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Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

Tisdagen den 6 oktober 2020, kl. 14:00 till 16:40 i A-salen 
Nossan, kommunhuset 

CliffNyqvist (M), ordforande 
Catharina Åslund (M), vice ordforande 
Helene Mohr (C) 
Bengt-Göran Henningsson (S) 
Mats Olsson (MP) 
Elisabeth KäBblad (S) 
Ji11 Schoultz (M), ersätts av Sophie Sundquist (M) 

Sophie Sundquist (M) ersätter Jill Schoultz (M) 

Ingegerd Johnsson, socialadministratör 
Elin Mellberg, t.f. kanslichef 
Björn Franke, chef social sektor 
Anders Svensson, enhetschef myndighetsav delningen, 63, 64 
Sofia Palcic, enhetschef for enheten arbetslöshet och 
sysselsättning, §§ 63, 64 
Pethra Adamsson, forste socialsekreterare § 65 

Bengt-Göran Henningsson (S) 

Omedelbar justering, kl. 16:40. 

§§ 63-72 
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Essunga kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socralnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutsinstans 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokollet justerades 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerare 

Socialnämnden 

2020-10-06 

2020-10-06 

2020-10-06 

2020-10-28 

Kommunhuset 

Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

Ärendelista 

§ 63 statistik från myndighetsavdelningen 

§ 64 Information 

§ 65 Undantag från umgängesbegränsning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

Sn 2020/118 

§ 66 Delårsrapport tertial 2, 2020 Sn 2020/112 

§ 67 Verksamhetsplan och budget 2021 Sn 20201124 

§ 68 Synpunkter tertial 2 2020 Sn 2020/75 

§ 69 Sammanträdesdagar 2021, socialnämnden Sn 2020/114 

§ 70 Anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande Sn 2020/125 
barn och kommuntal för nyanlända 2021 

§ 71 Delgivning SN 2020 Sn 2020/1 

§ 72 Delegationsbeslut 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

§ 63 

statistik från myndighetsavdelningen 

Socialnämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

SammantrMesdatum 

2020-10-06 

Dn r Sn 2020/118 

Socialnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingama 

Sammanfattning av ärendet 

Efter att socialnämnden efterfrågat en redogörelse for årets statistik får myndighetsenheten görs 
en presentation av dessa. 

Anders Svensson, enhetschef myndighetsavdelningen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2020-09-18 
- statistik for ekonomiskt bistånd, jan-sep 2020 
- statistik barn och unga, jan-sep 2020 
- statistik vuxna, jan-sep 2020 

Beslutet ska skickas till 

Anders Svensson, enhetschef Myndighetensenheten 

Justerare 
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Utdragsbestyrkande 



Essunga kommun 

§64 

Information 

Sammanfattning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

Information från enheten arbete och sysselsättning 
Sofia Palcic, enhetschef informerar om enhetens arbete. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

' § 65i 

Delårsrapport tertial 2, 2020 

Socialnämndens beslut 

Godkänna delårsrapport tertial2 år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

SammantrMesdatum 

2020-10-06 

Dnr Sn 2020/112 

Social sektor har sammanställt delårsrapport tertial 2 får år 2020 med ekonomisk prognos, 
uppfåljning av åtgärdsplan, uppfåljning av mål samt uppfoljning av internkontrollplan. 

Prognosen pekar mot ett resultat på minus 8,9 miljoner kronor. 

Den största avvikelsen mot budget finns inom individ- och familjeomsorgen. Kostnaderna for det 
ekonomiska biståndet prognosticeras bli 2,2 miljoner kronor högre än budgeterat. 
Månadskostnaden under årets fårsta månader låg på samma nivå som i slutet av 2019, vilket är 
mer än budgeterat. Under sommaren har dock månadskostnaden ökat istället får att som i 
normala fall minska. Det beror på fårre sommarjobb denna coronasommar. 

Budgeten bygger på en extern placering av vuxna och en extern placering av barn och unga på 
helår. Vid slutet av andra tertialet är 4 vuxna placerade (varav en inom LSS) och l barn- och 
unga. Däremot har antalet barn i familjehem ökat järnfOrt med fåregående år till foljd av flera 
nya L VU-placeringar. Samtidigt har några familjehemsplaceringar avslutats. Totalt är 14 barn 
och unga placerade i familjehem. Totalt prognosticeras kostnaderna for externa placeringar att 
överstiga budget med 4,7 miljoner kronor. 

K votflyktningar har stoppats på grund av Corona-pandemin. Därfor får vi inte de kvotflyktingar 
vi har beräknat verksamheten utifrån och forlorar därmed också intäkterna. Intäkterna for 
ensamkommande barn är också lägre än beräknat på grund av uppskrivning i ålder. Totalt ger 
detta en effekt på -l, 1 miljoner kronor. 

Resterande del av underskottet l miljoner kronor finns inom personlig assistans och är en 
konsekvens av att två brukare avlidit, vilket inneburit minskade intäkter från Försäkringskassan 
som inte fullt ut kan mötas med minskade kostnader. 

Äldreomsorgens kostnader är hittills ca l ,5 miljoner kronor högre än budgeterat till foljd av 
Corona-pandemin. Det är både ökade personalkostnader och ökade kostnader for 
skyddsutrustning. Bedömningen är dock att de ökade kostnaderna under året kommer att kunna 
mötas av de riktade statliga stöden for ökade kostnader kopplat till Corona-pandemin. 

Uppfoljning av mål och internkontroll visar att arbetet till stor del behövt pausas under våren på 
grund av den pågående corona-pandemin. Arbetet planeras att starta upp igen under hösten. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammantradesdatum 

2020-10-06 

- Protokollsutdrag § l 02, Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-22 
- Tjänsteskrivelse 2020-09-11 
- Delårsrapport tertial 2, 2020 

Beslutet ska skickas till 

Chef social sektor 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

Verksamhetsplan och budget 2021 

Socialnämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

Dn r Sn 2020/124 

Godkänna verksamhetsplan med budget 2021 for socialnämnden med tillägget att ändra 
indikatorn for verksamheten Knuten. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram forslag till verksamhetsplan och budget 2021 for socialnämnden. 

Förslaget innehåller avsnitten Omvärldsanalys, Nämndens uppdrag, Översikt över nämndens 
utveckling av verksamhet och ekonomi, Kommunfullmäktiges mål med forslag till aktiviteter 
och indikatorer, Väsentliga personalforhållanden samt Framåtblick 2025. 

Förslaget till budget 2021 är lagt inom den ekonomiska ramen beslutad av kommunfullmäktige 
ochjusterad av budgetberedningen. 

Björn Franke, chef social sektor redogör for ärendet och lyfter att det har gjorts en ändring av 
indikatorn till verksamheten Knuten. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse 2020-09-28 
-Verksamhetsplan med budget 2021 Socialnämnd 

Beslutet ska skickas till 

-Kommunstyrelsen 

Justerare 
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Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

,JIIllllll..-..' 

'"=" Socialnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

Dn r Sn 2020/75 

Synpunkter tertial 2 2020 

Socialnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2020, tertial 2. 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanställning av hanterade synpunkter ska redovisas tre gånger per år. 
Sammanställningen ska visa antal inkomna synpunkter, vilken karaktär synpunkten har, samt 
vilka åtgärder som är vidtagna. 

Under 2020, tertial 2, har två synpunkter inkommit till social sektor och båda har besvarats. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Jeanette Seehase, 2020-09-24 
- Redovisning, Jeanette Seehase, 2020-09-24 

Beslutet ska skickas till 

Ingegerd Johnsson, socialadministratör 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

Dnr Sn 2020/114 

Sammanträdesdagar 2021, socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Godkänna socialnämndens och socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesdatum för 2021 
enligt kommunkansliets förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunkansliet lägger härmed fram ett förslag på sammanträdesdatum för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträden under 2021. Förslaget är framtaget utifrån flera 
olika aspekter och innehåller olika parametrar för att skapa en helhet kring de beslutande 
instansernas sammanträdesdagar under 2021. 

Under 2020 har en tydlig ärendeberedningsprocess införts innan ärenden kommer upp till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden. Denna ärendeberedningsprocess har tydliggjort 
skillnaden mellan ~änstemannaorganisationen och politiken. Denna förändring var det första 
steget som togs till att få en tydligare ärendeprocess. 

Aspekter och parametrar som förslaget bygger på: 

l. Det finns sex politiska Tåg som går från nämndernas arbetsutskott till 
kommunfullmäktige. Varje instans har i förslaget sex sammanträdesdatum var utom 
socialnämndens arbetsutskott som på grund av hanteringen av individärenden behöver ha 
fler sammanträdesdagar inbokade. Från att ett ärende först tas upp i ett arbetsutskott tills 
det att beslut tas i kommunfullmäktige tar det ungefår en och en halv månad. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna kommer att ha sammanträden samma 
vecka för att kunna få med ärenden till kommunstyrelsen och sedan till 
kommunfullmäktige. 

3. Varje nämnd kommer att ha en veckodag som blir deras sammanträdesdag. 

Justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige = 
måndagar. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningsnämnden= tisdagar 
Socialnämndens arbetsutskott och socialnämnden = onsdagar 
Bygg- och miljönämndens beredning och bygg- och miljönämnden = torsdagar 

Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

4. Det är två veckor mellan de flesta möten. Undantaget är i den veckan då 
kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna har sina möten. För nämnderna blir det 
mindre än två veckor mellan nämndernas möten och kommunstyrelsen. 

5. Det kan bli aktuellt med omedelbarajusteringar från nämndernas möten för att hinna få 
med till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige. Förslaget bygger på att det 
är förankrat att det detta kan ske. Argumentet som talar för omedelbar justering vid behov 
är att man får ett bättre och mer preciserat flöde i varje Tåg. 

6. Tågen är förankrade i kommunkansliet hos nämndsekreterarna och hos ekonomichef, 
kvalitetsstrateg samt kommundirektör. Den ekonomiska processen med årsredovisning, 
delårsrapporter, taxor och avgifter, ekonomiska ramar, verksamhetsplan med budget har 
funnits med som en grund till förslaget. 

7. Kommunkansliets möjligheter att kunna lägga en bra semesterplanering med två möjliga 
perioder har också funnit med som en aspekt i detta förslag. 

8. I första hand handlar förslaget om att skapa en helhet och tydlighet. Behöver nämnderna 
ha flera sammanträdesdagar har ordföranden alltid möjlighet att kalla till extra möten 
som inte är planerade i förväg. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § l 03, socialnämndens arbetsutskott 2020-09-22 
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-02 
- Förslag sammanträdesdagar 2021 

Beslutet ska skickas till 

T.f. Kanslichef 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

Dnr Sn 2020/125 

Anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn och 
kommuntal för nyanlända 2021 

Socialnämndens beslut 

-Essunga kommun begär ingen orofårdelning av andelstal får ensamkommande barn till eller 
ifrån kommunen får år 2021. 

-Essunga kommun begär ingen orofårdelning av kommuntal får nyanläda till eller ifrån 
kommunen får år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har skickat andelstalen får ensamkommande barn får år 2021 på samråd till 
kommunen. 

Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar får mottagande av 
ensamkommande barn får 2021. 

Infår beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrationsverkets preliminära 
andelstal med länets kommuner. Kommunerna har därefter möjlighet att inkomma med önskemål till 
Länsstyrelsen om omfårdelningar av andelstalen. De kommuner som önskar genomfåra 
omfårdelningar behöver meddela Länsstyrelsen senast den 23 oktober. 

Modellen får omfårdelning av andelar innebär att en kommun kan omfördela delar av, eller hela, sin 
andel till en annan, specificerad, mottagande kommun. 

Essunga har tilldelats det lägsta preliminära andelstalet som är l promille. Det innebär att Essunga 
ska ta emot 1 promille av de ensamkommande barn som kommer till Sverige under år 2021. Det är 
samma andelstal som år 2020. 

Under år 2019 tog Sverige emot 869 ensamkommande barn, enligt Migrationsverkets statistik. Med 
ett totalt mottagande på upp till l 000 barn i Sverige innebär andelstalet l promille att Essunga 
kommun ska ta emot l ensamkommande barn. 

Förvaltningen fareslår ingen omfördelning av andelstal får ensamkommande barn till eller ifrån 
Essunga kommun. 

Länsstyrelsen har skickat forslag till kommuntal for Västra Götalands län 2021 till kommunen for 
synpunkter. Kommuntalen avser fordelning av antalet nyan/anda som ska anvisas till länets 
kommuner. De kommuner som önskar genomfora omfördelningar behöver meddela Länsstyrelsen 
senast den 23 oktober. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens beslut om länstal och gällande 
kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). 
Migrationsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som 
ska anvisas till varje län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när regeringen beslutat om 
länstal kan Länsstyrelsen besluta om kommuntaL 

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag kommer länstalet för 
Västra Götalands län att vara 1307 anvisningsbara platser. Observera att förslaget kan komma att 
revideras beroende på regeringens beslut om länstaL Enligt förslaget ska 6 personer fördelas till 
Essunga kommun. 

Förvaltningen föreslår ingen omfördelning av kommuntal för nyanlända till eller ifrån Essunga 
kommun. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse 2020-09-30 

-Samråd kring preliminära anvisningsandelar för ensamkommande barn 2021, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län 

-Preliminära anvisningsandelar for mottagande av ensamkommande barn 2021, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län 

-Ensamkommande barn Anvisningsstandard, Anvisnings/ Andelsmodell 

-Förslag till kommuntal får Västra Götalands Län 2021, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Beslutet ska skickas till 

Chef social sektor 
Kommunstyrelsen for information 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

§~ 

Delgivning SN 2020 

Socialnämndens beslut 

Godkänna redovisning av delgivningar. 

Sammanfattning av ärendet 

-IVO överlämnar klagomål på er verksamhet 
Dnr 3.4.2-41036/2020-2 

- Svar på IV O-anmälan 
Dnr 3.4.2-41036/2020-2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

Dnr Sn 2020/1 

- A vsiktsforklaring med Samordningsforbundet Västra Skaraborg gällande deltagande i ESF
projekt Cresco Creare 

- Indikatorer och målnivåer for vård och omsorg av personer med demenssjukdom, kommuner 

- Skrivelse från Vårdf6retagama till kommunerna angående assistansersättning 200922. 

- Seminarium 21 oktober angående pandemins påverkan på drickandet, spelandet och den 
psykiska hälsan. 

- Inbjudan tillsammans mot prostitution och människohandel l O dec 2020 

- Information från Kriminalvården angående reseersättning 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

Delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 

- Delegeringslista, Individ- och familjeomsorgen (IFO), 2020-08-0 l - 2020-09-30 
- Delegationslista, Vård- och äldreomsorgen (VoO), 2020-08-0 l - 2020-09-30 
-Utredning enligt Lex Sarah, 2020-06-30 och utredning 2020-08-31 
- Socialnämndens arbetsutskotts tagna beslut i individärenden, 20220-09-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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