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Socialnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L) Ordförande 
Karin Svedberg (M) tjänstgörande ersättare för Carina Tihane (C) 
Maino Svensson (C) 
Christina Svedberg (M) 
Håkan Ekman tjänstgörande ersättare för Edgardo Varas (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 
Jane Glamér (SD) 
 
Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef 
Johan Ferm, sektorekonom 
Jon Granlund, IFO-chef §§ 61-63 
Sofia Larsson, 1:e socialsekreterare barn och unga §§ 61-62 
Karin Wiggur Hansson, socialsekreterare § 61 
Josefine Blid, nämndsekreterare 
 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-08-31 

Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 61  Dnr 2022/116 
Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 

Socialnämndens beslut 

Ärendet är sekretessmarkerat enligt Offentlighets- och sekretesslagens 26 
kap 1 §. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-08-31 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 62  Dnr 2022/115 
Revidering av delegationsordning med anledning av Lex Lilla Hjärtat 

Socialnämndens beslut 

Reviderad delegationsordning enligt förslag för Socialnämnden antas och 
gäller från och med 29 augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2022 införs en del nya paragrafer och några ändringar görs i 
socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) och i lagen om särskilda bestämmelser 
om vård av unga, LVU, (1990:52). Detta sker utifrån ”lex lilla hjärtat” som 
handlar om barnets bästa när vård enligt LVU eller SoL upphör. Utifrån 
detta krävs en del revideringar i socialnämndens delegationsordning.  

Beslutsunderlag 

Revidering i delegationsordningen med anledning av Lex Lilla Hjärtat 

Beslutet skickas till 

IFO  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-08-31 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 63  Dnr 2022/84 
Revidering av riktlinjer Försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar reviderade riktlinjer för försörjningsstöd att gälla från 
och med 1 september 2022. 

Ärendebeskrivning 

Revidering av Färgelanda kommuns riktlinjer inom försörjningstöd har 
genomförts under våren 2022. Dessa riktlinjer grundar sig på 
socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen, Socialstyrelsens allmänna 
råd om försörjningsstöd, Socialstyrelsens rapporter och publikationer samt 
prejudicerande domar.  
Då revideringen är gjord med anledning av att tidigare riktlinjer inte har 
uppdateras sedan 2018 fanns det ett behov av genomlysning och större 
förändringar gjordes. 

Syftet med riktlinjerna är likabehandling i kommunen när det gäller så väl 
bidragsnivå och förutsättningar till rätt till ekonomiskt bistånd som insatser 
som ska erbjudas från socialtjänstens sida för att sökande ska finna vägar till 
egen försörjning. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbete. De lagar 
som främst reglerar verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), 
förvaltningslagen (FL), sekretesslagen (SekrL) och kommunlagen (KL). 
Dessutom omfattas regler i en rad lagar som äktenskapsbalken (ÄKTB), 
sambolagen, lag om registrerat partnerskap, föräldrabalken (FB), lag om 
mottagande av asylsökande m fl (LMA), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 
lag om allmän försäkring (AFL), bidragsbrottslagen m fl. Verksamheten 
regleras även genom kommunens övriga riktlinjer och styrdokument.  

Det är inte möjligt att i dessa riktlinjer beskriva alla sorters situationer eller 
behov som kan tänkas uppstå. Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande 
situationer och behov. I övrigt får en individuell bedömning göras. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer försörjningsstöd 

Beslutet skickas till 

IFO-chef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-08-31 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 64  Dnr 2022/119 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken 

Socialnämnds beslut 

Ärendet är sekretessmarkerat enligt Offentlighets- och sekretesslagens 26 
kap 1 §. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 65  Dnr 2022/106 
Förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation att godkänna förslaget om att inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna förlängs till dess att ett nytt samverkansavtal är 
antaget, dock längst till och med 2024. 

 
Ärendebeskrivning 

 
I samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 
finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. Detta 
inriktningsdokument ligger till grund för lokala avtal och 
överenskommelser kring ungdomsmottagningarnas organisering, 
finansieringsfördelning och arbetssätt. Giltighetstid för befintligt 
inriktningsdokument är 2018-2022. Arbetet med uppdragshandling för 
revidering och utvärdering av inriktningsdokumentet är påbörjat och 
förväntas hanteras av VVG och SRO i juni 2022. Ett nytt samverkansavtal 
kommer dock inte vara klart innan nuvarande löper ut, och en förlängning 
är därför nödvändig. VVG ställde sig bakom förslaget till förlängning den 
4 april, och SRO gjorde detsamma vid mötet den 28 april. 
 
En översyn och revidering av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna är nödvändig. Arbetssätt och ansvarsfördelning 
behöver ses över för att säkerställa att nära vårds-omställningen också når 
ungdomsmottagningarnas målgrupp. Ett medskick till 
uppdragshandlingen för kommande revidering och utvärdering är att 
säkerställa en jämn tillgång till kvalitet oavsett var i länet verksamheten 
bedrivs, och att kommunerna får jämlika villkor och att transparens råder i 
avtalsvillkoren. En förlängning av inriktningsdokumentet är nödvändig 
för att säkerställa att styrdokument finns under tiden som ett nytt 
samverkansavtal framarbetas. 

 
Beslutsunderlag 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Tjänsteskrivelse 
E-post förlängning av befintligt inriktningsdokument gällande 
ungdomsmottagning i Västra Götaland 
§ 78 förbundsdirektionen Sammanträdesprotokoll 220617 
Fördelning av länsgemensamma medel UMO 2022, Förslag till 
ställningstagande 
Förlängning av befintligt inriktningsdokument, Förslag till beslut 
Inriktningsdokument för UMO i VGR 2018-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
VästKom 
Socialchef 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 66  Dnr 2022/105 
Förlängning av Handlingsplan för psykisk ohälsa 2023-2024 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation att godkänna förslaget om att Handlingsplan psykisk hälsa 
förlängs att gälla 2023 - 2024. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sedan några år finns en länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, 
framtagen i samverkan mellan länets kommuner och Västra 
Götalandsregionen. Den länsgemensamma handlingsplanen har därefter 
brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner. 

Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella 
revideringar göras varefter beslut om planen fattas för två år i taget. Efter 
en fördjupad analys under 2019 beslutades att förlänga handlingsplanen till 
och med 2022. I juli 2020 fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i 
uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi kring 
psykisk hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera 
förslag till nationell strategi och nationell handlingsplan. På grund av 
föreslås att det inte görs någon revidering denna gång utan att 
handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023 - 2024. 
 
Socialchefsnätverket är i stort nöjda med handlingsplanens innehåll 
gällande det faktiska arbetet med området psykisk hälsa. I den fördjupade 
analys som genomfördes 2019 framfördes synpunkter och önskemål 
gällande samordningen i form av tjänsten som länssamordnare för 
kommunerna. De synpunkter socialchefsnätverket framfört handlar om att 
man anser att samordningen bör ske i befintliga, ordinarie strukturer, inte 
att den ska upphöra. Man har önskat en översyn av detta i kommande 
revidering av handlingsplanen. Med detta sagt beslutade Fyrbodals 
kommuner att förlänga handlingsplanen att gälla 2021 - 2022. När det nu 
är dags för översyn av handlingsplanen inför 2023 - 2024 kvarstår 
kommunernas synpunkter i sak. Mot bakgrund av pågående arbete med 
nationell strategi och nationell handlingsplan ställer sig 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

socialchefsnätverket bakom förslaget om en förlängning av nuvarande 
länsgemensam handlingsplan för åren 2023 - 2024. Det är bra att 
synkronisera länets arbete med den nationella processen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
E-post Rekommendation_ Förlängning handlingsplan psykisk ohälsa 
§ 76 förbundsdirektionen 220617 
TU Förlängning Handlingsplan Psykisk hälsa 2023-2024 
Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i VGR 2018-2024 
Förlängning handlingsplan psykisk ohälsa 
Nationell strategi länsgemensam handlingsplan 2018-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
VästKom 
Socialchef 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 67  Dnr 2022/97 
Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden ställer sig bakom Styrelsen för Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR)s rekommendation om att förlänga rekommendationen 
till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre grad 
än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för kunskapsstyrning 
på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att kunna tillhandahålla 
en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst av hög kvalitet. 
 
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 förutsättningar för lärande. 
 
Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 

• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys 
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger 
förutsättningar för att socialtjänstens verksamheter har: 

• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas. 
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och 

resultat samt att analysera dessa - genom 
användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma 
variabler för uppföljning. 

• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar. 
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med 

ständiga förbättringar utifrån den kunskap 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

som utvecklas genom uppföljning och 
analys av kvalitet och resultat. 

 
Att en uttalad avsikt från SKL:s styrelse är att finansiering och 
organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 
 
I kansliets arbete med att ta fram ett underlag för beslut om det 
gemensamma arbetet efter 2023 (punkt 3 ovan), har slutsatsen blivit att 
det är bättre att förlänga nuvarande rekommendation till och med 2024 så 
att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande 
långsiktigt arbetssätt. 
 
Ytterligare skäl till förslag om förlängning av nuvarande rekommendation är 
att: 
 
Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som 
utgångspunkt för det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en ny 
socialtjänstlag kommer att läggas fram först efter årets val, och det är 
känt att den kommande lagstiftningen innehåller skrivningar som 
berör området kunskapsstyrning. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Meddelande från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 
 
Beslutet skickas till 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Socialchef 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 68  Dnr 2022/17 
Ej verkställda beslut 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till 
Kommunfullmäktige respektive kommunens revisorer. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens 
revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt 
avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen 
ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut skulle ha varit verkställt.  
 
Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har 
myndigheten en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande 
av en särskild avgift  
 
I nedanstående tabell redovisas de beslut som den 30 juni 2022 inte har 
kunnat verkställas inom tre månader.  
 
Ej verkställda beslut 
 

Nr Kvinna 
(x) 

Man 
(x) 

Tid sedan 
beslut (dagar) 

Typ av bistånd Orsak till att beslutet ej 
kunnat verkställas 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
241 

 
 

 
 

121 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Särskilt boende 
SoL 
 
 
 
Kontaktperson 
LSS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ej verkställt då 
rättspsykiatrin bedömt att 
han inte är 
utskrivningsklar. 
 
Ej verkställt då först 
tilltänkt kontaktperson 
efter övervägande av 
berörd inte längre var 
tillgänglig.  
Ny lämplig 
kontaktperson kommer 
att erbjudas inom kort. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 

121 
 
 
 
 
 

148 
 
 
 
 
 
 
 

178 
 

177 
 

157 
 

148 
 

108 

 
 
Korttidsvistelse 
 
 
 
 
 
Kontaktperson 
 
 
 
 
 
 
 
Särskilt boende 
 
Särskilt boende 
 
Särskilt boende 
 
Särskilt boende 
 
Särskilt boende 

 
 
Ej verkställt då dialog 
om och huruvida det 
verkligen är avsedd 
insats som efterfrågas.  
 
 
Ej verkställt då tilltänkt 
kontaktperson efter 
några träffar inte längre 
fått gensvar ifrån 
berörd trots flera försök 
till kontakt gjorts 
 
Platsbrist 
 
Platsbrist 
 
Platsbrist 
 
Platsbrist 
 
Platsbrist 

 
För perioden finns det inte några avbrutna insatser som inte har kunnat 
verkställas inom tre månader. Det finns inte heller några ärenden som IVO 
har valt att gå vidare med till domstol och ansöka om åläggande om särskild 
avgift. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 69  Dnr 2022/2 
Ekonomisk månadsrapport juli månad 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 70  Dnr 2022/22 
Statistik Socialnämnden 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 71  Dnr 2022/23 
Synpunkter och klagomålshantering 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 72  Dnr 2022/27 
Meddelanden Socialnämnd 

 
Socialnämndens beslut 

 
Redovisade meddelande godkänns och läggs till handlingarna. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 73  Dnr 2022/12 
Socialchefens information 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchef Johan Lundh informerar om följande: 

• Äldreomsorgen i framtiden 
• Omstruktureringen av äldreomsorgen 2023  
• Tidplan omstrukturering 
• Äldreomsorgslagen och dess påverkan 
• Bostadsanpassningshandläggare – ny organisationstillhörighet 
• Handläggare socialpsykiatri – ny organisationstillhörighet 
• Ny enhetschef omsorgskontoret 
• Ny enhetschef Solgården 
• Annons – enhetschef för enheten stöd och service 
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