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§ 1 Dnr 2019-000103 600 

Remiss - Samverkan för barns och ungas bästa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss ang. samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har inkommit. 

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 

barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och 

gemensam överenskommelse mellan VGR och de 49 kommunerna om 

samarbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och 

tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen. 

 

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos 

barn och unga, oavsett om de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade 

utanför egna hemmet. Tidiga, samordnade och vid behov, integrerade 

insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Denna 

överenskommelse ska främja samarbete mellan olika berörda verksamheter 

samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.  

 

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelse om barn 

och unga i Västra Götaland pågått i två parallella partsgemensamma 

arbetsgrupper, dels Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och 

unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan för 

barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har 

det under arbetets gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan 

uppdragen är många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås 

samman till en. Förslag till revidering av Västbus riktlinjer för barn och 

unga, sändes på remiss under 2018. Synpunkterna är beaktade i den 

sammanslagna överenskommelsen.  

 

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslaget till 

överenskommelse sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom 

VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer.  

Svar önskas senast 2020-02-14.  

 

Tf förvaltningschef FOKUS fick i december uppdraget att till dagens 

sammanträde inkomma med förslag till yttrande.            
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Forts. § 1 

 

Beslutsunderlag 

Remiss – Samverkan för barns och ungas bästa – överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04 § 60. 

FOKUS-nämndens protokoll 2019-12-18 § 115.            

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämndens beslutar att som remissvar lämna föreliggande förslag till 

yttrande.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS 

SN för kännedom                          
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§ 2 Dnr 2019-000096 600 

Revisionsrapport - "Styrning och utveckling av utbildningen" 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har till FOKUS-nämnden översänt revisionsrapporten 

”Styrning och utveckling av utbildningen” för behandling.  

Syftet med granskningen är att bedöma om FOKUS-nämnden vidtar 

tillräckliga åtgärder för att säkerställa att eleverna klarar godkända betyg. 

Den samlade bedömningen efter genomförd granskning är att FOKUS-

nämnden inte vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att eleverna klarar 

godkända betyg.  

Revisorerna behandlade rapporten på revisionsmötet den 14 oktober och 

beslöt översända den till FOKUS-nämnden med begäran om svar senast den 

15 januari 2020.  

FOKUS-nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-11-20 § 106 att 

uppdra åt förvaltningen att sammanställa en handlingsplan med vidtagna 

åtgärder med anledning av granskningen. 

 

Föreligger förslag till handlingsplan.       

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapporten ”Styrning och utveckling av utbildningen. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2019-11-06 § 55. 

FOKUS-nämndens protokoll 2019-11-20 § 106.   

FOKUS-nämndens protokoll 2019-12-18 § 114.                

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att överlämna föreliggande handlingsplan som 

svar på den genomförda granskningen.      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunens revisorer 

KS                                              
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§ 3 Dnr 2019-000003 041 

Budget och mål 2020, plan 2021-2022 – Verksamhetsplaner 

FOKUS-nämnden  

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden har att fastställa verksamhetsplaner för år 2020. 

 

Verksamhetsplanen upprättas utifrån årets delårsbokslut och den av 

Kommunfullmäktige fastslagna budgeten för år 2020.  

 

Nämnden har fått ta del av förslag på verksamhetsplaner och får möjlighet 

lämna synpunkter på dessa. FOKUS-nämnden överlämnar synpunkterna 

till förvaltningen för att arbeta vidare med och utveckla verksamhets-

planerna.                        

 

Tf förvaltningschef Anna Andersson och förvaltningsekonom Maria 

Eriksson informerar om budget 2020.              

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens protokoll 2019-12-18 § 111. 

Verksamhetsplan 2020 FOKUS-nämnden. 

Verksamhetsplan 2020 Chef boende med särskild service. 

Verksamhetsplan 2020 Fritid- och kulturchef. 

Verksamhetsplan 2020 Förskolechef område 1 och 2. 

Verksamhetsplan 2020 Rektor Hagaskolan. 

Verksamhetsplan 2020 Rektor Snörrumskolan. 

Verksamhetsplan 2020 Rektor Utsikten, pedagogisk personal. 

Verksamhetsplan 2020 Rektor Vuxenutbildning.         

Tjänsteskrivelse tf förvaltningschef och förvaltningsekonom 2020-01-08.          

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med och 

utveckla verksamhetsplanerna, samt återkomma med de reviderade 

verksamhetsplanerna till nämndens sammanträde i februari.  

 

FOKUS-nämnden tackar tf förvaltningschef och förvaltningscontroller för 

budgetinformationen.                                     

 

Expedieras till 

KS 

FOKUS vha                         


