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Essunga kommun

Kommun

Essunga kommun

Beslutsinstans

Socialnmnden

Tid och plats

Onsdagen den 17 mars 2021, klockan 14:00 till 16:01 i
Kommunkontoret sammantrdesrum A.

Beslutande

Cliff Nyqvist (M), ordfrande

Ledamter

Catharina slund (M), vice ordfrande, deltog digitalt
Bengt-Gran Henningsson (S), deltog digitalt
Jill Schultz (M)
Mats Olsson (MP), deltog digitalt
Helene Mohr (C), deltog digitalt

Tjnstgrande

vriga

ersttare

nrvarande

Ersttare

Sophie Sundquist (M), deltog digitalt

vriga

sa

Utses att justera

Helene Mohr

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2021-03—22, klockan 9:00.

Justerade paragrafer

§§ 13, 13-21

Justerare

Wgerman, nmndsekreterare
Lisa Falk, nmndsekreterare
Bjrn Franke, chef social sektor, deltog digitalt
Soa Bergh, socialsekreterare, § 13
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Bevis om tillknnagivande
Justeringen har tillknnagivits

p

av justerat protokoll
kommunens anslagstavla.

Kommun

Essunga kommun

Beslutsinstans

Socialnmnden

Datum

fr

sammantrdet

2021 -03- 1 7

Datum

d

tillknnagivandet

2021-03-22

publiceras
Datum d publiceringen av
tillknnagivandet upphr

Frvaringsplats

202 1 -04- 1 2

av protokollet

Sekreterare
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rendelista
Paragraf

rende

Diarienummer

Sida

§ 13

Redovisning av hantering av delegationsbeslut

Sn 2021/14

5

§ 14

Information 2021

Sn 2021/1

6

§ 15

rsredovisning

Sn 2021/16

7 - 8

§ 16

Samverkan

Sn 2021/8

9 - 10

§ 17

Remiss angende yttrande av motion om regler
ekonomiskt bistnd

Sn 2020/1 38

1 1

§ 18

Delgivningar 2021

Sn 202 1/4

13

§ 19

Beslut om ndring

av utbetalning av barnbidrag

§ 20

Beslut om ndring

av utbetalning av barnbidrag

§ 21

Delegationsbeslut

Sn 2021/2

14

Justerare

fr

Socialnmnden

2020

barn och ungas hlsa
fr

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Diarienummer Sn 2021/14

Redovisning av hantering av delegationsbeslut
Sammanfattning av rendet
Socialnmndens arbetsutskott lyfte vid sammantrdet 2021-02-10 behovet av att
myndighetsavdelningen p socialnmndens sammantrde den 17 mars redovisar hanteringen av
delegationsbeslut. Socialsekreterare Soa Bergh redovisar av socialnmnden utvalda
delegationsbeslut.
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Information 2021
Sammanfattning av rendet
Information

frn

Franke, chef social sektor

Birn

-Aktuellt lge pandemin
-Ny organisation myndigheten
-Hemtjnst-organisation

-Ekonomiskt

lge
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Diarienummer Sn 2021/16

rsredovisning

Socialnmnden
beslut

Socialnmndens
rsredovisning

2020

2020 antas.

Sammanfattning av rendet
med ngot annat r. Den svenska strategin
Covid l9-pandemin gr att 2020 inte gr att jmfra
ut p att skydda de ldre och andra riskgrupper. Kommunens vrd- och omsorg har
drfr
befunnit sig i pandemins epicentrum sedan i mars och aktivt arbetat med att bekmpa den.
har gtt
tgrder

fr

att skydda riskgrupperna och begrnsa

prioritet. Arbetet har varit framgngsrikt,
tvingats st tillbaka.

men har

smittspridning har haft hgsta
konsekvenser p andra omrden som

samhllets
ftt

Det ekonomiska resultatet r ett negativt utfall mot budget med totalt -1 1,5 mnkr. Den strsta
till omrdena individ- och familjeomsorg och
delen av underskottet r hnfrbart
funktionshinderomsorg. De antaganden om volymer och medfljande kostnader som lg till
grund fr budgeten avviker vsentligt ifrn utfallet vad gller:
Placeringar av barn-, ungdomar och vuxna -4,3 mnkr
Ekonomiskt bistnd -3,2 mnkr
Personlig assistans -1 mnkr
med att komma tillrtta med orsakerna till den
Under ret har ett intensivt arbete pgtt
ekonomiska obalans som Torggatan visade 201 9. Vid utgngen av 2020 r de samlade
verksamheterna Torggatan och Forsgatan i balans, men omstllningskostnader,
avvecklingskostnader och uppstartskostnader belastar 2020 med -2,1 mnkr.

till
pandemin belastar rets resultat med —1,7 mnkr och r frmst hnfrbart
ldreomsorgen. ldreomsorgen visar utver detta ett underskott p -0,4 mnkr. Det beror frmst
inte kunde verkstllas nr ret
p att den beslutade minskningen av 8 platser p Kerstinss
brjade utan frst i april nr samtliga platser var tomma.

Nettokostnader

fr

Positiva budgetavvikelser finns inom enheten fr arbete och sysselsttning +0,7 mnkr, och
sociala resursenheten +O,5 mnkr frmst p grund av vakanser som inte har tillsatts.

Beslutsunderlag
arbetsutskott, 2021-03-03

-Protokollsutdrag § 25 socialnmndens
-Tjnsteskrivelse 202 l -02-1 6
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§ 16

Diarienummer Sn 2021/8

Samverkan

barn och ungas hlsa

fr

Socialnmndens

frslag

till kommunstyrelsen

beslutar

Kommunfullmktige

barns och ungas hlsa - verenskommelse
Gtalandsregionen” antas.

”Samverkan
och Vstra

fr

mellan Vstra

Gtalands

kommuner

Sammanfattning av rendet
Direktionen i Skaraborgs kommunalfrbund har 2020-12-04 beslutat rekommendera
— verenskommelse
mellan
kommunerna att besluta om Samverkan fr barns och ungas hlsa
Vstra Gtalands kommuner och Vstra gtalandsregionen, enligt frslag frn VstKomzs
styrelse.
Frvaltningen

tillstyrker frslaget.

en sammanslagning av tv uppdrag, dels revidering av
Samverkan fr barn och ungas bsta” och dels ”verenskommelse om trygg och
sker vrd fo'r barn och unga om vrdas utanfr det egna hemmet.” En arbetsgrupp med
Gtaland och Vstra Gtalandsregionen (VGR) har tagit
frn kommunerna i Vstra
fretrdare
fram verenskommelsen. Den har varit p remiss hos VGR och kommunerna och inkomna

Frslaget
”Vstbus

till verenskommelse

r

—

synpunkter har beaktats.

Syftet med verenskommelsen r att frmja och tydliggra struktur och ansvar fr samverkan,
samarbete och samordning mellan berrda verksamheter. Mlgruppen r barn och unga till och
med 20 r som behver samordnade insatser och tvrprofessionell kompetens frn olika

VGR och kommunerna.

verksamheter inom

verenskommelsen frtydligar verksamheternas ansvar fr samverkan och anger struktur och
frskolans/skolans roll i
form fr samarbete. verenskommelsen tydliggr och frstrker
samverkan samt fullgr i Vstra Gtaland lagstiftningens krav p verenskommelser om
Frslaget medfr inga
samverkan kring placerade barn respektive hlsounderskningar.
ekonomiska konsekvenser i samverkan.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 26 socialnmndens arbetsutskott, 2021-03—03
—Tjnsteskrivelse 2021-02-1 5
—Protokollsutdrag, Skaraborgs kommunalfrbund, Frbundsdirektionen 2020-12—04
-Samverkan fr barns och ungas hlsa - verenskommelse mellan Vstra Gtalands kommuner
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Remiss angende

yttrande av motion om regler fr

ekonomiskt

bistnd
Socialnmndens

frslag

Kommunfullmktige

Yttrande ver

till Kommunstyrelsen

beslutar

motionen lmnas,

enligt frslag

i

sammanfattning av rendet.

Sammanfattning av rendet
Cristin Skogen (SD) har i motion freslagit att socialnmnden implementerar att den som sker
ekonomiskt bistnd inom 48 timmar ska befinna sig i ngon form av sysselsttning, med vissa
undantag. Gr inte individen med p detta, s beviljas inget bistnd.
2020-12-14 ombads socialnmnden yttra sig ver motion gllande regler kring ekonomiskt
Yttrandet ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2021-03-20.
bistnd.
samverkan inom
beslutade 2020-02-25, § 2 om ”Riktlinje Rtt frsrjning—
social sektor i renden som rr ekonomiskt bistnd”. I riktlinjen beskrivs arbetssttet och de
som finns inom kommunen fr att personer ska f rtt frsrjning:
insatser och tgrder
Socialnmnden

En utgngspunkt

r

att mnniskor

vill

frndra

sin situation

frn

att vara beroende av ekonomiskt

av att vara aktiva och ha struktur och
rutiner i tillvaron. Drfr
ska den som sker ekonomiskt bistnd i Essunga kommun delta i den
praktik eller annan kompetenshjande verksamhet som anvisas av nmnden, men ska ocks
samtidigt f det std som behvs i varje enskilt fall. Den enskilde kan vlja att inte delta men
kommer d att nekas eller f nedsatt ekonomiskt bistnd, utifrn ett ansvar fr att medverka till
en frndring
av sin situation. Utifrn detta arbetsstt finns fljande olika insatser och tgrder
stdinsats,
inom kommunen: ppen verksamhet, Mentor, Praktik, Bistndsbedmd
Verksamhetspedagog.
bistnd

om de bara kan. En annan

r

att mnniskor

mr

vl

motionen stmmer verens med det arbetsstt som socialnmnden har lagt fast i
Riktlinje Rtt frsrjning.
Enheten fr arbete och sysselsttning har dock idag inte de
ekonomiska eller organisatoriska frutsttningar
som krvs fr att det ska vara mjligt fr alla
som sker ekonomiskt bistnd att inom 48 timmar befinna sig i ngon form av sysselsttning.
Om kommunfullmktige beslutar att bifalla motionen behvs ett stllningstagande kring
finansieringen fr att det ska kunna verkstllas.
Frslaget

i
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag 27 socialnmndens
§
-Tjnsteskrivelse 2021 -02-1 6

arbetsutskott, 2021 -03-03

-Motion, 2020-12-14
-Missiv, 2020-12-14

-Riktlinje

Rtt

frsrjning,

beslutad av SN 2020-02—25, § 2, 2020-03-04

Beslutet ska skickas till
-Kommunstyrelsen
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§ 18

Delgivningar 2021
Sammanfattning av rendet
Socialnmnden

tar del av delgivningar som frtecknas

i

protokoll 2021—03-1 7.

-Verksamhetsberttelse Tillstndsmyndigheten, 202 1 —02- 1 0
-terrapportering ldreomsorgslyftet, 202 1 -O3-02
-Redovisning verenskommelse, 2021—03-02

-Beslut om statsbidrag, 2021—02-1 5
-terrapportering 2020 rs statsbidrag, 2021-02-21
-Expediering regeringsbeslut, 202 1 -01 -29
-Protokollsutdrag § 20, Ks 2021-01-25 Frslag om fixartjnst
-Protokollsutdrag § 12, Ks 2021-02-22 Ersttning om provisorisk ddsbofrvaltning
gravsttning

-Utredning enligt Lex Sarah, 2021-02-12
-Statistik myndighetsavdelningen, ekonomiskt bistnd, 2021—03-21
Statistik myndighetsavdelningen, vuxen, 2021-03-21
-Statistik myndighetsavdelningen, barn och unga, 2021-03—21
-Antagen reviderat reglemente fr socialnmnden, 2021-03-10
i Essunga kommun, 2021-03-10
-Antagen riktlinjer fr lokalfrsrjning
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Delegationsbeslut
Sammanfattning av rendet
Sammanfattning av delegationsbeslut perioden 2021-01-20—2021-03-1 1.

-Delegeringslista, individ- och familjeomsorgen (IFO), 2021-01-20—2021-03-09
-Delegeringslista, vrd- och ldreomsorgen, 2021-01-20—2021-03-09
-Delegeringslista, barn och unga, 2021—01-20—2021 -03-09
Beslutade belopp per orsak och mnad, 2021-03-1 0
-Socialnmndens
—Socialnmndens

-Socialnmndens

arbetsutskotts tagna beslut i individrenden,
arbetsutskotts tagna beslut i individrenden,
arbetsutskotts tagna beslut i individrenden,

Justerare
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2021-02—10

2021-03-03

Utdragsbestyrkande

14

