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SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Sammantrdesdatum
2022-04-27

Essunga kommun

Socialnmnden

Onsdagen den 27 april 2022, klockan 14:00 till 16:27 i Nossan
(sammantrdesrum A).

CliffNyqvist (M) ordfrande
Catharina slund (M) vice ordfrande
Bengt-Gran Henningsson (S)
Mats Olsson (MP)
Pernilla Blomgren (S)

Sophie Sundquist (M), erstter Jill Schoultz (M)

Bjrn Franke, chef social sektor
Lisa Falk, nmndsekreterare
Pethra Adamsson, enhetschef §§ 25-27
Agneta Andersson, MAS, § 28
Lisbeth Mrtensson, verksamhetsutvecklare, §§ 29-30
Anders Jakobsson, 1:e socialsekreterare, § 31
Soa Palcic, enhetschef, § 31
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Utses attjustera

Justeringens plats och tid

SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Sammantrdesdatum
2022-04—27

Pernilla Blomgren (S)

Kommunhuset 2022-05-09, klockan 16:00.
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Essunga kommun

SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Sammantrdesdatum
2022—04-27

Bevis om tillknnagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillknnagivits p kommunens anslagstavla.

Kommun

Beslutsinstans

Datum fr sammantrdet

Datum d tillknnagivandet
publiceras

Datum d publiceringen av
tillknnagivandet upphr

Frvaringsplats av protokollet

Sekretera re

Essunga kommun

Socialnmnden

2022-04-27

2022-05-09

2022-06-01

Kommunhuset

Lisa Falk
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Utdragsbestyrkande



SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden(S
Sammantrdesdatum
2022-04-27WEssunga ommun

rendelista

Paragraf rende Diarienummer Sida

Val av justerare samt tid och plats frjustering

§ 25 ndring av utbetalning av barnbidrag

§ 26 Umgngesbegrnsning med std av 14 § andra stycket
punkt 1 LVU

§ 27 Umgngesbegrnsning med std av 14 § andra stycket
punkt 1 LVU

§ 28 Patientskerhetsberttelse 2021 Sn 2022/30 5

§ 29 Sammanstllning Lex Sarah och vriga avvikelser 2021 Sn 2022/35 6

§ 30 Revidering av socialnmndens delegationsordning 2022 Sn 2022/24 7

§ 31 Riktlinjer fr ekonomiskt bistnd Sn 2022/13 8 - 9

§ 32 Ersttning fr hemtjnst och hemsjukvrd i annan Sn 2022/28 10
kommun 2022

§ 33 Frndring i riktlinjen fr bistnd enligt Sn 2022/32 1 1

socialtjnstlagen gllande insatsen stdning

§ 34 Internkontrollplan 2022 fr Socialnmnden Sn 2022/6 12

§ 35 Fyllnadsval av ersttare i socialnmndens arbetsutskott Sn 2022/29 13
efter Helene Mohr (C)

§ 36 Delgivningar Socialnmnden 2022 Sn 2022/9 14

§ 37 Delegationsbeslut 2022 Sn 2022/8 15

§ 38 Information fr Socialnmnden 2022 Sn 2022/7 16

§ 39 Lgesrapport arbetslshet unga Sn 2022/40 17

Justerare , Utdragsbestyrkandea
i % i



SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Essunga kommun 333.383?”

§28 Diarienummer Sn 2022/30

Patientskerhetsberttelse 2021

Socialnmndens beslut

Godknna Patientskerhetsberttelse 2021.

Sammanfattning av rendet

Varje r mste alla vrdgivare upprtta en patientskerhetsberttelse. Idén med
patientskerhetsberttelsen r att ppet och tydligt fr alla redovisa strategier, ml och resultat av
arbetet med att frbttra patientskerheten.

Den beskriver hur vrdgivaren har arbetat Fr att identifiera, analysera och minska riskerna i

vrden. PatientskerhetsbertteIsen innehller ven en beskrivning av hur vrdpersonalen
bidragit, men ven hur patienters och nrstendes synpunkter p patientskerheten har hanterats.

Patientskerhetsberttelsen ska ven redogra fr de resultat som uppntts under fregende r.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 55 Snau 2022-04-13
- Patientskerhetsberttelse 2021 Frslag, 2022-03-24

Beslutet ska skickas till

MAS

Justerare ,- UtdragsbestyrkandeW/
H l



SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Essunga kommun ggggfgfggsdamm

§ 29 Diarienummer Sn 2022/35

Sammanstllning Lex Sarah och vriga avvikelser 2021

Socialnmndens beslut

Godknna sammanstllningen av Lex Sarah och vriga avvikelser SoL/LSS under 2021.

Sammanfattning av rendet

Social sektor har upprttat sammanstllning av Lex Sarah och vriga avvikelser under 2021.

D det varit mycket fokus p coronapandemin har det inte bedmts vara relevant att gra en
samlad kvalitetsberttelse fr 2021. Istllet presenteras Lex Sarah och vriga avvikelser
SoL/LSS genom en sammanstllning. Dokumentet innehller ven analys samt sammanfattning
av vidtagna tgrder.

Sammanstllningen visar ett likvrdigt antal rapporterjmfrt med ret innan, medan det finns
frndringar i andelen missfrhllanden/risk fr missfrhllanden inom omrde ldre, srskilt
boende, dr utredningar som visat missfrhllanden/risk fr missfrhllanden varit fler n ret

fre. Det har ocks varit en hgre andel avvikelser rapporterade inom omrde funktionhinder.

Det konstateras i sammanstllningen att rapporter om missfrhllanden och andra avvikelser
frdelar sig vldigt ojmnt mellan verksamheterna vilket inte ska ses som ett uttryck fr att de
inte har frekommit avvikelser i de verksamheter som har f eller inga rapporterade avvikelser.
Det r snarare s att verksamheterna behver arbeta med att rapportera de avvikelser som
intrffar, eftersom det med skerhet frekommer i alla verksamheter.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 2022-04—13
- Sammanstllning av lex Sarah och vriga avvikelser under 2021, 2022-04-13

Beslutet ska skickas till

Verksamhetsutvecklare

Justerare UtdragsbestyrkandeW W l



M SAMMANTRDESPROTOKOLL

; Socialnmnden&":
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dEssunga kommun 2323323?
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§30 Diarienummer Sn 2022/24

Revidering av socialnmndens delegationsordning 2022

Socialnmndens beslut

Anta reviderad delegationsordning.

Sammanfattning av rendet

Det har framkommit att vissa beslut i delegationsordningen av olika anledningar behver
frndras och andra lggas till. Dessa ndringar gller:

- ndring av delegat vid beslut enligt 14 § LVU
- ndringar av felaktiga lagparagrafer i Frvaltningslagen

- delegering av beslut enligt LMA och lex Sarah

- ndring av delegat vid beslut om terkrav av ekonomiskt bistnd i vissa fall
- ndring av antal dagar vid beslut om akutboende

- frtydligande av delegat vid beslut om avslag eller frbehll vid begran om utlmnande av
allmn handling till enskild eller annan myndighet

- ndring av delegat vid beslut om frmedling enligt SoL

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 2022-03-24
- Frslag, delegationsordning socialnmnden, 2022-03-16

Beslutet ska skickas till
- Verksamhetsutvecklare
- Nmndsekreterare

Justerare

f
Utdragsbestyrkande



SAMMANTRDESPROTOKOLL

, Socialnmndenw
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Essunga kommun 232333?”

§31 Diarienummer Sn 2022/13

Riktlinjer fr ekonomiskt bistnd

Socialnmndens beslut
- Riktlinjer fr Handlggning och Dokumentation Ekonomiskt Bistnd upphvs.

- Riktlinjer fr ekonomiskt bistnd antas med fljande stllningstaganden enligt vad som
beskrivs i sammanfattning av rendet.

Sammanfattning av rendet

Socialnmnden har 2020-06—16, § 42 beslutat att Riktlinjer fr Handlggning och
Dokumentation Ekonomiskt bistnd ska genomg en modernisering under ret. Arbetet har tagit
lngre tid n planerat p grund av vakanser, omorganisation och en kad rendemngd.

Riktlinjer fr ekonomiskt bistnd har huvudsakligen arbetats fram under 2021 av enhetschef och
lze socialsekreterare, tillsammans med verksamhetsutvecklare. ven vriga socialsekreterare
som arbetar med ekonomiskt bistnd har varit delaktiga genom diskussioner vid teammten.
Under arbetet har frvaltningen tagit hjlp av att studera andra kommuners riktlinjer och i

synnerhet har Eker kommuns riktlinjer anvnts som frlaga. Denna har omarbetats i samtliga
delar till att verensstmma med Essunga kommuns frutsttningar. Riktlinjerna bygger ocks
p handboken Ekonomiskt bistnd — Handbok fr socialtjnsten (2021).

Syftet med riktlinjerna r att skerstlla rttsskerhet och likabehandling nr det gller utredning
och bedmning av rtten till ekonomiskt bistnd. Riktlinjerna ska ge std i det praktiska arbetet
med att tolka lagstiftningen i de individuella behovsbedmningar som alltid ska gras.
Riktlinjerna ska ven visa p Essunga kommuns intentioner att arbetet med personer i behov av
ekonomiskt bistnd ska bedrivas med en positiv frvntan om dessa personers frmgor att n

egen frsrjning.

De nya Riktlinjer fr ekonomiskt bistnd r en total omarbetning och erstter det tidigare
dokumentet Riktlinjer fr Handlggning och Dokumentation Ekonomiskt bistnd.

Frvaltningen har identifierat 7 avvganden som det finns srskild anledning fr nmnden att ta
stllning till. Dessa redovisas i bilaga.

JusterareWlllbl Utdragsbestyrkande



SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

SammantrdesdatumEssunga kommun 2022-04-27

Socialnmnden antar p sitt sammantrde 2022-04-27 fljande stllningstaganden:

Avsnitt 3.5.1 .2.1 srskilt om fordonsinnehav
Inte godknna bilinnehav under dessa frhllanden.

Avsnitt 4.2.3.1 ledighet under sommaren
Erstta ordet ”sommaren” med ”sommarlovet”.
Avsnitt 4.7 personer som har nedsatt arbetsfrmga p grund av sjukdom
Man ska vara inskriven p arbetsfrmedlingen fr att kunna beviljas ekonomiskt bistnd.
Avsnitt 4.13.3.1 srskilt om studier p grundskoleniv
Bortse frn kravet p ln under studietermin 1.

Avsnitt 4.1 3.4 ungdomar under 21 som studerar och avsnitt 4.13.4.2 ungdomar som
saknar frldrar med frsrjningsansvar
Begra att man sker studieln frn hsten det r man fyller 20.
Avsnitt 5.2.3.13 bistnd till boendekostnad fr unga vuxna — utan starka sociala skl

Ange utgngspunkt till 28 r samt lgga till att man ska ha betalat boendekostnad med
egna medel i minst 6 mnader.

Avsnitt 6.1 1 Hgtidspeng och fdelsedagspeng
Godknna beviljande av detta under frutsttning att en barnkonsekvensanalys frst

utfrs.

Avsnitt 5.2.3.19 rdrum samt 5.2.5 hushllsel
Icke sklig kostnad under ytterligare maximalt fyra mnader, enhetschef, ndras till tv
mnader. Icke sklig kostnad drutver, det vill sga frn och med nionde mnaden,
socialnmndens arbetsutskott, ndras till sjtte mnaden.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 52 Snau 2022-04-13
- Protokollsutdrag § 42 2020-06-16
- Riktlinjer fr ekonomiskt bistnd till socialnmnden 220427, Uppdaterad efter snau 220413
- Frgor att srskilt ta stllning till, 2022-02-17

Beslutet ska skickas till

Enhetschef ekonomiskt bistnd

Justerare Utdragsbestyrkandeff in |



SAMMANTRDESPROTOKOLL

._

&

,, Socialnmnden&;
Essunga kommun 232333?”

§ 32 Diarienummer Sn 2022/28

Ersttning fr hemtjnst och hemsjukvrd i annan kommun 2022

Socialnmndens beslut
- Ersttning fr hemtjnst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma
- Ersttning fr hemsjukvrd i annan kommun 2022 med 744 kr/timma

Sammanfattning av rendet

VstKoms styrelse beslutade den 8 mars 2022, § l6 att rekommendera kommunerna i lnet, att
fr egen del besluta om en ersttningsniv under 2022 fr hemtjnst och hemsjukvrd vid
tillfllig vistelse i annan kommun n hemkommun med fljande belopp:

— Ersttning fr hemtjnst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma.
- Ersttning fr hemsjukvrd i annan kommun 2022 med 744 kr/timma.

Den enskilde ska anska om hemtjnst i sin hemkommun (folkbokfringskommun). Det r

hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och vistelsekommun
ska innan beslut lmnas till den enskilde, stmma av verkstllighet, inklusive omfattning och
ersttning. Frutom sjlva vrdinsatsen ska ven restid inrknas om sdan krvs.

Detta innebr fr kommunerna i Vstra Gtaland att den kommun som utfr hemtjnstinsatsen
debiterar folkbokfringskommunen fr det antal timmar som r verenskommit dem emellan nr

det gller hemtjnstinsatsen. Det ankommer allts p den utfrande kommunen att hos
folkbokfringskommunen frankra omfattningen p den hemtjnst som ska ges innan fakturering
sker.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 54 Snau 2022-04-13
- Ersttning fr hemtjnst i annan kommun 2022, 2022-03-21
- Ersttning fr sjukvrd i annan kommun 2022, 2022-03—21
- Protokoll Vstkoms styrelse 2022-03-21
- Tjnsteutltande Vstkom, 2022—03-21

Beslutet ska skickas till

Enhetschefer hemvrd

Justerare Utdragsbestyrkande””
WD l
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§ 33 Diarienummer Sn 2022/32

Frndring i riktlinjen fr bistnd enligt socialtjnstlagen gllande
insatsen stdning

Socialnmndens beslut

Riktlinjen fr bistnd enligt socialtjnstlagen inom omsorgen fr ldre och funktionshindrade
ndras avseende stdning frn varannan till var tredje vecka. Bistndshandlggare kan bevilja
stdning oftare n vad riktlinjen anger om behovet bedms vara styrkt fr att den enskilde ska
uppn sklig levnadsniv.

Sammanfattning av rendet

Enligt nuvarande riktlinje beviljas stdning av tv rum och kk, en hall och en toalett vid ett
tillflle varannan vecka.

Nr en insats beviljas som bistnd enligt 4 kap l § socialtjnstlagen ska det vara prvat att den
enskilde inte kan tillgodose behovet sjlv eller p annat stt samt r i behov av insatsen fr att
uppn en sklig levnadsniv.

Frslaget till frndring av riktlinjen gller att ndra frekvensen av stdning frn varannan vecka
till var tredje vecka, vilket mnga andra kommuner har gjort utifrn bedmningen att de flesta
uppnr en sklig levnadsniv genom stdning var tredje vecka. Rtten att f sin anskan
individuellt prvad r ofrndrad och innebr att den enskilde kan anska om det den anser sig
vara i behov av bde gllande typ av insats och omfattning. Bistndshandlggare kan bevilja
stdning oftare n vad riktlinjen anger om behovet bedms vara styrkt fr att den enskilde ska
uppn sklig levnadsniv.

Beslutsunderlag

Tjnsteskrivelse 2022-04-05

Beslutet ska skickas till

Enhetschef bistndshandlggare

Justerare
I

i Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Essunga kommun ffmm

§ 34 Diarienummer Sn 2022/6

Internkontrollplan 2022 fr Socialnmnden

Socialnmndens beslut

Internkontrollplan fr 2022 antas.

Sammanfattning av rendet

Kommunallagen anger att det r respektive nmnd som har ansvaret fr den interna kontrollen
inom sitt verksamhetsomrde. Intern kontroll handlar om att uppmrksamma risker i

verksamheterna och att frebygga dem. Internkontrollen r ett verktyg fr politiken att f en
djupare inblick av arbetsrutiner och processer i verksamheterna samt att kontrollera dem.
Nmnderna ska rligen identifiera och analysera risker i den egna verksamheten och varje r

antas en plan, som r baserad p genomfrd riskanalys.

Frvaltningen har tagit fram frslag till kontroller som till stor del baseras p uppfljningen av
internkontrollplan 2021. En kontroll har tillfrts som handlar om k till srskilt boende. Efter
flera r av minskad efterfrgan och stngda platser sker en demografisk utveckling med fler
ldre. Det blir drfr viktigt att bevaka s att det inte resulterar i att fr mnga str i k till
srskilt boende. Det kan innebra att korttidsplatser upptas av personer som ska ha
permanentboende och att personer drmed blir kvar p sjukhus. Det r inte bra fr den enskilde
och kostsamt fr kommunen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 58 Snau 2022-04-13
- Internkontrollplan Socialnmnden 2022, 2022-04-05

Beslutet ska skickas till
- Verksamhetsutvecklare
- Enhetschef arbete och sysselsttning
- Enhetschef boende

Justerare /, if
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Essunga kommun ggggfggfggsaamm

§ 35 Diarienummer Sn 2022/29

Fyllnadsval av ersttare i socialnmndens arbetsutskott efter Helene
Mohr (C)

Socialnmndens beslut

Vlja Veronica Wallin (-) till ersttare i socialnmndens arbetsutskott.

Sammanfattning av rendet

Helene Mohr (C) beviljades vid kommunfullmktiges sammantrde 2021—06—07 entledigande
frn samtliga politiska uppdrag i Essunga kommun. 2021-12-14 vljer kommunfullmktige
Veronica Wallin (-) till ledamot i socialnmnden. Socialnmnden fresls vlja Veronica Wallin
(-) som ersttare i socialnmndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 56 Snau 2022-04-13

Beslutet ska skickas till

Nmndsekreterare

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Essunga kommun gggggggggsdawm

§ 36 Diarienummer Sn 2022/9

Delgivningar Socialnmnden 2022

Socialnmndens beslut

Lgga delgivningama till handlingarna.

Beslutsunderlag
- Information frn Arbetsfrmedlingen, Essunga februari 2022, 2022-03-1 1

- Utvrdering av coronahanteringen inom social sektor 2020, 2022-03-09
- Information frn Frskringskassan gllande skrpt kontroll av utbetalning av assistans, 2022-
02-25
- Utjmning av LSS-kostnader 2022, reviderat utfall, 2022-03-17
- Essunga Drogvaneunderskning 2022, 2022-03-03
- Protokollsutdrag § 20, Kommunfullmktige, 2022-03-28

Justerare fi Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Essunga kommun ggggfggfggsdawm

§37 Diarienummer Sn 2022/8

Delegationsbeslut 2022

Socialnmndens beslut

Godknna redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
— Statistik IFO 2022 januari-mars, 2022—04-20
- Begran om allmn handling, postlista 2022-04-1 1 - 2022-04—1 7 inklusive svar om avslag,
2022-04-20
- Avslag p begran om allmn handling (Sn 2022.108) enligt 26 § OSL, 2022-04—20
- Lex Sarah, Rapportnummer 105, 2022-03-14, 2022-04-20
- Delegationsbeslut frn ekonomiskt bistnd
— Delegationslista IFO, 2022—02-01 — 2022-03—31
- Delegationsiista VoO, 2022—02-01 — 2022-03-31
- Beslut tagna i individrenden, socialnmndens arbetsutskott 2022—03—09
- Beslut tagna i individrenden, socialnmndens arbetsutskott 2022-04-13

Justerare . Utdragsbestyrkande
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Essunga kommun

§38

Information fr Socialnmnden 2022

Sammanfattning av rendet

Bjrn Franke, chef social sektor, informerar om:

- Ukraina-krisen

SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Sammantrdesdatum
2022-04-27

Diarienummer Sn 2022/7

JusterareW
We »
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SAMMANTRDESPROTOKOLL

Socialnmnden

Essunga kommun ggggfggfggsdawm

§ 39 Diarienummer Sn 2022/40

Lgesrapport arbetslshet unga

Socialnmndens beslut

Ge frvaltningen i uppdrag att ta fram en lgesrapport fr unga som r arbetslsa till
nmndsmtet 2022-05-1 8.

Sammanfattning av rendet

2022—03-11 inkom Information frn Arbetsfrmedlingen februari 2022, som delgavs p

socialnmndens sammantrde 2022-04—27. Utifrn detta dokument uppkom frgor kring bland
annat arbetslsheten i Essunga kommun kopplat till andra kommuner. Socialnmnden vill utifrn
detta ge frvaltningen i uppdrag att ta fram en lgesrapport fr unga som r arbetslsa till
nmndsmtet 2022-05-1 8.

Beslutet ska skickas till

Chef social sektor

Justerare Utdragsbestyrkande
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