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Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare
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Utses att justera

Justeringens plats och tid

Justerade paragrafer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2023-01-25

Essunga kommun

Socialnämnden

Onsdagen den 25 januari 2023, klockan 14:00 till 16:39 i Nossan
(A-salen).

CliffNyqvist (M) ordförande
Bengt-Göran Henningsson (S)
Cecilia Hjalmarsson Nylund (C)
Mats Olsson (MP)
Sophie Sundquist (M)
Kristin Skogen (SD)

Jenny Nilsson (M) ersätter Catharina Åslund (M)

Hans Olsson (SD)

Björn Franke, chef social sektor
Jeanette Seehase, nämndsekreterare
Pethra Adamsson, enhetschef, $ 7

Sophie Sundquist (M)

Kommunkontoret 2023-01-25, klockan 17:00.

§§ 7-17

Justerare Utdragsbestyrkande
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Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

Socialnamnden

Sammantradesdatum
2023-01-25

Bevis om tillkannagivande 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

2023-01-25

2023-01-25

2023-02-15

Kommunkontoret

Jeanette Seehase

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

Socialnamnden

Arendelista

Paragraf Arende Diarienummer Sida

2023-01-25Essunga kommun Sammantradesdatum

Val av justerare samt tid och plats för justering

§2 Andring av utbetalning av barnbidrag

§3 Andring av utbetalning av barnbidrag

§4 Overvagande enligt 14 § tredje stycket LVU

§ 5 Overvagande enligt 14 § tredje stycket LVU

§ 6 Övervägande enligt 14 § tredje stycket LVU

$7 Revidering av socialnämndens delegationsordning Sn 2023/15 5

2023-01-25

$8 Förordnande av beslutanderätt till socialjouren Sn 2023/14 6

§9 Redovisning av inkomna synpunkter till socialnämnden, Sn 2022/87 7

tertial 3 2022

§ 10 Verksamhetsbes6k socialnämnden 2023 Sn 2023/13 8

§ 11 Delgivningar Socialnämnden 2022 Sn 2022/9 9

$ 12 Meddelanden för Socialnämnden 2023 Sn 2023/10 10

$ 13 Delegationsbeslut 2022 Sn 2022/8 11

$ 14 Delegationsbeslut 2023 Sn 2023/9 12

§ 15 Kalendarium för Socialnämnden 2023 Sn 2023/11 13

§ 16 Information för Socialnämnden 2023 Sn 2023/8 14

$ 17 Presentation av verksamheter inom social sektor 2023 Sn 2023/19 15

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

Socialnämnden

Essunga kommun Sammandesdaum

$7 Diarienummer Sn 2023/15

Sammantradesdatum

Revidering av socialnämndens delegationsordning 2023-01-25

Socialnämndens beslut

Anta föreslagna ändringar i socialnämndens delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet

Det har kommit flera nya lagar utifrån Lex lilla hjärtat. Detta medför att en revidering av

delegationsordningen behöver ske. Revideringen gäller Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
12.14- Överväga att ansöka om vårdnadsöverflytt enligt 6 kapitlet 8a § SoL, delegat
Utskott, ansökan kan inte delegeras utan socialnämnden fattar beslut.
13.1]-4ndras från 13 § 3 st LVU till 13c § LVU. Ändring gäller också att detta ska

övervägas efter 2 år och inte som tidigare 3 år, delegat Utskott, ansökan kan inte

delegeras utan socialnämnden fattar beslut

Utskott
13.16- Beslut att uppmana till provtagning vid upphörande av vård enligt 2 § LVU.,
enligt 32b § LVU, delegat Utskott

socialsekreterare
13.25- Överväga att ansöka om flyttningsförbud enligt 13b § LVU, delegat Utskott,
ansökan kan inte delegeras utan socialnämnden fattar beslut
13.26- tas bort

13.13- Beslut om att uppmana till provtagning innan umgänge enligt 32a § LVU, delegat

13.19- Beslut om uppföljning vid upphörande av LVU vård enligt 21b § LVU, delegat

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2023-01-12
- Förslag, revidering av socialnämndens delegationsordning 2023-01-25

Beslutet ska skickas till

Nämndsekreterare

Justerare Utdragsbestyrkande

5



SAMMANTRADESPROTOKOLL

Socialnamnden

§8 Diarienummer Sn 2023/14

Essunga kommun Sammantradesdatum
2023-01-25

Forordnande av beslutanderätt till socialjouren

Socialnämndens beslut

Inte godkänna förslag från Socialjouren i Skövde.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller förordnande av beslutanderätt till personer som arbetar vid socialjouren i Skövde i

ärenden som gäller begäran om polismyndighetens biträde för att genomföra vård eller
omhändertagande med stöd av 43 $ 2 p LVU.

Enligt socialnämndens delegationsordning, punkt 18.14: Beslut om att begära polishandräckning
för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU, får beslut delegeras
till utskott men inte till tjänsteman enligt 10 kap 4 $ SoL.

Däremot, enligt 6 kap. 37 $ kommunallagen, får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en
ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. Socialnämnden
kan dock inte delegera alla slags beslut och detta gäller bland annat vissa typer av klientärenden.
Vissa beslut kan bara avgöras av socialnämnden och andra kan delegeras till utskott
(behandlingsutskott), men inte till tjänstemän. Detta anges i 10 kap. 4 § SoL.

Ibland hinner inte utskottet sammankallas för beslut om t.ex. omedelbart omhändertagande enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU eller lagen om vård av missbrukare i

vissa fall, LVM. Nämnden har då möjlighet att förordna någon annan ledamot eller tjänsteman
att besluta i vissa fall. Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste

ange vem förordnandet avser. Det krävs att ledamoten namnges och det är inte möjligt, som är
fallet när det gäller delegation, att endast ange att den som innehar en viss befattning i nämnden
är behörig att fatta ett beslut i saken.

I de fall nämnden väljer att inte förordna beslutanderätt innebär det att ordförande, eller annan

namngiven ledamot, omedelbart måste åka till Skövde för att skriva under beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-01-05

Beslutet ska skickas till

Sektor socialtjänst, Skövde kommun

Justerare Utdragsbestyrkande
>
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

Socialnamnden

Essunga kommun Sammantradesdatum
2023-01-25

§9 Diarienummer Sn 2022/87

Redovisning av inkomna synpunkter till socialnamnden, tertial 3 2022

Socialnämndens beslut

Godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2022, tertial 3.

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 2022, tertial 3, har två synpunkter inkommit till social sektor. Båda har besvarats.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2023-01-05
- Sammanställning av synpunkter tertial 3, 2022, socialnämnden, 2023-01-05

Beslutet ska skickas till

Nämndsekreterare

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

Socialnamnden(=
Essunga kommun 2023-0128

Sammantradesdatum

§ 10 Diarienummer Sn 2023/13

VerksamhetsbesOk socialnämnden 2023

Socialnämndens beslut
- Genomföra verksamhetsbesök i social sektors verksamheter under 2023

- Redovisning av verksamhetsbesöken ska ske under socialnämndens sammanträden den 17 maj
och 25 oktober 2023

- Val av verksamhet sker vid nämndsammanträde 2023-02-22

Sammanfattning av ärendet

Ordförande CliffNyqvist (M) föreslår att nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska
genomföra verksamhetsbesök under 2023 för att öka nämndens verksamhetskännedom och som
en del av nämndens insyn och kontroll. Under 2020, 2021 och första halvan av 2022 har
verksamhetsbesöken uteblivit med anledning av pandemin och därmed är det av ytterligare vikt
att besöken utförs.

Besöken bör pågå under minst en halv dag där man förslagsvis följer en medarbetare för att få en

god insyn i arbetet. Varje besök ska redovisas för nämnden.

Förvaltningen har tagit fram en lista på verksamhetsomraden samt kontaktpersoner.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2023-01-12
- Lista på kontaktpersoner i de respektive verksamheterna, 2023-01-12

Beslutet ska skickas till

Chef social sektor

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

va on Socialnamnden

§11 Diarienummer Sn 2022/9

Essunga kommun Sammantradesdatum
2023-01-25

Delgivningar Socialnamnden 2022

Socialnämndens beslut

Lägga redovisade delgivningar till handlingarna

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2023-01-17
- Beslut om fördelning av anvisningar år 2023 till kommuner i Västra Götalands län, 2022-12-13
- Uppsägelse av avtal för gemensam verksamhet för medling och brottsofferstöd, 2022-12-07
- Information från Central Barnhälsovård i Västra Götalandsregionen, 2022-12-07
- Beslut om ersättning för initiala boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, 2022-
12-07
- Följsamheten till nationella riktlinjer under covid-19-pandemin, 2022-12-02
- Vårdavgifter år 2023 för personer med missbruk som vårdas med stöd av SoL, fängelselagen eller
27 § LVM, 2022-12-28
- Vårdavgifter år 2023 för ungdomar som vårdas med stöd av 2 § LVU eller SoL m.m., 2022-12-28
- Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med den 1 januari 2023, 2022-12-28
- Fråga till socialnämndens ordförande, 2022-12-21
- Justerat protokoll, rådet för funktionshindrade och äldre, 2022-12-07
- Statistik IFO 2022
- Protokollsutdrag § 124 Kommunfullmäktige 2022-12-12, Inkallelseordning i nämnder och
styrelser för mandatperioden 2023-2026
- Protokollsutdrag § 123 Kommunfullmäktige 2022-12-12 Sammanträdesplan 2023
- Antagen, Sammanträdesplan 2023
- Utjämning av LSS-kostnader, utjämningsår 2023, utfall, 2022-12-23
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner - Insatser inom
området psykisk hälsa och suicidprevention 2023, 2022-12-27

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
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§ 12 Diarienummer Sn 2023/10

Meddelanden för Socialnämnden 2023

Socialnämndens beslut

Lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunkansliet har beslutat att det som tidigare kallades delgivningar, från och med 2023 ska
kallas meddelanden.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2023-01-17
- Överenskommelse kring samverkan, Arbetsförmedlingen, 2023-01-11
- Bilaga, samverkan Arbetsförmedlingen, 2023-01-11

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
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§ 13 Diarienummer Sn 2022/8

Essunga kommun Sammantradesdatum
2023-01-25

Delegationsbeslut 2022

Socialnämndens beslut
- Godkänna redovisade delegationsbeslut
- Bjuda in enhetschef Sofia Palcic till socialnämndens sammanträde 2023-02-22 för att redogöra
för nämnden kring ekonomiskt bistånd

Under sammanträdet

Ordförande CliffNyqvist (M) samt Sophie Sundquist (M) vill veta mer om flera liknande beslut

som är fattade 2022-11-17 och 2022-11-30 gällande ekonomiskt bistånd, från dokument

Delegationsbeslut IFO 2022-11-01 - 2022-12-31. CliffNyqvist (M) vill även veta mer kring
ärendena som handlar om sociala skäl.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2023-01-17
- Beslut i Lex Sarah-ärende från IVO, rapportnummer 109, 2022-12-23
- Lex Sarah, rapportnummer 136, 2022-11-30
- Lex Sarah, rapportnummer 146, 2022-12-30
- Lex Sarah, rapportnummer 147, 2022-12-30
- Beslut i individärenden, tagna i socialnämndens arbetsutskott, 2022-12-08
- Beslut i individärenden, tagna i socialnämndens arbetsutskott, 2022-12-14
- Ordförandebeslut enligt 6 § LVU, 2022-12-29
- Delegationsbeslut IFO, 2022-11-01 - 2022-12-31
- Delegationsbeslut VoO, 2022-11-01 - 2022-12-31

Justerare Utdragsbestyrkande
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Essunga kommun

§ 14

Delegationsbeslut 2023

Socialnämndens beslut

Godkänna redovisade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2023-01-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2023-01-25

Diarienummer Sn 2023/9

- Beslut i individärenden tagna i socialnämndens arbetsutskott, 2023-01-11

Justerare
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

a 4 Socialnämndeni

Essunga kommun Sammanraeadeum

$15 Diarienummer Sn 2023/11

Sammantradesdatum

Kalendarium for Socialnamnden 2023

Beslut i socialnämnden
- Köpa in utbildningen till socialnämnden

- Första diskussionspunkten kring utbildningen ska ske under nämndssammanträdet 2023-04-26
och därefter beslutas när nästa ska ske.

Sammanfattning av ärendet

SKR webbutbildning för politiker i socialnämnd

Utbildningen kan ske när som helst under året och är uppdelad i flera olika delar som kan
användas som en kunskapsbank. Om man under filmerna noterar något man vill ta upp ska man
anmäla det som diskussionspunkt till nämndssammanträde.

Beslutet skickas till

Chef social sektor

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
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$16 Diarienummer Sn 2023/8

Essunga kommun Sammantradesdatum
2023-01-25

Information for Socialnämnden 2023

Sammanfattning av ärendet

Ordförande CliffNyqvist (M), informerar:

Cliffhar fått information gällande fast omsorgskontakt och fast vårdkontakt som kommer
att skickas ut till nämndens övriga ledamöter. Ärendet kommer att komma upp så snart
som möjligt. Beslut om riktlinjer behöver fattas i nämnd senast 2023-06-14.
Cliff har träffat chefen för samordningsförbundet. Hon kommer att bjudas in till ett
nämndssammanträde.

Chef social sektor, Biörn Franke:

Ansvariga chefer inom social sektor kommer under årets sammanträden besöka
socialnämnden för att presentera sin verksamhet. Information om vilka som kommer när
kommer att komma ut till nästa nämndssammanträde.

Läget inom äldreomsorgen och IFO

Kristin Skogen, (SD):

Onskar information i socialnämndens mapp på Netpublicator gällande vilka lagar som
ofta förekommer i socialnämnden

Justerare Utdragsbestyrkande
M

14



SAMMANTRADESPROTOKOLL

Socialnamnden

§ 17 Diarienummer Sn 2023/19

Essunga kommun Sammantradesdatum
2023-01-25

Presentation av verksamheter inom social sektor 2023

Sammanfattning av ärendet

Under socialnämndens sammanträden 2023 ska alla verksamheter inom social sektor presenteras
av respektive chefer i ett led att ge nämndens ledamöter en djupare kunskap och insyn inom
området.

Björn Franke, chef social sektor, ger under dagens sammanträde en presentation om social sektor
i sin helhet.

Justerare Utdragsbestyrkande
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