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Socialnmnden

Sammantrdesdatum
2021 -09-08

Essunga kommun

Socialnmnden

Onsdagen den 8 september 2021 , klockan 12:00 till 15:41 i

Kommunkontoret sammantrdesrum A.

CliffNyqvist (M), ordfrande
Catharina slund (M), vice ordfrande
Bengt-Gran Henningsson (S)
Jill Schoultz (M)

Sophie Sundquist (M) erstter Elisabeth Kllblad (S)
Agneta Lundell (KD) erstter Mats Olsson (MP)
Pia Fahlgren (C)

Lisa Falk, nmndsekreterare
Bjrn Franke, chef social sektor
Sofia Palcic, § 42, 43

Jill Schoultz (M)

Kommunhuset 2021-09-08, klockan 16:15.

§§ 42, 42-55
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Bevis om tillknnagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillknnagivits p kommunens anslagstavla.

Kommun

Beslutsinstans

Essunga kommun

Socialnmnden

Datum fr sammantrdet 2021 -09_08

Datum d tillknnagivandet 2021-09-08
publiceras

Datum d publiceringen av 2021-10-01
tillknnagivandet upphr

Frvaringsplats av protokollet Kommunhuset

Sekreterare Lisa Falk
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rendelista

Paragraf rende Diarienummer Sida

§ 42 Information 2021 Sn 2021/1 5

§ 43 Redovisning av frsrjningsstd individniv Sn 2021/77 6

§ 44 Ersttning frjuridiska kostnader som kan uppkomma Sn 2021/5 I 7
efter en vrdnadsverfiyttning

§ 45 Granskning av verksamhetsuppfljning inom Sn 2021/54 8 - 9
ldreomsorgen med fokus mot hemtjnsten

§ 46 Revidering av socialnmndens delegationsordning 2021 Sn 2021/57 10 - 1 1

§ 47 Tillsynsplan 2021-2023 fr alkohol, folkl, tobak, e— Sn 2021/61 12
cigaretter och vissa receptfria lkemedel

§ 48 Riktlinjer fr alkoholservering Sn 202 1/62 13

§ 49 Medelstilldelning fr verksamhetsret 2022 Sn 2021/70 14

§ 50 Uppfljning av handlingsplan med tgrder fr en Sn 2021/72 15
budget i balans

§ 51 Delegationsbeslut 2021 Sn 2021/2 16

§ 52 Delgivningar 2021 Sn 2021/4 17

§ 53 Utredning vrdnadsverflyttning enligt 6 kapitel 7§, 8§ 18
samt 8a § FB

§ 54 Utredning vrdnadsverflyttning enligt 6 kapitel 7§, 8§ 19
samt 8a § FB

§ 55 Utredning vrdnadsverflyttning enligt 6 kapitel 7§, 8§ 20
samt 8a § FB

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 42 Diarienummer Sn 2021/1

Information 2021

Sammanfattning av rendet

Information frn Birn Franke, chef social sektor.
- Pgende Lex Sarah-utredning
- Ekonomi social sektor

Information frn Sofia Palcic, enhetschef.

- Ekonomiskt bistnd

Undeag

- Protokollsutdrag § 95 2021-08—25 Snau
- Ekonomiskt bistndjuni 2021, 2021-09-02
— Tjnsteskrivelse ekonomi social sektor, 2021-08-06
- Slutpresentation Kostnad per brukare 2022, 2021-08—26

Justerare Utdragsbestyrkande
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543 Diarienummer Sn 2021/77

Redovisning av frsrjningsstd individniv

Socialnmndens beslut

Ge enhetschef i uppdrag att ta fram en redovisning av frsrjningsstd p individniv innan rets
slut.

Sammanfattning av rendet

Soa Palcic, enhetschef, fr i uppdrag p socialnmndens sammantrde 2021—09-08 att ta fram
en redovisning av frsrjningsstd p individniv innan rets slut.

Beslutet ska skickas till

Enhetschef ekonomiskt bistnd

Justerare UtdragsbestyrkandeWll
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44 Diarienummer Sn 2021/51

Ersttning frjuridiska kostnader som kan uppkomma efter en
vrdnadsverflyttning

Sammanfattning av rendet

Med hnvisning till ny information utgr punkten frn socialnmndens sammantrde 2021-09-
O8.

Undeag

- Protokollsutdrag § 87 2021-08-25 Snau
- Tjnsteskrivelse, 202] -05—28

Justerare Utdragsbestyrkandewii
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§ 45 Diarienummer Sn 2021/54

Granskning av verksamhetsuppfljning inom ldreomsorgen med
fokus mot hemtjnsten

Socialnmndens beslut

Anta yttrande ver revisorernas granskningsrapport och verlmnar detta till revisorerna.

Sammanfattning av rendet

Kommunens revisorer har genomfrt en granskning av socialnmndens verksamhetsuppfljning
inom ldreomsorgen med fokus mot hemtjnsten. Granskningen har syftat till att bedma om
socialnmnden skerstller att ndamlsenlig uppfljning sker samt r ekonomiskt
tillfredsstllande med fokus p hemtjnsten. Revisorernas samlade bedmning r att nmnden i

allt vsentligt skerstller att ndamlsenlig uppfljning sker samt r ekonomiskt
tillfredsstllande. Tv rekommendationer lmnas dock fr att vidareutveckla rutinerna:

0 Skerstll att tydliga frvntade ekonomiska effekter av framtagna tgrder inkluderas i

underlag till verksamhetsfrndring samt att dessa fljs upp.
o Utred orsaken till den hga redovisade kostnaden vid korttidsboende.

Revisorerna nskar nmndens skriftliga kommenterar p rapporten i skrivelse frn 2021—05-3 1.

Frvaltningen har drfr tagit fram ett frslag till yttrande:

I linje med revisorernas rekommendation kommer nmndens handlingsplan med tgrder fr en
budget i balans under 2021 att fljas upp i separat rende vid varje nmndsammantrde. D

kommer nmnden ocks ta stllning till om ytterligare beslut om tgrder behver tas.

Fram till och med r 201 8 hade Essunga kommun en srskild korttidsavdelning. Drefter har
lediga lgenheter inom avdelningar fr permanentboende anvnts fr att verkstlla beslut om
korttidsboende. Det gr det svrare att i redovisningen srskilja kostnaderna fr korttid frn

kostnader fr permanentboende Det r troligt att det r orsaken till de till synes stora
svngningarna i kostnader mellan korttid och permanentboende mellan ren 2018 och 2019. En
djupare genomlysning av kostnader per brukare inom nmndens olika verksamheter pgr fr

redovisningsret 2020. Den syftar bland annat till att ge en mer rttvisande bild av situationen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 88 2021—08-25 Snau
-Tjnsteskrivelse 202 1 -O7-28
-Revisionsrapport PWC: Verksamhetsuppfljning inom ldreomrogen med fokus mot
hemtjnsten, 202 1 -06-07

Justerare Utdragsbestyrkandewifi
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- Granskning av verksamhetsuppfljning inom ldreomsorgen med fokus mot hemtjnsten,
2021-06-07

Beslutet ska skickas till

-Kommunfullmktige (delgivning)
-Revisorerna

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 46 Diarienummer Sn 2021/57

Revidering av socialnmndens delegationsordning 2021

Socialnmndens beslut

Enligt frslag om revidering av delegationsordningen gllande beslut enligt LSS samt tillgg i

inledningen gllande delegation till socialjouren.

Sammanfattning av rendet

Frslag revidering av delegationsordningen gllande LSS-beslut, dels med anledning av
ndringar i organisationen och dels fr Frbttring av rendeflde. Organisationen har frndrats
till mer av bestllare/utfrarorganisation. Det innebr att gllande vissa renden fattar
handlggaren ett mer vergripande beslut om insats och drefter beslutar verkstlligheten om hur
och var insatsen ska utfras.

Ytterligare ndringar kan komma att gras efter mer vergripande framtida versyn och
tillkomst av riktlinjer fr handlggning av LSS-rende. Sdana riktlinjer finns inte i dagslget.

De huvudsakliga ndringarna vid LSS—beslut r:

0 ndring av delegat frn verksamhetschef till aktuell titel (enhetschef inom myndighet
respektive verkstllighet)

o ndringar i delegationsniv, i vissa fall uppt och i vissa fall nedt, utifrn bedmd
rimlighet. Nr det gller beslut om korttidsvistelse och boende r beslutsnivn enhetschef
(tidigare handlggare eller verksamhetschef beroende p verkstllighet inom- eller utom
kommunen)

o Fr frhandsbesked enligt 16 § 2 st LSS ndras beslutsnivn frn utskott till den delegat
som har rtt att fatta det slutliga beslutet

o Beslut om insatser inom och utom kommunen ligger p samma delegat fr respektive
insats

o Beslut fr barn om boende i familjehem och boende i bostad med srskild service har
slagits samman

Srskild delegation fr socialjouren beslutades ijuni 2021 och i delegationsordningens inledning
grs drfr ett tillgg:
Essunga kommun ingr i den kommungemensamma socialjourenfr Skaraborg i Skvde. Beslut
srskilt delegerade till socialsekreterare i socialjouren anges i separat avsnitt i
delegationsordningen.

Justerare Utd ragsbestyrkandeW
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 89 2021-08-25 Snau
- Tjnsteskrivelse, 2021-06-14
- Frslag reviderad delegationsordning socialnmnden 2021 , 2021-06-14

Beslutet ska skickas till
- Chef social sektor
- Verksamhetsutvecklare social sektor
- Enhetschefer social sektor

Justerare Utdragsbestyrkande/’
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§ 47 Diarienummer Sn 2021/61

Tillsynsplan 2021-2023 fr alkohol, folkl, tobak, e-cigaretter och
vissa receptfria lkemedel

Socialnmndens beslut

Socialnmndens Tillsynsplan 2021-2023 antas.

Sammanfattning av rendet

Milj- och byggnmnden i Lidkping har antagit en aktuell version av tillsynsplan fr 2021 Fr

Tillstndsenheten i Samverkan (TIS). Tillsynsplanen visar antal objekt inom de olika omrdena
alkohol, tobak, e- cigaretter och receptfria lkemedel, och hur arbetet kommer att prioriteras
under 2021 utifrn befintliga resurser. I huvudsak prioriteras yttre och inre tillsyn p

verksamheter med tillstnd fr alkoholservering och tobak.

Behovet visar p vilka resurser som saknas fr att kunna bedriva en fullstndig tillsyn inom alla
omrden. Tillsynsplan antas rligen. Varje enskild kommun i samverkan ska besluta om att anta
tillsynsplanen.

P socialnmndens sammantrde 2021-09-08 stlls frgan kring hur socialnmnden i Essunga
kommun kommer att pverkas d det saknas 2,8 handlggare. CliffNyqvist, ordfrande, fr i

uppdrag att ta kontakt med tillstndsenheten i samverkan och terkomma med svar.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 90 2021-08—25 Snau
-Tjnsteskrivelse 202 1-07-28
-Skrivelse till avtalskommuner i samverkan, Tillstndsenheten 202 l -06-1 7
-Tillsynsplan 2021 -2023 fr alkohol, folkl, tobak, e-cigaretter och vissa receptfria lkemedel
Tillstndsenheten i samverkan 2021-03-04

7

Beslutet ska skickas till

Tillstndsenheten i samverkan

Justerare Utdragsbestyrkandewi
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§48 Diarienummer Sn 2021/62

Riktlinjer fr alkoholservering

Socialnmndens beslut

Riktlinjer Fr alkoholservering antas och erstter tidigare riktlinjer fr alkoholservering fr 201 8-
2020.

Sammanfattning av rendet

Milj- och byggnmnden i Lidkping har fr Tillstndsenheten i Samverkan antagit Riktlinjer
fr alkoholservering. Riktlinjerna gller tillsvidare och revideras vid behov och erstter tidigare
riktlinjer Fr alkoholservering fr 201 8-2020.

Riktlinjerna r framtagna i enlighet med folkhlsomyndighetens ”Vgledning fr kommunala
riktlinjer fr alkoholservering”. Dr anges att riktlinjerna ska vara en vgledning och ett std i

bedmningar och handlggning fr att skapa frutsgbarhet och likabehandling i kommunerna.

ndringarjmfrt med tidigare riktlinjer framgr av Tillstndsenhetens skrivelse 2021-06-17.

Varje enskild kommun i samverkan ska besluta om att anta riktlinjerna.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 91 2021-08-25 Snau
-Tjnsteskrivelse 2021-07-28
-Skrivelse till avtalskommuner i samverkan, Tillstndsenheten 2021-06-17
-Riktlinjer fr alkoholservering, Tillstndsenheten i Samverkan 2021-05-06

Beslutet ska skickas till

-Tillstndsenheten i Samverkan
-Uppdatering av Essunga.se

Justerare Utd ragsbestyrkande
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§ 49 Diarienummer Sn 2021/70

Medelstilldelning fr verksamhetsret 2022

Socialnmndens beslut

Mednansiering till Samordningsfrbundet Skaraborg godknns med 87 169 kr fr r 2022.

Sammanfattning av rendet

Samordningsfrbundet Skaraborg har i skrivelse 2021-06-30 informerat om skande av medel
fr verksamhetsret 2022 och nskar besked om kommunens medfinansiering utifrn statens
preliminra besked.

201 5 tog Frskringskassan beslut om en ny modell fr frdelning av medel till
samordningsfrbunden. Parterna inom Pinsam str bakom modellen. Den bygger p en
grundtilldelning till varje enskild samordningsfrbund med 400 tkr, parametrarna
frsrjningsmtt och invnarantal samt frbundets eget kapital. I samband med beslut om
samgende till ett gemensamt frbund i Skaraborg har ocks en frdelningsnyckel mellan
kommunernas frdelning antagits som bygger p kommuninvnare 20-64 r i respektive
kommun.

Budgeten fr 2022 r lgre n fr 2021. Det beror p att frbundet fr 2021 flck
grundtilldelningen fr bda de tv tidigare frbunden, vilket inte gller fr r 2022.

Fr Essunga kommun innebr frslaget en medfinansiering med 87 169 kr fr r 2022 att
jmfra med 97 833 kr fr r 2021. Frvaltningen tillstyrker frslaget.

Om samordningsfrbundet fr mjlighet att anska om ytterligare medel frn staten kommer
frbundet att terkomma till kommunerna med eventuellt nytt stllningstagande.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 92 2021-08-25 Snau
-Tjnsteskrivelse 202 1 -07-28
— Intention att godknna belopp fr medelstilldelning, 2021-08-09
- Frtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning, 2021-06-30
- Information om medelstilldelning fr 2022, 2021-06-30
- Medelstilldelning 2022, 2021-08-09

Beslutet ska skickas till

Samordningsfrbundet Skaraborg

Justerare UtdragsbestyrkandeM
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§5o Diarienummer Sn 2021/72

Uppfljning av handlingsplan med tgrder fr en budget i balans

Socialnmndens beslut

—Uppfljningen godknns

-Ny punkt nr 13 lggs till i handlingsplanen

Sammanfattning av rendet

l samband med tertialrapport 1 beslutade nmnden om handlingsplan med tgrder fr en budget
i balans. Handlingsplanen ska fljas upp vid varje nmndsammantrde.

Frvaltningen har sammanstllt uppfljning av handlingsplanen fr augusti mnad. En ny tgrd

punkt nr 13 Anpassning av korttidstillsyn LSS har lagts till.

Kommunen bytte ekonomisystem i april. I samband med bytet uppstod omfattande fel i

redovisningen som gjort att effekten av beslutade tgrder i handlingsplanen inte varit mjliga att
flja upp i ekonomisystemet under vren och sommaren. Frst i mitten av augusti var detta
tgrdat.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 93 2021-08-25 Snau
- Tjnsteskrivelse, 202 l -08-1 7
- Uppfljning av handlingsplan med tgrder fr en budget i balans — augusti, 202 l -08-1 7

Beslutet ska skickas till

Sektorchef

Justerare
I

Utdragsbestyrkande
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§51 Diarienummer Sn 2021/2

Delegationsbeslut 2021

Socialnmndens beslut

Godknna redovisningen av delegationsbeslut

Sammanfattning av rendet

— Utredning enligt Lex Sarah avdelning Mandelblom, 2021-06-04
- Utredning enligt Lex Sarah SBO, avdelning Mandelblom, 2021-06-04
- Utredning enligt Lex Sarah SBO, avdelning Mandelblom, 2021-06-04
- Utredning enligt Lex Sarah SBO, avdelning Mandelblom, 2021—06-04
- Utredning enligt Lex Sarah, avdelning Mandelblom, 2021-06-04
- Utredning enligt Lex Sarah, SBO avdelning Mandelblom, 2021-06-28
- Delegeringslista, individ och familjeomsorgen (IFO), 2021-05—04—2021-08-29
- Delegeringslista vrd- och ldreomsorgen, 2021-05-04—2021—08-29
- Socialnmndens arbetsutskotts tagna beslut i individrenden, 2021-05-19
- Socialnmndens arbetsutskotts tagna beslut i individrenden, 2021—06-04
- Socialnmndens arbetsutskotts tagna beslut i individrenden, 2021-06-1 1

- Socialnmndens arbetsutskotts tagna beslut i individrenden, 2021-06-23
- Socialnmndens arbetsutskotts tagna beslut i individrenden, 2021-08-25

Justerare Utdragsbestyrkande
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§52 Diarienummer Sn 2021/4

Delgivningar 2021

Socialnmndens beslut

Lgga delgivningarna till handlingarna

Sammanfattning av rendet

- Beslut 09885/202 l -4 gllande tillsyn av kommunens kontroll av tillstnd fr privata utfrare av
hemtjnstinsatser i Essunga, 2021-05—25
- Statistik Barnahus Skaraborg 2020, 2021-06-01
- Verksamhetsberttelse Barnahus 2020, 2021-06-01
- Protokollsutdrag frn Socialnmnden sammantrde den 2021-05-27 - Verksamhetsberttelse
Barnahus Skaraborg 2020, 2021-06-01
- Meddelande om beslut frn IVO i rende med dnr 3.4.1-29786/2020, 2021-06-10
- Slutrapport DiVOS — Digital kompetens inom Vrd & Omsorg Skaraborg
DiVOS-Projektet 2019-04-0 1—2021-06-30, 202 1 -06-1 5
- Verksamhetsberttelse 2020. anhrigstd ldreomsorgen, 2021-06-10
- Statistik Myndighetsavdelningen Barn och unga, 2021-09-01
- Statistik Myndighetsavdelningen Ekonomiskt bistnd, 2021-09-01
- Statistik Myndighetsavdelningen Vuxen, 2021-09-01

Justerare Utdragsbestyrkande””|
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