
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-04-25 1 
Plats och tid Lövåsens äldreboende, kl. 13.15 – 15.00 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande 

Marianne Avelin (C) 
 

 Rolf Korsbäck (S)   
 Pia Håkansson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Barbara Kabacinski Hallström (L)   
 Håkan Freijd (M)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S) ej § 30, Örjan Andersson (S) ej § 30, Christina 

Aspenryd ej § 30, Maria Blomberg (L) ej § 30, Alicia Stenfors (M) § ej 30, 
Barbro Sonesson (M) ej § 30, Gun-Brith Rydén (KD) ej § 30, sekreterare 
Kristin Karlsson, förvaltningschef Lillemor Quist, områdeschefer Monika Selin, 
Monica Lehtonen, Hanna Wannberg ej § 30, utredare Sandra Elma ej § 30, 
biträdande socialchef Jari Heikkinen ej § 30. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Barbara Kabacinski Hallström (L) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 26 april 2019 klockan 13.15 
 Underskrifter  Paragrafer 30-37 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson         
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Barbara Kabacinski Hallström (L) 
  
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 30-37 
  
Sammanträdesdatum 2019-04-25 
  
Anslaget uppsättes 2019-04-26 

 
Anslaget nedtages 2019-05-18 

                      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson  
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SN § 30 
 
Bistånd i form av anhörigbidrag enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 31 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 2/19 
 

• Organisation inom hemtjänsten, sjuksköterskor 
 
 
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 32 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 30 – områdeschef Monika Selin 
§ 31 – socialchef Lillemor Quist, områdeschef Monica Lehtonen,  
§ 33 – socialchef Lillemor Quist 
§ 34 – biträdande socialchef Jari Heikkinen 
§ 35 - socialchef Lillemor Quist 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 33 
 
Överenskommelse om hälsoundersökning, tandläkarundersökning och 
läkarundersökning för barn och unga som placeras utanför hemmet samt 
tillhörande rutiner                                  Dnr 145/19 
 
Förvaltningen anför i skrivelse bland annat att forskningsstudier visar att barn 
och unga som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk hälsa, inklusive 
tandhälsa, och psykisk hälsa än barn i allmänhet. Det gäller både under 
placeringstiden och senare i livet. Forskningen visar också att barn och unga i 
samhällsvård många gånger har brister i vaccinationsskydd, sämre tandhälsa och 
att de inte har tagit del av kontrollerna inom barn- och elevhälsovård i samma 
utsträckning som andra barn. Utifrån det aktuella kunskapsläget kan barn och 
unga som placeras utanför hemmet betraktas som en högriskgrupp för framtida 
hälsoproblem. Tidiga samordnade insatser är därför av mycket stor vikt. Syftet 
med att låta barn och unga genomgå en hälsoundersökning är att upptäcka 
aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov som barnet kan ha. 
Hälsoundersökningen ska ge underlag för åtgärder och fortsatt uppföljning. Vad 
som framkommer vid undersökningen ska ge barnets nya omsorgstagare 
(familjehemsföräldrar, personal på HVB eller Statens institutionsstyrelse och så 
vidare) en ökad möjlighet att hjälpa barnet till en bättre hälsa. Syftet är också att 
barnet/den unga ska få vård och insatser som är av god kvalitet och samordnade 
mellan socialnämndens och hälso- och sjukvårdens verksamheter. 
Överenskommelsen är ett komplement till lagstiftning, föreskrifter och allmänna 
råd. 
 
Region Västmanland och kommunerna i Västmanland har sedan den 25 maj 
2015 en länsgemensam överenskommelse och samverkansrutin: 
Läkarundersökning, bedömning av tandhälsa samt former för samarbete med 
barn- och ungdomspsykiatrin i samband med att barn placeras i familjehem eller 
hem för vård eller boende (HVB). Från den 15 april 2017 är det lagstadgat att 
socialtjänsten (SoL 5 kap. 1 d §) och hälso- och sjukvården (HSL 16 kap. 3 §) 
ska ingå en överenskommelse om samarbete för barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet.  
 
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra respektive parts ansvar för barn 
och ungas hälsa i samband med att socialnämnden beslutar om att barn och unga 
ska placerar för vård utanför hemmet. Överenskommelsen omfattar följande 
områden:  

• Hälsoundersökning enligt 11 kap. 3 a § socialtjänstlagen (SoL) och lag 
om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet enligt 1 §. 

• Undersökning av tandhälsan eftersom en hälsoundersökning även ska 
omfatta tandhälsan (Prop. 2016/17:59) 

• Läkarundersökning enligt 32 § LVU 
• Former för samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 33 
 
Överenskommelsen gäller för barn och unga från och med 0 år till och med 20 år 
som placeras utanför hemmet. Parter är Region Västmanland och varje enskild 
kommun i Västmanlands län. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2019 § 100. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta Överenskommelse om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och 
läkarundersökning för barn och unga som placeras utanför hemmet samt 
tillhörande rutiner enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
_______ 
Exp till: Områdeschef IFO 
               Region Västmanland 
                
                
                
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 34 
 
Västmanlands Kompetensförsörjningsstrategi 2020-2030 – för yttrande    
Dnr 127/19 
 
Kommunstyrelsen har skickat Region Västmanlands förslag på 
Kompetensförsörjningsstrategi 2020-2030 till bland annat socialnämnden för 
yttrande.  
 
Västmanlands kompetensförsörjningsstrategi är framtagen tillsammans med 
kommuner och olika aktörer i länet. Strategin visar fyra prioriterade områden 
länet kan samverka kring för att stärka länets kompetensförsörjning;  

• Höja den grundläggande utbildningsnivån 
• Potential, utlandsfödda kvinnor 
• Samverkan utbildning/arbetsliv/Arbetsförmedling 
• Attraktivt län med attraktiva arbetsplatser 

 
Syftet med strategin är att skapa mer hållbara strukturer för utbildning, 
kompetensutveckling, rekrytering, etc. Strategin har formats i samverkan med 
kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter och andra berörda 
aktörer i länet. Den systematiserar aktörernas gemensamma utmaningar, 
prioriteringar och målsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 
Det skapar en tydlig riktning i arbetet och utgör grunden för samverkan, 
samhandling och gemensamt lärande.  
 
Socialförvaltningen har upprättat förslag på yttrande den 10 april 2019 över 
Kompetensförsörjningsstrategin. Förvaltningen anför bland annat följande: Det 
är primärt det långsiktiga perspektivet som är utgångspunkten för strategin. 
Arbetar man ur ett långsiktigt perspektiv så handlar det främst om att identifiera 
kompetensbehoven och bygga de kompetenser som behövs. Detta kan ske genom 
utbildning av individer inom efterfrågade områden eller kompetenshöjning av 
redan sysselsatta. Samordning mellan kompetensförsörjningsstrategin och 
kommunernas strategier och prioriteringar bör eftersträvas. Frågan om 
kompetensförsörjning löses bäst genom samverkan och samhandling. På grund 
av befolkningsutvecklingen förväntas rekryteringsbehoven inom offentliga 
tjänster så som skola, vård och omsorg, hälso- och sjukvård att öka mycket 
kraftigt under kompetensförsörjningsstrategins giltighetsperiod.  
Förslaget till Kompetensförsörjningsstrategi 2020–2030 är en bra början på den 
samordning som måste till i Västmanland för att bland annat möta den 
demografiska förändringen och det rekryteringsbehov som kommer därav.  Det 
är bra att jämställdhet, hållbarhet och mångfald ska integreras i all planering, 
genomförande och uppföljning av samtliga insatser. Insatsområdena täcker in 
många viktiga frågor och de beskrivna framtidssynerna ger också en bild av det 
önskade läget på några få rader.  
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 34 
 
Det är givet att alla behöver arbeta med kompetensförsörjningen, det är också 
viktigt att redovisa de kostnader som de facto kommer av ett aktivare 
kompetensförsörjningsarbete. Med konkurrensen om den tillgängliga 
arbetskraften med anledning av t.ex. demografin kommer också ökade kostnader. 
Genom ett strukturerat arbete kan dock möjligheterna att lyckas, utifrån flera 
perspektiv, väsentligt förbättras.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2019 § 116. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som yttrande över Region Västmanlands Kompetensförsörjningsstrategi 
2020-2030 överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 10 april 2019 till 
kommunstyrelsen. 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Kommunstyrelsen (skrivelse) 
                               

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 35 
 
Rekommendation om gemensam finansiering av system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter         Dnr 373/18 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse att: ”SKL:s (Sveriges kommuner och 
landsting) kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en 
jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa 
möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens 
personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas 
förutsättning för lärande. De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig 
finansierats inom ramen för SKL:s ordinarie medlemsavgift utan SKL har stöttat 
kommunerna i denna utveckling med stöd av överenskommelser mellan SKL och 
regeringen, tillfällig gemensam finansiering från kommunerna eller interna 
tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna 
med staten, för utveckling av socialtjänstens område, avslutade. SKL 
rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under 
åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle 
återkomma om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd 
skull kunna utformas. En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de 
områden som förslaget omfattar, är att de statsbidrag som förut var riktade till 
området nu, efter önskemål från kommunerna, är generella statsbidrag. 
Kommunerna kan själva prioritera hur dessa medel ska användas – t.ex. genom 
att i samverkan finansiera, driva och förvalta avgörande delar för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten.” 
 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan 
i ledning och styrning av: 

• De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och 
sjukvårds inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, 
möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter. 

• Stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och 
resultat.  

• Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 35 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har vid sammanträdet 
den 14 december 2018 beslutat: 
 

- Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera 
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 
mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen 
gäller för fyra år (2020-2024), 

- Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för 
SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i 
respektive kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 
procent.  

- Att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, 
där kommunerna såväl som staten bidrar långsiktigt. 

- Att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be 
dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget 
senast den 15 juni 2019. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2019 § 117. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att under förutsättning av att övriga kommuner i Västmanlands län fattar 
likatydande beslut, ställa sig bakom SKL:s rekommendation enligt ovan gällande 
finansiering av system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter för 
åren 2020-2024, samt 
 
att kostnaden om 1,95 kronor/invånare per år ryms inom befintlig budget. 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Controller 
               Sveriges Kommuner och Landsting 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 36 
 
Underskriftsbemyndigande för socialnämnden fr o m 1 maj 2019    
Dnr 141/19 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under 
dokument för socialnämndens räkning. De personer som räknas upp under de 
olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument såsom avtal 
eller åtaganden i nämndens ställe. 
 
Socialnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 
socialnämnden den 13 december 2018 § 130.  
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftbemyndigande för socialnämnden tagits fram.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2019 § 118. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 13 december 2018 § 130 och med verkan  
från och med den 1 maj 2019 anta nytt underskriftsbemyndigande för 
socialnämnden i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till socialnämnden anmäla delegation i fattade 
beslut.  
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärm 
               Alla upptagna i förteckningen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 37 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  
 
Följande anmälningar noteras: 
  
− Allmänna ärenden/handlingar/synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 

2019-04-25 
− Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-04-25 
− Arbetsutskottets protokoll daterade 2019-04-02, 2019-04-17 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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