SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-01-22

Tid och plats

onsdagen den 22 januari 2020, kl. 09:00 till 12.06 i Stora
sammanträdesrummet vårdcentralen.

Beslutande
Ledamöter

Ulf Genitz (C) ordförande
Agneta Edvardsson (M)
Leif Sandberg (M)
Carl-Axel Olsson (C)
Fredrik Pettersson (S)
Jan Erlandsson (S)
Toril Korsvik Jevås (S)
Hannyah Jörtoft (SD) t o m kl 10.25 § 2

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Elin Härling (SD) tjg ers i st f Susanne Lundgren (HVKB)
Tresphore Mpundu tjg ers i st f Hannyah Jörtoft fr kl 10.25 § 3

Hannyah Jörtoft (SD) ej tjg fr kl 10.55

Övriga

Ylva Morén, socialchef
Ann-Marie Brander, utredare/utvecklare
Helena Torsell, samordnare § 1
Emma Hevelius, folkhälsostrateg § 1
Liselotte Everhag Winbladh, skolhälsovården § 1
Mia Blom, enhetschef IFO § 1
Christina Strandman, enhetschef § 2
Helena Johansson, demenssamordnare § 2
Linda Norlin, verksamhetschef ÄO § 2
Lindali Bergenzaun, sekreterare

Utses att justera

Leif Sandberg

Justeringens plats och tid

Kansliavdelningen kommunhuset 2020-01-27, kl. 09.30

Justerade paragrafer

§§ 1-7

Underskrifter

Sekreterare
Justerare
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Beslutsinstans

Socialnämnden

Protokoll från sammanträde

2020-01-22

Datum då protokollet justerades

2020-01-27

Datum då tillkännagivandet
publicerades

2020-01-28

Datum då publiceringen av
tillkännagivandet upphör

2020-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Närarkiv kansliavdelningen

Underskrift

________________________
Lindali Bergenzaun
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§1

Information projektet "Inclusion in Society - for all youth"
(Inkludering i samhället – för alla ungdomar)

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Helena Torsell, samordnare TUA, Emma Hevelius folkhälsostrateg, Mia Blom enhetschef IFO
och Liselotte Everhag Winbladh skolhälsovården, informerar om projektet ”Inclusion in Society
– for all youth” (Inkludering i samhället – för alla ungdomar) som nu är avslutat och har pågått i
två år. Projektet har riktat sig till beslutsfattare politiker och tjänstemän i Huangshan Kina och
Vara kommun.
Syftet med projektet var att byta erfarenheter med varandra kring bland annat psykisk ohälsa hos
ungdomar.
Projektet baserades på att antalet ungdomar med psykiska sjukdomar ökar. Huvudfokus var att
utveckla ny strategi som främjar skolor som en arena för förebyggande och främjande åtgärder
för att minska psykiskt illamående bland ungdomar.
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§2

Avrapportering kring planering av demenscentrum

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Christina Strandman, demenssamordnare Helena Johansson och verksamhetschef ÄO
Linda Norlin rapporterar kring planering av ett demenscentrum.
Fördelar med ett demenscentrum är bland annat att förbättra folkhälsa, öka livskvaliteten för
personer med demenssjukdomar, samverka med andra aktörer såsom tex Närhälsan.
Detta möjliggör bland annat tidiga utredningar, bromsande läkemedelsbehandling,
spetskompetens mm
Vad som behövs framåt är ett samordnat demensteam med spetskompetens, samarbete med
Närhälsan, dagverksamhet, öppna dagträffar, hemtjänstgrupper, anhörigstöd, användning av ny
teknik, kunskapscenter-utbildningsplan, boende för personer med grava beteendestörningar,
Nästa steg är ökad användning av tekniska hjälpmedel, demensteam, utökning korttidsplatser nya
Rondellen, psykogeriatriskt boende, demensboende mm
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§3

Dnr SN 2019/27

Remiss samverkan för barn och ungas bästa - överenskommelse
mellan VGs kommuner och VGregionen

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande enligt nedanstående till Västkom.
Sammanfattning av ärendet
Västbus riktlinjer för barn och unga med en sammansatt psykisk/psykiatrisk och social
problematik antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49
kommunerna och Västra Götalandsregionen. Riktlinjerna reviderades senast 2012. Sedan dess
har nya regelverk tillkommit i form av lagstiftning, socialstyrelsens och skolverkets anvisningar
samt regionala avtal och överenskommelser, vilket medför att det inte längre finns behov av
separat reglering i Västbus riktlinjer.
Den nya överenskommelsen om samverkan för barn och ungas bästa syftar till att främja
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts
ansvar för olika insatser. Målgruppen är barn och unga 0 - 20 år, oavsett diagnos eller
funktionsnedsättning, som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från
olika verksamheter inom VGR och kommunerna. Behov av stöd, vård och behandling för barn
och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, samordnade och vid behov integrerade insatser
ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Barn och unga i samhällsvård har
samma rätt till kontinuerlig skolgång och hälso-och sjukvård samt tandvård som alla andra barn.
Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den dagliga livsföringen och miljöanpassningar i
hem och skola.
Överenskommelsen om samverkan för barn och ungas bästa fullgör i Västra Götaland
lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive
hälsoundersökningar och ersätter Västbus tidigare riktlinjer.
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar och anger struktur och form för
samverkan kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i den mån
det inte regleras i andra avtal eller överenskommelser. Överenskommelsen reglerar respektive
huvudmans åtaganden (kommun-region) och inte huvudmännens interna organisering och
ansvarsfördelning.
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Samverkan kring yttrandet har skett inom Skaraborgs kommunalförbund. Mot bakgrund av att
överenskommelsen berör såväl bildnings- som socialnämnden har förvaltningarna i Vara
samverkat kring yttrandet

Yttrande
Socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden har gemensamt tagit fram ett remissyttrande
som behandlas i respektive nämnd.
Överenskommelsen beskriver och omfattar viktiga och relevanta delar i samverkan och
skrivningen tydliggör respektive huvudmans ansvar för olika insatser för barn och unga.
Överenskommelsen anger också struktur och form för samverkan gällande barn och unga med
behov av insatser från både kommun och region. Socialnämnden samtycker till och ansluter sig
till överenskommelsen i stort.
Remissyttrandet i övrigt inriktas på att kommentera enskilda delar i överenskommelsen där det
finns skäl att lämna synpunkter.
Avsnitt 1.4 handlar om målgrupp och anger att barn och unga t o m 20 år, oavsett diagnos eller
funktionsnedsättning, som behöver samordnande insatser och tvärprofessionell kompetens från
olika verksamheter inom VGR och kommunerna. När det gäller funktionsnedsättning nämns
detta perspektiv endast i denna skrivning gällande målgrupp. Detta till trots att många barn och
unga med funktionsnedsättningar har komplexa behov som kräver tät samverkan mellan olika
parter. Detta hade kunnat beskrivas än mer tydligt. För att stärka dessa barn och ungas rättigheter
och förutsättningar för samverkan ytterligare.
I avsnitt 2 sista stycket står att ”en huvudman får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och
utföra uppgifter som ligger utanför sitt kompetensområde.” Här bör man hänvisa till SKL (SKR)
cirkulär 16:2. Det ger vidare vägledning om specifika frågor som reglerar ansvarsområde.
Avsnitt 3 i överenskommelsen berör barn och unga placerade utanför det egna hemmet. Avsnittet
verkar ha ambitionen att ge en heltäckande beskrivning av det ansvar som åligger olika aktörer
beträffande placerade barn och unga, vilket gör avsnitt 3 alltför detaljerat, med uppgifter som
inte renodlat berör frågor om samverkan och samordning. Vissa delar som beskrivs ingår först
och främst i socialtjänstens handläggningsansvar för placerade barn, vilket inte behöver
beskrivas så ingående i överenskommelsen.
I avsnitt 3.1.1 beskrivs exempelvis anmälningsplikten i socialtjänstlagen (SoL). Att verksamheter
som yrkesmässigt möter barn och deras familjer har en anmälningsplikt är väl känt av berörda
yrkeskategorier och behöver inte påpekas i överenskommelsen. Avsnittet kan kortas ned eller tas
bort helt.
Avsnitt 3.1.2 och 3.1.6 gällande samordning av planerade insatser och inhämtande av uppgifter
står hälso-och sjukvård omnämnt som enda exempel. Här bör även förskola och skola finnas med
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som exempel. Vidare står vid referens IBIC (ska vara BBIC) konsultation, BVC och elevhälsa.
Elevhälsa är inget som ska separeras från skolan i övrigt. Det bör snarare sta förskola/skola,
alternativt förskola/skola/elevhälsa.
Avsnitt 3.1.5 berör socialtjänstens utredningsskyldighet utifrån socialtjänstlagen samt
verksamhetssystemet BBIC. En beskrivning av utredningsskyldigheten samt BBIC som
utredningsverktyg behöver inte beskrivas särskilt i överenskommelsen utan kan kortas ned eller
tas bort helt.
Avsnitt 3.2.2, här refereras det till skolhälsovård som är ett inaktuellt begrepp. Vill man peka ut
detta tidigare uppdrag specifikt heter det idag elevhälsans medicinska insatser (EMI). Det skrivs
även hälsokontroll, vilket kan bli missvisande. I skolan erbjuds hälsobesök. I hälsobesöket ingår
hälsosamtal och för årskursen aktuell screening.
Avsnitt 3.2.7 till 3.3.2 berör socialnämndens ansvar för uppföljning av placeringar, avslut av
placeringar, planering för hemgång eller byte av placering samt uppföljning efter hemgång.
Dessa delar kan också kortas ned eller tas bort ur överenskommelsen.
Avsnitt 4.2. Det finns ingen länsgemensam rutin som inkluderar elevhälsans hälso-och
sjukvårdande delar. Det samverkansarbetet har inte inkluderat skola/elevhälsa/EMI.
Avsnitt 4.4 handlar om uppföljning av överenskommelsen. Kommunen vill naturligtvis ta del av
den årliga uppföljningen. Att det årligen sker en uppföljning är centralt för att säkerställa att både
samverkan och implementeringen fungerar som tänkt. Särskilt viktigt att ha med erfarenheterna
av utvärderingen i det framtida arbetet när det ska ingås en förnyad överenskommelse år 2023.
Avsnitt 5. I första punkten refereras till säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan
socialtjänsten och VGR: s vårdenheter. Här bör även skolan omnämnas som part.
I bilaga 1 definieras centrala begrepp som är relevanta utifrån överenskommelsen vilket är
positivt. En reflektion är att samordnad individuell plan (SIP) beskrivs ytterligare en gång i
bilaga 1 utöver att SIP också beskrivs i punkten 2.2.1 och punkten 3.2.3 i själva
överenskommelsen, vilket förefaller onödigt.
I bilaga 2 beskrivs huvudmännens ansvar för barn och unga med syftet att beskriva övergripande
ansvarsområden. I andra stycket under rubriken kommunens ansvar – socialtjänst finns en
underrubrik benämnd SoL, där texten egentligen är en återgivning av lagtext. Hela texten skulle
kunna flyttas över till bilaga 3 som beskriver lagstiftning.
Bilaga 2 kommunens ansvar – skola. I första stycket står ” barn och elever ska ges stöd och
stimulans så att de utvecklas så långt möjligt.” Bör bytas mot gällande lagtext ”Barn och elever
ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för
att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål.” I femte stycket under samma rubrik står det att ”Vårdnadshavare ansöker om
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plats i särskolan.” Detta är inte korrekt. Vårdnadshavare ansöker inte om en plats i särskolan,
utan ger sitt samtycke till att det görs en prövning av målgruppstillhörighet för särskola. Efter en
prövning om målgruppstillhörighet ger vårdnadshavare sitt medgivande till mottagande i
särskola. Under rubriken elevhälsa andra stycket står det att ”Elever får vid behov anlita
elevhälsan för enkla hälso-och sjukvårdsinsatser.” Med detta avses enligt proposition till
skollagen ”omplåstring samt preliminära bedömningar vis smärre olyckor under
utbildningsmomentet.”

Beslutsunderlag
- Remissyttrande gällande överenskommelse om samverkan för barn och ungas bästa
- Remiss Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen, remissversion 2019-11-01
- Missiv Remiss Samverkan för barns och ungas bästa

Beslutet ska skickas till
Kommunerna lämnar synpunkter till: Gunilla Bothén, gunilla.bothen@vastkom.se
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§4

Dnr SN 2020/1

Revidering socialnämndens Delegationsordning

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta delegationsordning för socialnämnden med föreslagna
förändringar samt komplettering med aktuell delegationsordning för socialjouren
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-12-18 om revidering av socialnämndens delegationsordning.
Nämnden begärde, i samband med beslut om reviderad delegationsordning, ytterligare utredning
avseende punkterna 7.8 och 7.9 samt komplettering med aktuell delegationsordning för
socialjouren.
Vidare föreslås förändring av frekvensen vad gäller urval och redogörelse av delegeringsbeslut
till socialnämnden avseende beslut fattade avgiftshandläggare. Redogörelse för dessa beslut
föreslås göras halvårsvis istället för månadsvis.
Förvaltningen har sett över rättspraxis och tagit del av bl.a. Skövde kommuns delegationsordning
vad gäller punkterna 7.8 och 7.9. Vidare har nu gällande delegationsordningen för socialjouren
förts in i nämndens delegationsordning.

Beslutsunderlag
- revideringsunderlag
Beslutet ska skickas till
Författningssamlingen
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§5

Dnr SN 2020/6

Lokalbehov inom OF, behovsbeskrivning

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att mot bakgrund av vad som framkommit i Behovsbeskrivning
avseende Dagcenter, Kompassen och Odengården, uppdra åt förvaltningen att i samverkan med
Tekniska förvaltningen genomföra en förstudie.

Sammanfattning av ärendet
En behovsbeskrivning (se bilaga) vad gäller lokalfrågor för såväl Dagcenter och Kompassen som
Odengården har genomförts av Anne Pehrsson, verksamhetschef och Håkan Olsson enhetschef.
Av Behovsbeskrivningen framgår att Odengårdens ägare, Invest Group, erbjudit socialnämnden
att hyra större lokalyta än vad nämnden gör idag. .
En större lokalyta i Odengården skulle möjliggöra samlokalisering av verksamheterna som
bedrivs av enheten Arbete, sysselsättning & integration. I nuläget använder enheten i
huvudsakligen i två lokaler, den ena är Odengården och den andra är Dagcenter på Smedjegatan.
Vid en samlokalisering skulle verksamheten som bedrivs i Dagcenters lokaler överflyttas till
Odengården. När Dagcenters lokaler blir lediga kan de byggas om och användas för
korttidsvistelse. Vad gäller korttidsvistelse finns ett behov av lokaler mer anpassade för
verksamheten, vilket framgår av den boendeutredning socialnämnden beslutade om 2016, SN
§78.
Brandskyddet har av Räddningstjänsten Västra Skaraborg bedömts bristfälligt i Kompassens
lokaler och åtgärder ska vidtas senast 2021-04-01 (se bilaga).
I händelse av att korttidsvistelsen kan verkställas i ombyggda lokaler på Smedjegatan kan också
Visaren, korttidsverksamhet som bedrivs i Målarens lokaler, inrymmas där. Detta skulle frigöra
en lägenhet i Målaren gruppbostad.

Beslutsunderlag
- Behovsbeskrivning, Dagcenter, Kompassen och Odengården
- Föreläggande beträffande brandskydd
- Skiss ritning
Justerare

Utdragsbestyrkande

12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-01-22

Beslutet ska skickas till
- Tekniska nämnden
- Verksamhetschef Anne Pehrsson
- Enhetschef Håkan Olsson
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§6

Information om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Ylva Morén informerar om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) - en
medborgare en journal.
Visionen med FVM är att det ska bli enklare att vara medborgare, patient och medarbetare, Det
ska finnas nya möjligheter för patienten att bidra med information och vara delaktig. Då krävs
nya arbetssätt och en gemensam vårdinformationsmiljö.
FVM är indelad i tre optioner
1 Informationsutbyte mellan vårdgivare
2 Journalsystem för elevhälsan
3 Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård
Då det är en kommunövergripande fråga så ska kommunfullmäktige fatta beslut i mars avseende
option 1 och option 2.
Regionalt gäller majoritetsbeslut hos kommunerna
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§7

Aktuellt från förvaltningen

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Ylva Morén informerar
Det ekonomiska resultatet för 2019 visar ett överskott på ca 1,9 mkr.
Detta beror på ett aktivt arbete ute i verksamheterna. Orsaken kan vara att vi satt av mer pengar
för färdtjänst, Bonden lokalkostnad, sålda platser till andra kommuner på Rondellen,
återbetalning av medel från tekniska (kosten) .
Inga personalneddragningar har gjorts, däremot sett över bemanningen bättre. Lämnat åter
leasingbilar.
Viktigt att fortsätta vara uppmärksam på kostnader
”Ung omsorg” är i startfasen
Rekrytering inom IFO, ny verksamhetschef, Jessica Bredenberg börjar i februari och ny
enhetschef för vuxensektionen, Björn Sahlgren börjar i mitten av mars.
Finns vakanser på IFO som ska rekryteras
Familjecentral. Närhälsan har behov att stora ytor.
Både SN och BIN har fattat beslut och fått ekonomiska medel. Närhälsan har aviserat större
behov av ekonomiska medel för större lokaler. Något som inte berör vare sig SN eller BIN
Arbetet med ”Heltidsresan” har påbörjats. Ett nationellt beslut som ska följas.
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