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Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, 2022-09-29 kl. 13:10-15:25

Ledamöter Beslutande Ersättare
Lars-Ove Källman (M)
Gunvor Kvick (C)
Anita Löfgren (S)
Patrik Carlsson (KD)
Carina Pettersson (S)
Gabryjel Blom (V)
Todd Shepherd (SD) ersätter 
Anders Ahlmann (SD)

Therese Qwarfordt (C)
Annica Falck (S)
Lars Johansson (S)
Elisabet Brunnegård (MP)

Övriga deltagande Lena Friberg, sektorschef
Emma Arnham, sekreterare 
Mirjam Nydahl, projektledare
Monica Bernudd*, HR-
partner

*Deltar via Teams (digitalt)

Marika Drotz, controller
Peter Alfh*, avd. chef
Marie Hammarstedt*, avd. chef 

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera Anita Löfgren (S)

Sekreterare Emma Arnham Paragrafer §55/22-§60/22
Ordförande Lars-Ove Källman (M)
Justerande Anita Löfgren (S)
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Informationer
Sektorschef informerar
Lena Friberg, sektorschef, informerar om: 

- Sektorns arbete kring flyktingsituationen med anledning av kriget i Ukraina
- Sektorns förberedande arbete kring större elavbrott och hur man ska agera inom 

verksamheten. 
- Organisationsstruktur kring hantering av tobak- och alkoholtillstånd. 

Verksamheten informerar
Projekt ”Anpassat föräldraskapsstöd på familjecentraler”
Mirjam Nydahl, projektledare, presenterar projektet ”Anpassat föräldraskapsstöd på 
familjecentraler” som genomförs på familjecentralerna Kärnan och Symfoni. 

Personalredovisning T2
Monica Bernudd, HR-partner, presenterar underlaget till personalredovisning tertial 2 (T2) 
för 2022 som innehåller personal- och löneutveckling, kompetensförsörjning och 
systematiskt arbetsmiljöarbete.
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SON § 55/22
Socialnämndens tertialrapport 2 (T) 2022
SON2022.0007

Behandlat av Datum Ärende
1 Socialnämnden 2022-09-29 55/22

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 2 för år 2022.

Bakgrund
Nämnderna ska enligt policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen. 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, ekonomiskt utfall och årsprognos.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 22,9 miljoner kronor för år 2022.

Underskottet härrör sig till verksamheterna placeringar av barn och vuxna samt även inom 
socialpsykiatrin. Övergripande verksamhet samt försörjningsstöd visar på ett överskott mot 
budget.

Handlingar
Tertialrapport 2 (T2) 2022 socialnämnden

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen
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SON § 56/22
Remissvar: Medborgarförslag om handlingsplan för 
nollvision mot mäns våld mot kvinnor och barn
SON2022.0048

Behandlat av Datum Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-15 60/22
2 Socialnämnden 2022-09-29 56/22

Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget anses 
besvarat med motivering att detta uppdrag redan finns i det folkhälsopolitiska programmet 
som är beslutat av kommunfullmäktige.

Yrkanden 
Gunvor Kvick (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
Anita Löfgren (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden och ställer dessa mot varandra och finner 
därefter att socialnämnden beslutar enligt Gunvor Kvicks (C) yrkande om bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservation 
Anita Löfgren (S), Carina Pettersson (S) och Gabryjel Blom (V) reserverar sig mot beslutet. 

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till socialnämnden med anmodan om yttrande.

Förslagsställarna har lämnat följande förslag:
- Att kommunen ska ha en nollvision som mål mot mäns våld mot kvinnor och barn.
- Visionen ska kopplas till en handlingsplan med konkreta insatser för att skapa 
förutsättningar för jämställda villkor och frihet från våld. 
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Yttrande
Förslagsställarna anser att de policydokument, intentioner och insatser som hittills gjorts, 
inte visat sig vara tillräckligt effektiva. De kräver konkreta handlingsplaner och utbildning 
som säkrar diskriminerings och handlingsfrihet på alla plan. 

Skövde kommuns folkhälsopolitiska program för åren 2019-2022 som beslutats av 
kommunfullmäktige 2020, pekar ut tre viljeinriktningar kommunens folkhälsoarbete ska 
vara inriktat på:
1. Goda och jämlika livsvillkor och levnadsvanor
2. Goda förutsättningar att fullfölja sina studier
3. Trygga, attraktiva och tillgängliga livsmiljöer/boendemiljöer

Av programmet framgår det inom området trygga, attraktiva och tillgängliga livsmil-
jöer/boendemiljöer, att kommunen ska arbeta aktivt med att förebygga och tidigt upp-täcka 
samt vidta åtgärder vid alla former av fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialnämnden har en handlingsplan för nämndens arbete mot våld i nära relation som är 
beslutad av socialnämnden 2016. Socialnämndens övergripande mål är att de som bor i 
Skövde kommun och är utsatta för våld, bevittnar våld eller utövar våld i nära relation ska 
utifrån ett korrekt bemötande och evidensbaserade bedömningsme-toder, erhålla det skydd 
och det stöd som de är i behov av. Barnperspektivet ska alltid beaktas.  

I socialnämndens handlingsplan finns ett antal aktiviteter i syfte att förebygga och ge stöd 
till personer som utsatts för våld i nära relation. Aktiviteter finns på individnivå, tex genom 
att rutinmässigt ställa frågor kring förekomst av våld, men också på en övergripande nivå 
genom samverkan med andra myndigheter. Skövde kommun ingår sedan många år tillbaka i 
en myndighetssamverkan kring relationsvåld, där Skövde kommun tillsammans med 
regionen och övriga kommuner i Skaraborg, finansierar verksamheten Utväg som ger stöd 
till personer som upplevt våld i nära relation. Soci-altjänsten har också ett nära samarbete 
med Kvinnohuset Tranan som stödjer kvinnor och barn som varit utsatt för våld. I Skövde 
kommun finns även en sektorsövergri-pande grupp som arbetar med frågan kring 
relationsvåld.

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett omfattande folkhälso- och säkerhetsproblem precis 
som förslagsställarna skriver. Det omfattande problemet har gjort att det på nat-ionell nivå 
under de senaste åren kommit ny lagstiftning inom området. 1 juli 2021 kom en lag om 
barnfridsbrott som innebär att det nu är straffbart att utsätta barn att bevittna våld i nära 
relation. Samma år gjordes en ändring i socialtjänstlagen som in-nebar att socialnämnden 
fick ett utökat ansvar för våldsutövaren och ska verka för att personer som utsätter 
närstående för våld ska ändra sitt beteende.
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Skövde kommun uttrycker sin viljeinriktning i det folkhälsopolitiska programmet där det 
framgår att kommunen ska arbeta aktivt med att förebygga och tidigt upptäcka samt vidta 
åtgärder vid alla former av fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck. Ett ytterligare styrdokument med en nollvision som mål, 
kommer sannolikt inte att ge någon ytterligare effekt på arbetet mot mäns våld mot kvinnor, 
utan den inriktning som finns är tillräcklig i sin styrning. Det pågår också kontinuerligt ett 
aktivt arbete och en mängd aktiviteter för att förebygga och ge stöd till personer som utsatts 
för våld i nära relation i enlighet med rådande lagstift-ning. Om Skövde kommun utöver 
detta, vill intensifiera sitt arbete mot våld i nära relation och höja ambitionsnivån, så krävs 
att riktade medel tillförs, då detta inte ryms inom nuvarande budgetram.

Handlingar
Medborgarförslag om nollvision mot mäns våld mot kvinnor och barn

Skickas till
Kommunstyrelsen
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SON § 57/22
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 
kvinnohuset Tranan
SON2022.0058

Behandlat av Datum Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-15 62/22
2 Socialnämnden 2022-09-29 57/22

Beslut
Socialnämnden beslutar att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 
Kvinnohuset Tranan enligt upprättat förslag.

Bakgrund
Skövde kommun har sedan några år tillbaka ett avtal med Kvinnohuset Tranan om skyddat 
boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnohuset Tranan öppnade år 1991 och 
föreningen har tom 2018 haft avtal och ett nära samarbete med Skaraborgs 15 kommuner. 
Från och med 2019 omförhandlades det befintliga avtalet på Kvinnohuset Tranans initiativ 
med syftet att fördjupa samarbetet med kommunerna med ett IOP -idéburet offentligt 
partnerskap. I samband med detta valde 8 kommuner att ingå i IOP med Kvinnohuset 
Tranan, varav Skövde var en. Resterande 7 kommuner valde att avsluta samarbetet.

Kvinnohuset Tranans mål med överenskommelsen är att i samverkan skapa förutsättningar 
för ett långsiktigt arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i gamla 
Skaraborgs län. Skövde kommun bidrar ekonomiskt till verksamheten genom ett bidrag med 
6 kr/inv, vilket är en ökning med 1 kr/invånare sedan tidigare avtal. Enligt 
överenskommelsen ska Kvinnohuset Tranan erbjuda skyddat boende och öppen 
samtalsmottagning. Kostnaden i samband med placering av våldsutsatta kvinnor kommer att 
vara subventionerad för de kommuner i gamla Skaraborg som ingår överenskommelse med 
Kvinnohuset Tranan.

Handlingar
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan omsorgsnämnden i 
Skövde kommun och Kvinnohuset Tranan                                                                                                                                                    
Prislista

Skickas till
Kvinnohuset Tranan
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SON § 58/22
Plan för socialtjänstens krisstöd - Psykiskt och socialt 
omhändertagande i samband med större kriser
SON2022.0060

Behandlat av Datum Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-15 61/22
2 Socialnämnden 2022-09-29 58/22

Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa ”Plan för socialtjänstens krisstöd - Psykiskt och socialt 
omhändertagande i samband med större kriser” enligt föreslagen upprättad plan daterad 
2022-09-05. Den upprättade planen ersätter tidigare antagen Plan för POSOM Psykiskt och 
socialt omhändertagande i samband med större olyckor och kriser (Dnr SON2016.0053-1, 
2016-06-16, § 67).

Bakgrund
Kommunen har en beredskap för att möta olika påfrestningar och störningar som kan uppstå 
i samband med kris och katastroflägen. En kris innebär en situation som berör en stor mängd 
människor eller ödelägger stora materiella värden och som inte enbart kan hanteras inom 
befintlig organisation.

Inriktningen är alltid att en kris ska hanteras enligt närhetsprincipen, det vill säga så nära 
som möjligt där krisen uppstått och den ska så långt det går hanteras inom befintlig 
organisation.  Det innebär att varje sektor har ett eget ansvar för att hantera kriser inom egen 
organisation. Socialtjänstens krisstöd har till uppgift att organisera och svara för 
psykologiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser när samhällets 
ordinarie resurser inte räcker till. 

Tidigare har sektor socialtjänst organiserat krisstödet genom en POSOM-grupp. POSOM har 
bestått av representanter från olika sektorer inom Skövde kommun, samt externa 
myndigheter och organisationer. Det kommer att finnas en uttalad samverkan mellan 
sektorerna inom kommunen samt med externa samverkansparter såsom exempelvis Svenska 
kyrkan, även utan POSOM. Socialtjänstens krisstöd tar hjälp av representanter från 
kommunens sektorer och från andra organisationer vid händelser där socialtjänstens 
befintliga organisation inte kan möta stödbehovet. Den organisation som varit tidigare i form 
av POSOM, har visat sig otydlig. Därför upprättas en ny plan för att få en tydligare 
organisation kring socialtjänstens krisstöd.
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Handlingar
Plan för socialtjänstens krisstöd - Psykiskt och socialt omhändertagande i samband med 
större kriser, förslag daterat 2022-09-05

Skickas till
Emma Nordelv, stabschef
Samtliga sektorer 
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SON § 59/22
Anmälan av protokoll

Behandlat av Datum Ärende

1 Socialnämnden 2022-09-29 59/22

Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-15 och Socialnämndens behandlingsutskott 2022-09-
01, 2022-09-15
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SON § 60/22
Anmälan av delegationsbeslut, socialnämnden 29 
september
SON2022.0003

Behandlat av Datum Ärende
1 Socialnämnden 2022-09-29 60/22

Beslut
Socialnämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut. 

Bakgrund
Delegationsbeslut enligt nedan är fattade enligt delegationsordning fastställd 2022-06-23, § 
42/22, SON2018.0097. 

Beslut fattat av enhetschef: 
- SON2022.0003-38 – Se bilaga ”Förteckning delegationsbeslut alkoholstillstånd 

perioden 2022-08-23-2022-09-19. 

Beslut som handläggs i verksamhetssystemet VIVA: 
- ”Delegationslista augusti” separat utskickad via SendSign. 

Handlingar
Förteckning delegationsbeslut alkoholtillstånd perioden 2022-08-23-2022-09-19
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