelista

Paragraf Arende Diarienummer Sida

Val av justerare samt tid och plats för justering

§ 88 Andring av utbetalning av barnbidrag

§ 89 Beslut om att lägga ned inledd faderskapsutredning
enligt 2 kapitlet 7 § Föräldrabalken

§ 90 Andring av riklinjer for ekonomiskt bistand Sn 2022/113 5

§ 91 Tillfällig ändring av riktlinjer for ekonomiskt bistånd Sn 2022/114 6
med anledning av höga kostnader för el och boende

$ 92 Internkontrollplan 2023 för Socialnämnden Sn 2022/109 7

§ 93 Nytt förslag pa kommuntal för mottagande av nyanlända Sn 2022/118 8
2023

§ 94 Ansökan om bidrag till föreningar för personer med Sn 2022/104 9
funktionsvariationer

§ 95 Sammantraédesdagar för socialnämnden och Sn 2022/105
socialnamndens arbetsutskott 2023

§ 96 Revidering av socialnämndens reglemente 2023 Sn 2022/110

§ 97 Verksamhetsbesök, socialnämnden 2022 Sn 2022/47 10

$ 98 Delegationsbeslut 2022 Sn 2022/8 11

§ 99 Delgivningar Socialnämnden 2022 Sn 2022/9

$ 100 Information för Socialnämnden 2022 Sn 2022/7 12

$ 101 Återrapportering gällande Kerstinsås

$ 102 Avslutande

Justerare Utdragsbestyrkande

a Socialnämnden

Essunga kommun Sammantradesdatum
2022-11-30
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SAMMANTRADESPROTOKOLLsh om

Socialnamnden

§ 90 Diarienummer Sn 2022/113

ea a

Essunga kommun Sammantrédesdatum
2022-11-30

Andring av riklinjer for ekonomiskt bistand

Socialnamndens beslut

Göra en permanent ändring av Riktlinjerfor ekonomiskt bistånd, antagna 2022-04-27, avsnitt
3.5.1.2.1 och avsnitt 5.2.1, i enlighet med beslutsunderlag. Ändringarna avser delegationsnivåer
för ekonomiskt bistånd till arbetsresor samt fordonsrelaterade kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd antogs av socialnämnden 2022-04-27, $ 31. Det har
därefter framkommit ett behov av förändring av delegationsnivåer för ekonomiskt bistånd till
arbetsresor samt fordonsrelaterade kostnader.

Enligt riktlinjerna är handläggare delegat för beslut för arbetsresor med kollektivtrafik och
enhetschef delegat för beslut för resor med bil eller annat fordon. Denna delegationsnivå har
bedömts vara för hög. Förslag till förändring framkommer av beslutsunderlaget.

Enligt riktlinjerna framkommer, i direkt anslutning till texten, ingen delegat för beslut för
fordonsrelaterade kostnader, till exempel bilskatt, i de fall då fordonet bedömts vara nödvändigt
för sökanden för att exempelvis resa till arbetet. Av riktlinjernas inledning framkommer att ifall
uppgift om delegat saknas i direkt anslutning till texten innebär det att handläggare är delegat.
Denna delegationsnivå har bedömts vara för låg. Förslag till förändring framkommer av
beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2022-11-03
- Beslutsunderlag 2022-11-03

Beslutet ska skickas till

Sofia Palcic, enhetschef ekonomiskt bistånd

Justerare Utdragsbestyrkande
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[5 SAMMANTRADESPROTOKOLL

Socialnamnden

Essunga kommun Sammanträdesdatum

39 Diarienummer Sn 2022/114

2022-11-30

Tillfällig ändring av riktlinjer för ekonomiskt bistånd med anledning av
höga kostnader för el och boende

Socialnämndens beslut
- Göra en tillfällig ändring av Riktlinjerför ekonomiskt bistånd antagna 2022-04-27, avsnitt
5.2.3.1 samt avsnitt 5.2.5 i enlighet med beslutsunderlaget.
- Ändringarna gäller omedelbart från beslut till och med beräkning och beslut om ekonomiskt
bistånd för juni månad 2023.

Sammanfattning av ärendet
På grund av de höga elkostnaderna riskerar personer som ansöker om ekonomiskt bistånd och
som värmer upp sina bostäder med el få kostnader som gör att dessa överstiger Essunga
kommuns högsta godtagbara boendekostnad, trots att personerna inte har en oskäligt hög
förbrukning av el. Med anledning av detta föreslås en tillfällig ändring av riktlinjerna så att hela
kostnaden för el godkänns, oavsett kostnad, om förbrukningen är skälig. För att det inte ska leda
till orättvisor gentemot personer med så kallad varmhyra eller andra former av uppvärmning av
bostaden föreslås även höjningar av högsta godtagbara boendekostnad för dessa.

Förslaget bedöms vara generöst för de sökande samtidigt som det är enkelt att hantera för
handläggarna.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2022-11-03.
- Beslutsunderlag 2022-11-03.

Beslutet ska skickas till

Sofia Palcic, enhetschef ekonomiskt bistånd

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

Socialnamnden

892 Diarienummer Sn 2022/109

Essunga kommun Sammantradesdatum
2022-11-30

Internkontrollplan 2023 för Socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar internkontrollplan för 2023

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen anger att det är respektive nämnd som har ansvaret för den interna kontrollen
inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll handlar om att uppmärksamma risker i

verksamheterna och att förebygga dem. Internkontrollen är ett verktyg för politiken att få en

djupare inblick av arbetsrutiner och processer i verksamheterna samt att kontrollera dem.
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera risker i den egna verksamheten och varje år
antas en plan, som är baserad på genomförd riskanalys.

Förvaltningen har tagit fram förslag till kontroller. De kontroller som finns i internkontrollplanen
för 2022 bygger på identifierade risker som bedöms relevanta även för år 2023. Förslaget är
därför att kontrollerna kvarstår i 2023 års plan.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2022-11-03
- Internkontrollplan 2023

Beslutet ska skickas till
- Lisbeth Mårtensson, verksamhetsutvecklare
- Pethra Adamsson, enhetschef
- Sofia Palcic, enhetschef
- Malena Hansson, enhetschef

Justerare a Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLar

Socialnämnden<<

§ 93 Diarienummer Sn 2022/118

2022-11-30Essunga kommun Sammantradesdatum

Nytt förslag pa kommuntal för mottagande av nyanlända 2023
o

Socialnämndens beslut

Socialnämndens beslut från 2022-10-26, $ 79 ligger fast. Essunga kommun begär ingen
omfördelning av kommuntal för nyanlända till eller ifrån kommunen för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden tog beslut om kommuntal för nyanlända 2022-10-26, $ 79. Länsstyrelsen har i

brev 2022-11-14 lämnat nytt förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2023. Bakgrunden
är regeringens budgetproposition som anger att mottagandet av kvotflyktingar i Sverige ska
minska från 5000 till 900 personer. Det innebär att Migrationsverket har tagit fram ett nytt
förslag på lanstal. Länsstyrelsen har som en konsekvens av detta tagit fram ett nytt förslag på
kommuntal. Kommunerna far nu en ny möjlighet att göra frivilliga omfördelningar av
kommuntal mellan varandra.

Det nya förslaget på kommuntal är 2 personer för Essunga jämfört med det tidigare förslaget på
6 personer. Förvaltningen föreslår ingen omfördelning med andra kommuner.

Det är svårt att i nuläget bedöma hur den ändrade flyktingpolitiken på riksnivå kommer att
påverka Essunga kommuns verksamhet och ekonomi. Utöver de personer som anvisas utifrån
kommuntalet så påverkar egenbosatta, anhöriginvandring och flyktingar från Ukraina det totala
antalet personer som kommer till Essunga. Det påverkar i sin tur de ekonomiska
förutsättningarna för kommunens åtaganden i integrationsarbetet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2022-11-24
- Protokollsutdrag $ 79 Socialnämnden 2022-10-26, Kommuntal för mottagande av nyanlända
för 2023
- Informationsbrev Nytt förslag till kommuntal 2023, Länsstyrelsen 2022-11-14

Beslutet ska skickas till

Länsstyrelsen

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL£

Socialnamnden

Essunga kommun Sammaträgosdatum

994 Diarienummer Sn 2022/104

2022-11-30

Ansökan om bidrag till föreningar för personer med
funktionsvariationer

Socialnämndens beslut

Bevilja Reumatikerförbundet Vara-Grästorp-Essunga bidrag om 1820 kr för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Varje år har föreningar för personer med funktionsvariation som är verksamma i Essunga
kommun, alternativt i Skaraborgs län med medlemmar i Essunga, möjlighet att ansöka om bidrag
till verksamheten. Bidraget syftar till att stimulera personer med funktionsvariation till aktivitet
och social samvaro.

Under 2022 har det inkommit en ansökan från Reumatikerförbundet Vara-Grästorp-Essunga.
I de antagna reglerna för utbetalning av bidraget finns det att läsa att sista ansökningsdag är 15
oktober året innan bidragsåret. Aktuell ansökan inkom till kommunen den 21 oktober. Då det
bara gäller en dryg veckas försening samt att reglerna antogs i januari 2022, och därmed är nya
för året, föreslår förvaltningen att ansökan ska beviljas.

Föreningen är regional, enligt reglerna innebär det ett grundbidrag på 900 kr. Föreningen har 23
medlemmar i Essunga kommun. Varje medlem ger ett extrabidrag på 40 kr vilket sammanlagt
blir 920 kr. Totala beloppet för Reumatikerförbundet Vara-Grästorp-Essunga blir därmed 1820
kr.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2022-10-21
- Ansökan om bidrag, Reumatikerförbundet Vara-Grästorp-Essunga, 2022-10-21
- Årsmöte 2021, Reumatikerförbundet Vara-Grästorp-Essunga, 2022-10-21

Beslutet ska skickas till
- Nämndsekreterare
- Ekonomiavdelningen

Justerare Utdragsbestyrkande
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; SAMMANTRADESPROTOKOLL

Socialnamndenae a

§ 97 Diarienummer Sn 2022/47

Essunga kommun Sammantrédesdatum
2022-11-30

Verksamhetsbes6k, socialnämnden 2022

Socialnamndens beslut

Socialnämnden har tagit del av ledamöternas redovisningar av verksamhetsbesdken som ägt rum
under hésten.

Sammanfattning av ärendet

Under sammanträdet 2022-07-13 beslutar socialnämnden att nämndens ordinarie ledamöter ska
genomföra verksamhetsbesök under hösten 2022 för att öka nämndens verksamhetskännedom
och som en del av nämndens insyn och kontroll. Under 2020 och 2021 har verksamhetsbesöken
uteblivit med anledning av pandemin och därmed är det av ytterligare vikt att besöken utförs.
Förvaltningen har tagit fram en lista på verksamhetsområden samt kontaktpersoner.

Under sammanträdet redovisar närvarande ordinarie ledamöter sina besök.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2022-06-28
- Lista på kontaktpersoner för respektive verksamhet, 2022-06-28

Beslutet ska skickas till

Chef social sektor

Justerare Utdragsbestyrkande
4
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

Socialnamndenanv

Essunga kommun 2022-11-30
Sammantradesdatum

§ 98 Diarienummer Sn 2022/8

Delegationsbeslut 2022

Socialnämndens beslut

Godkänna redovisade delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Pethra Adamsson informerar nämnden närmare om bilagda ordförandebeslut.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2022-11-21
- Protokollsutdrag $ 128 socialnämndens arbetsutskott, 2022-11-16
- Lex Sarah rapportnummer 136 och 139, 2022-11-07
- Delegationsbeslut IFO, oktober 2022
- Delegationsbeslut VoO, oktober 2022
- Beslut i individiérenden, socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26
- Beslut i individärenden, socialnämndens arbetsutskott 2022-11-01
- Beslut i individärenden, socialnämndens arbetsutskott 2022-11-16
- Ordförandebeslut, hemlighållande av vistelseort
- Ordförandebeslut, umgängesbegränsning
- Ordförandebeslut, umgängesbegränsning
- Ordförandebeslut, umgängesbegränsning
- Ordförandebeslut, umgängesbegränsning
- Ordförandebeslut, omplacering enligt 11 $ LVU
- Ordförandebeslut, beslut enligt § 11 LVU

Beslutet ska skickas till

Nämndsekreterare

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
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Socialnämnden2e
Essunga kommun 2022-11-30

Sammantradesdatum

§ 100 Diarienummer Sn 2022/7

Information för Socialnämnden 2022

Sammanfattning av ärendet

Björn Franke, chef social sektor, informerar:

e Essunga kommuns hemtjänst har i mätning hamnat pa 11:e plats av Sveriges alla 290
kommuner

e Vanguard-projektet är igång
e Det har bildats en kommunövergripande styrgrupp för personer som står långt ifrån

arbetsmarknaden
e Ny chef för boendena på Torggatan och Forsgatan börjar 1 december
e Det är många på AME som fått andra uppdrag vilket är positivt men det medför

utmaningar på AME da det resulterat i personalbrist på AME: s uppgifter.
Ordförande CliffNyqvist (M) informerar:

e Ytterligare genomlysning av IFO kommer att göras
e IVO har besökt Kerstinsås, beslutet har ännu inte kommit
e Utmanande budget för 2023 men ett bättre läge än förra året

Jeanette Seehase, nämndsekreterare, informerar:

e Tidigareliéggande av socialnämndens arbetsutskott 2022-12-14
e Utbildning av socialnämnden nästa år

Justerare Utdragsbestyrkande
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