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Plats och tid Sammanträdesrummet Stensättaren, 2020-09-17 kl. 08:00-08:50 

 Beslutande Ersättare 
 Anna Bergman (M) 

Gunvor Kvick (C) 
Anita Löfgren (S) 
 

 

Övriga deltagande Lena Friberg, sektorschef 
Emma Arnham, sekreterare 
Hanna Daggberg*, stabschef  
Marie Blåder*, avd. chef 
 
*Deltagande på distans (digitalt) 
 

Peter Alfh*, avd. chef 
Ulrika Bergman*, avd. chef 
Marika Drotz*, avd. chef  

Utses att justera Gunvor Kvick (C) 
 

 

Underskrifter  

Sekreterare   Paragrafer §63/20-§67/20 

 Emma Arnham    

Ordförande   

 Anna Bergman (M)  
Justerande    

 Gunvor Kvick (C) 
 

 
 

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

 
Instans Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2020-09-17 
Justeringsdatum 2020-09-17   
Anslagsdatum 2020-09-17 Överklagningstid  

t o m 
2020-10-09 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 
 

Skövde Stadshus 

 
Underskrift 

  

 Emma Arnham  
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SONAU § 63/20  
Socialnämndens tertialrapport 2 (T2) 2020 
SON2020.0040 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-17 63/20 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 2 för år 2020. 

Bakgrund 

Nämnderna ska enligt gällande riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
rapportera måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till socialnämnden. 
Uppföljningen sker tertialvis och ska innehålla en helårsprognos. 

Den andra tertialrapporten (T2) som avser perioden januari till och med augusti, är 
en uppföljning av nämndernas verksamhetsplan (bedömning av måluppfyllelse 
och redovisning av viktiga händelser och utveckling under perioden), ekonomiskt 
utfall och årsprognos. 

Socialnämnden prognostiserar ett negativt resultat om 3,3 miljoner kronor för år 
2020. 

Vid arbetsutskottets sammanträde presenteras ett utkast av tertialrapport 2 (T2) 
vilken kommer att slutligt färdigställas till nämndens sammanträde. 

Handlingar 
Socialnämndens tertialrapport 2 (T2) 2020 
Tertialrapport 2 (T2) 2020 socialnämnden 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen                                 
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SONAU § 64/20  
Underlag till personalredovisning T2 socialnämnden 
SON2020.0080 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-17 64/20 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Underlaget till personalredovisning T2 innehåller statistik, beskrivningar 
av personalläget samt analys utifrån nuläge och eventuella behov av åtgärder. 

Handlingar 
Underlag till personalredovisning T2 socialnämnden 
Tertialrapport 2 personal (T2) 2020  
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen                               
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SONAU § 65/20  
Integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende 
SON2020.0058 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-17 65/20 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna nedanstående remissyttrande till 
kommunstyrelsen.   

Bakgrund 
Det har inkommit en remiss, ett länsgemensamt inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland gällande organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk hälsa, missbruk och beroende. Socialnämndens 
remissyttrande ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-11-05. 
Inriktningsdokumntet utgör en gemensam grund för kommunerna och VGR:s 
organiserade arbete.  

Yttrande 
Det är första gången som ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 
upprättas mellan kommunerna och VGR:s verksamhet. Målgruppen är personer i 
alla åldrar med sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende och när behoven behöver tillgodoses genom insatser från båda 
huvudmännen.  
 
Dokumentet är kopplat till handlingsplan psykisk hälsa och utgör en gemensam 
grund för kommunernas och VGR:s organiserade arbete. Detta för att underlätta 
utveckling och kvalitetssäkring för det integrerade arbetet mellan de två 
huvudmännen om den enskilde individen har behov av samtidiga insatser.  
 
Socialnämnden anser att det är av stor vikt att personer med samsjuklighet och 
psykosociala hinder uppmärksammas och att arbetet organiseras för att hållbarhet 
ska kunna säkras över tid. Verksamheternas vård- och stöd ska byggas på bästa 
tillgängliga kunskap och via skriftliga avtal/överenskommelser om samverkan 
mellan huvudmännen. Detta för att tillgodose individers behov av samtidiga 
insatser och möjliggöra uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Socialnämnden är därför positiva till framtaget inriktningsdokument. 
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Handlingar 
Integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende 
Remiss, Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer 
med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
Remiss, Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer 
med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
Länsgemensamt inriktningsdokument organiserat integrerat arbete - 
slutligt förslag 
§ 28 protokollsutdrag Beslut inriktningsdokument psykisk ohälsa, 
missbruk, beroende 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
                                 
 
 
 
 
  



Skövde kommun  Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-17 7(9) 
 

7 

SONAU § 66/20  
Återrapportering angående sommaraktivitet 2020 
SON2020.0045 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-17 66/20 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 20 maj 2020, att godkänna att ekonomiskt bistånd 
kan beviljas till sommaraktivitet för familjer som varit aktuella för försörjningsstöd 
i sex månader eller mer. Utifrån den situation som råder i samhället med pågående 
pandemi var det oklart hur tillgängligheten av aktiviteter skulle se ut.  

De sommaraktiviteter som varit möjliga att erbjuda har varit ett sommarkort på 
Arena Skövde, ett 10-kort på Stellas Lekland eller ett sommarpass på Balthazar. 
Sommarkortet på Arenan kunde endast erbjudas fram till mitten av juli månad. 
Därefter kunde inte några nya sommarkort tecknas på grund av den rådande 
pandemin. De som redan ansökt och fått kort beviljade kunde fortsätta använda 
sina sommarkort. 

Totalt har 26 hushåll ansökt och beviljats bistånd till en sommaraktivitet, fördelat 
på 36 vuxna och 66 barn. 15 hushåll valde Arena badet, åtta hushåll valde Stellas 
Lekland och tre hushåll valde Balthazar. 

Ett antal hushåll valde att inte ansöka om sommaraktivitet av olika anledningar. 
Kostnaderna för aktiviteterna uppgår till totalt 47 515 kronor.  

Handlingar 
Återrapportering angående sommaraktivitet 2020 
Beslut SON, 2020-05-20, Ärende 39/20, Bistånd till sommaraktivitet 2020 
 
 
Skickas till 
Marie Blåder, avdelningschef  
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SONAU § 67/20  
Information Lex Sarah 
SON2020.0005 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Socialnämndens arbetsutskott  2020-09-17  
 
Hanna Daggberg, stabschef, informerar om att det inte inkommit några Lex Sarah-
rapporter denna period.  
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Övriga frågor  
 
Anna Bergman, ordförande, inkommer med en övrig fråga gällande klagomål som 
inkommit på grund av att det är högljutt i området kring Käpplunda Park. Frågan 
tas vidare till AB Skövdebostäder genom Marie Blåder, avdelningschef, som sedan 
lämnar en återrapportering i frågan.   
 
Anna Bergman, ordförande, inkommer med en övrig fråga gällande 
ordningsstörningar på Gymnasium Kavelbro och ställer frågan om avdelning Barn 
och ungdom har fått några signaler. Peter Alfh, avdelningschef, meddelar att det 
inte inkommit några signaler kopplat till frågan men att man har en god 
samverkan med Kavelbro och träffas kontinuerligt. Peter Alfh meddelar att han tar 
med sig frågan vidare.  
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