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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

2020-04-30 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 30 april 2020 kl. 08.30-08.50. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), l:e vice ordförande 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
Birgitte Dahlin (L), ledamot 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Ebba Krumlinde (C), ledamot 

Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Erik Lidberg, kommundirektör. 
Olof Nilsson, kanslichef. 

Bo Wendt. 

Omedelbar justering. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2020-04-30 

Från och med 2020-05-01 till och med 2020-05-23 

Kommunkontoret i Båstad 

7~2~ 
Henrik Andersson 

Sida 

1 av9 
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Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2020-04-30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-30 

KS § 101 Dnr KS 000888/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 102 Dnr KS 000889/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 103 Dnr KS 000735/2019 - 900 
Tillägg till kommunstyrelsens nämndsplan 2020 

KS § 104 Dnr KS 000272/2020 - 901 

Sida 

2 av9 

Förordnande av ledamöter och tjänstepersoner med kompletterande beslutanderätt 

KS § 105 Dnr KS 000883/2019 - 900 
Tillägg till intern kontrollplan från utbildningsnämnden 

KS § 106 Dnr KS 000277 /2020 - 901 
Delegationsordning för kommunstyrelsen från och med 2020-05-04 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-30 

Dnr KS 000888/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av9 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar 
vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt. 

2. Protokollet justeras omedelbart. 

usterandes si naturer 
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Kommunstyrelsen 

KS § 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-30 

Dnr KS 000889/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av9 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av sekreteraren och godkänns av ordföranden före utskick. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-30 

Dnr KS 000735/2019 - 900 

Tillägg till kommunstyrelsens nämndsplan 2020 

Sida 

5 av 9 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen kommer att bli Kommunens socialnämnd från och med 1 
maj 2020. Socialnämnden har tillhört utbildningsnämndens ansvarsområde 
t. o. m. april 2020. Bifogade delar av utbildningsnämndens nämndsplan avser 
Individ- och familjeomsorg och flyttas därmed till kommunstyrelsens 
ansvarsområde. I årets budgetprocess kommer socialnämndens nämndsplan 
omarbetas och förtydligas för att möta de krav och behov som uppdagats under 
det senaste året. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson 2020-04-23, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna bifogade dokument som tillägg 
till kommunstyrelsens nämndsplan 2020. 

Föredragande Utvecklingsstrateg Sari Bengtsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna bifogade dokument som tillägg 
till kommunstyrelsens nämndsplan 2020. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2020-04-23 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000735/2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tillägg till kommunstyrelsens nämndsplan 2020 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna bifogade dokument som tillägg till kommunstyrelsens 
nämndsplan 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen kommer att bli Kommunens socialnämnd från och med 1 maj 2020. Social
nämnden har tillhört utbildningsnämndens ansvarsområdet. o. m. april 2020. Bifogade delar 
av utbildningsnämndens nämndsplan avser Individ- och familjeomsorg och flyttas därmed till 
kommunstyrelsens ansvarsområde. I årets budgetprocess kommer socialnämndens nämnds
plan omarbetas och förtydligas för att möta de krav och behov som uppdagats under det sen
aste året. 

Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 
Lena Täringskog, Chef Individ- och familj 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Appendix - socialnämndens plan 2020 
Nyckeltals bilaga 
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Appendix till 
Kommunstyrelsens 

nämndsplan -
Socialnämndens plan 2020 

1. Förord 

Socialtjänstens uppdrag utgår från en rättighetsbaserad socialtjänst, barnkonventionen och att se det 
goda i de människor socialtjänsten möter. Insatser ska ske i ett så tidigt skede som möjligt. Samverkan 
mellan socialtjänst, förskola, skola, elevhälsa, öppen förskola, polis och fritidsgårdarna ger möjlighet att 
identifiera och ge rätt stöd så tidigt som möjligt. En välfungerande skolgång är den bästa skyddsfaktorn 
för att inte utveckla social problematik i unga år. Socialtjänsten måste ständigt förändras i kapp med 
samhällsutvecklingen. Hedersproblematiken kommer att kräva resurser och kompetens. Digitala lös
ningar ska införas för att skapa utrymme för socialt arbete. Att skapa bra rutiner och få kontroll över 
kostnader för placeringar enligt LVU och LVM kommer vara avgörande för hela kommunens ekonomi. 

Nämnden bedömer socialtjänsten som ett av de områden som är mest centrala för att skapa ett gott sam
hälle. Nämndens uppgift är att inom den ram som lagstiftaren anger, se och hjälpa de allra svagaste i 
vått samhälle. 

200429\c:\users\henand2\documents\ciceron\temp\tillägg till kommunstyrelsens nämndsplan 2020 - appendix.docx\ha 
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2. Nämndens organisation och ansvarsområden 

Individ och familj 
Kommunstyrelsen är socialnämnd och ansvarar för socialtjänsten. Nämnden fullgör därvid kom
munens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om vård av miss
brukare i vissa fall samt föräldrabalken och äktenskaps balken. 

Individ och familj har ansvar för arbetet med och kring mottagande, etablering, delaktighet och 
inkludering för målgruppen asylsökande och nyanlända. Arbetet sker i samverkan med berörda 
myndigheter och olika avdelningar inom kommunen. 

Verksamheten Individ och familj bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet samtidigt som den ska utveckla den enskildas och gruppers egna resurser. När åtgärder 
rör barn, är det alltid barnens bästa som beaktas. 

3. Utmaningar och förutsättningar inför 2020 

Ett närmre samarbete mellan individ och familj och skola ska utvecklas utifrån ett barn och elev
perspektiv, inget barn ska "falla mellan stolarna". 

4. Kommunfullmäktiges lnriktningsmål 

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 

Fokusområde Medborgaren: 

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna 

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före
tagsklimat 

200429\c:\users\henand2\documents\ciceron\temp\tillägg till kommunstyrelsens nämndsplan 2020 - appendix.docx\ha 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett håll
bart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren: 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Fokusområde Hållbar ekonomi: 

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett ef
fektivt resursutnyttjande 

Vid uppföljning används alltid Agenda 2030-nyckeltal när de är relevanta. Vi följer upp 12 av FN:s 
17 globala mål. 

(Rådet för kommunal analys (RKA) har tillsammans med SKL tagit fram nyckeltal som kommuner kan använda i det 
lokala arbetet för ett hållbart samhälle). 

5. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 

5.1 Nämndsmål/effektmål 

Nämnden har särskilt valt att fokusera på två av fullmäktiges nio mål. 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
Socialnämndens bidrag 

• Ett väl fungerande förebyggande arbete för att på sikt sänka placeringskostnader 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Utbildningsnämndens bidrag 

• Uppföljning av indikatorer på nämndsnivå 
• Säkerställa kvalificerade, behöriga sökande till tjänster inom nämndens verksam

hetsområde. 

Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

6. Uppföljning 

Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut, efter den 30 april, den 
31 augusti samt den 31 december. 

Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplan 

200429\c:\users\henand2\documents\ciceron\temp\tillägg till kommunstyrelsens nämndsplan 2020 ~ appendix.docx\ha 
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Nämndens bidrag för att nå målet: 
Ett välfungerande förebyggande arbete för att på sikt sänka placeringskostnader 

Koppling till Agenda 2030: •••• Indikatorer: 
senaste värde värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 
och trend med alla kommungr. mätning {år) eller målvärde 

kom. 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%) ... ltN00955) Arbetsförmedlingen 2,9 3,5 2,3 2019 2,3 
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, 

t !Andel (%HN00973lSCB 32 47 58 2018 58 
f.tuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
11%) av befolkningen fN31816lSocialstvrelsen mm. 0,5 0,9 0,6 2018 0,5 
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel(%) 
(N17434) SCB och Skolverket t 

82,4 75,4 71,6 2017 82 

torsdag den 23 apri l 2020 

i.--- Indikatorer KF 

Indikator för .---
socialnämnden 
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torsdag den 23 apri l 2020 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Kommunens personal är vår viktigaste resurs. Vi kommer genom dialog klargöra politikens 
roll och våra medarbetares roll för att skapa tydlighet, effektivitet och arbetsro. Vi är 
varandras arbetsmiljö och vi vinnlägger oss om att skapa bra förutsättningar för att 
rekrytera och behålla vår personal, bland annat att ge resurser för att införa "rätt till heltid". 
Övrigt: Bra lönesättning, medbestämmande/ inflytande, friskvård, tillit, ledarskap, 
kompetensutveckling, ändamålsenliga lokaler 

Koppling till Agenda 2030: Il 
Indikatorer: 

senaste värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 
värde och med alla kommungr. mätning eller 
!trend kommune (år) målvärde 

r 

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-Totalindex 
78 .. 11 uoo2oolegen undersökning 79 79 2019 80 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s 
48 t 1oersonal- och lönestatistik (novemberstatistiken) 63 56 2018 56 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna uppgifter i 
5 5 .. ÅRHN00090) , 6,6 6,7 2018 5,2 

Personalomsättning {avgångna) l%HN00216) novemberstatistik 13 .J 12 12 2018 10 
~rbeta med ovanstående nyckeltal på nämndsnivå 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

i.--

Indikatorer 

socialnämnd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-30 

KS § 104 Dnr KS 000272/2020 - 901 

Förordnande av ledamöter och tjänstepersoner 
med kompletterande beslutanderätt 

6 av9 

Beskrivning av ärendet Till följd av organisationsförändring av socialnämndsansvaret föreslås att 
kommunstyrelsen beslutar om förordnande av ledamöter så att dessa får 
kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM. Utöver ledamöterna 
behöver kommunstyrelsen förordna tjänstepersoner inom Familjen 
Helsingborgs socialjour så att dessa har rätt att fatta vissa beslut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2020-04-29. 

Förvaltningens förslag 1. Förordna ledamöterna Gösta Sandgren (M) och Inge Henriksson (BP) att, på 
kommunstyrelsens vägnar, fatta beslut om: 
- Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 
- Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
- Hur vårdnaden ska ordnas och var den unge ska vistas enligt 11 §, 1 st. LVU 
- Tillfälligt flyttningsförbud enligt 11 §, 2 st. LVU 
- Begära biträde av polis för att genomföra läkarundersökning enligt 27 § LVU 
- Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 43 §, LVU. 
2. Förordna Familjen Helsingborgs socialjours tjänstepersoner Ingela Thorsson, 
Maria Thell, Maria Orban, Susanne Gustafsson, Pernilla Sjölund, Johan Åkesson, 
Elin Litzen, Åsa Wolf, Jill Olin, Gert-Inge Nilsson, Susann Jönsson, Sandra Björk 
Buske, Jessika Bergström Tiitus, Ingrid Dahl, Björn Jönsson och Maria Piema att, 
på kommunstyrelsens vägnar, fatta beslut om: 
- Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 43 §punkt 2, LVU. 
3. Förordnandena gäller perioden 2020-05-04 till 2020-12-31. 

Föredragande Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkande Ingela Stefansson (S): Bifall med tillägg att även Kerstin Gustafsson (M) 
förordnas som ledamot under punkt 1. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2020-04-30 7 av9 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förordna ledamöterna Gösta Sandgren (M), Inge Henriksson (BP) och 
Kerstin Gustafsson (M) att, på kommunstyrelsens vägnar, fatta beslut om: 

- Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 
- Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
- Hur vårdnaden ska ordnas och var den unge ska vistas enligt 11 §, 
1 st. LVU 
- Tillfälligt flyttningsförbud enligt 11 §, 2 st. LVU 
- Begära biträde av polis för att genomföra läkarundersökning enligt 
27 § LVU 
- Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 43 §, LVU. 

2. Förordna Familjen Helsingborgs socialjours tjänstepersoner 
Ingela Thorsson, Maria Thell, Maria Orban, Susanne Gustafsson, 
Pernilla Sjölund, Johan Åkesson, Elin Litzen, Åsa Wolf, Jill Olin, 
Gert-Inge Nilsson, Susann Jönsson, Sandra Björk Buske, 
Jessika Bergström Tiitus, Ingrid Dahl, Björn Jönsson och Maria Piema 
att, på kommunstyrelsens vägnar, fatta beslut om: 

- Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 43 §punkt 2, LVU. 

3. Förordnandena gäller perioden 2020-05-04 till 2020-12-31. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2020-04-29 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000272/2020 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förordnande av ledamöter och tjänstepersoner med kompletterande 
beslutanderätt 

Förslag till beslut 

1 (3) 

1. Förordna ledamöterna Gösta Sandgren (M) och Inge Henriksson (BP) att, på kommunstyrel
sens vägnar, fatta beslut om: 

- Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 
- Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
- Hur vårdnaden ska ordnas och var den unge ska vistas enligt 11 §, 1 st. LVU 
- Tillfälligt flyttningsförbud enligt 11 §, 2 st. LVU 
- Begära biträde av polis för att genomföra läkarundersökning enligt 27 § LVU 
- Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 §, 
LVU. 

2. Förordna Familjen Helsingborgs socialjours tjänstepersoner Ingela Thorsson, Maria Thell, 
Maria Orban, Susanne Gustafsson, Pernilla Sjölund, Johan Åkesson, Elin Litzen, Åsa Wolf, Jill 
Olin, Gert-Inge Nilsson, Susann Jönsson, Sandra Björk Buske, Jessika Bergström Tiitus, Ingrid 
Dahl, Björn Jönsson och Maria Piema att, på kommunstyrelsens vägnar, fatta beslut om. 

- Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § 
punkt 2, LVU. 

3. Förordnandena gäller perioden 2020-05-04 till 2020-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Till följd av organisationsförändring av socialnämndsansvaret föreslås att kommunstyrelsen 
beslutar om förordnande av ledamöter så att dessa får kompletterande beslutanderätt enligt 
LVU och LVM. Utöver ledamöterna behöver kommunstyrelsen förordna tjänstepersoner inom 
Familjen Helsingborgs socialjour så att dessa har rätt att fatta vissa beslut. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2020 att socialnämndsansvaret skulle överföras 
från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Den kompletterande beslutanderätten för 
utbildningsnämnden har tidigare hanterats av nämndens ordförande, vice ordförande och en 
förordnad ledamot. 

I förarbetet till kommunfullmäktiges ärende har frågan om kompletterande beslutanderätten 
belysts. Ordningen som förordats är den som var aktuell under mandatperioden 2010-2014, då 
dåvarande välfärdsutskottets presidium hade beslutanderätten från kommunstyrelsen. 

Aktuellt 
Enligt 6 kap. 39 §kommunallagen (2017:725) äger nämnder rätt att uppdra åt ordförande, 
eller annan ledamot av nämnden, att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 
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avgörande inte kan avvaktas. Inom socialnämndens ansvarsområden finns ofta behov av att 
fatta beslut på kort varsel och därav finns det angivet en så kallad kompletterande beslutande
rätt i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Genom den kompletterande beslutanderätten kan socialnämnden förordna andra - ledamöter 
eller tjänstepersoner - att besluta i nämndens ställe. Den kompletterande beslutanderätten 
kan tillämpas i följande ärenden: 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
§ 13 Beslut om omedelbart omhändertagande 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
§ 6 Beslut om omedelbart omhändertagande 
§ 11, 1 st Beslut om hur vårdnaden ska ordnas och var den unge ska vistas 
§ 11, 2 st Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
§ 27 Beslut att begära biträde av polis för att genomföra läkarundersökning 
§ 43 Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

Kommunstyrelsen har att besluta om kompletterande beslutanderätt genom att förordna 
namngivna ledamöter i kommunstyrelsen som kan besluta i socialnämndens ställe. Utöver det 
behöver kommunstyrelsen förordna namngivna tjänstepersoner som arbetar i Familjen 
Helsingborgs kommungemensamma socialjour. Detta för att socialjouren ska kunna utföra sin 
uppgift i enlighet med avtal. 

Förordnandet av kommunstyrelsens ledamöter 
Mot bakgrund av att kommunstyrelsen inrättat ett socialutskott bestående av Gösta Sandgren 
(M), Inge Henriksson (BP) och Jessica Andersson (S) föreslås att dessa får det särskilda förord
nandet. Undantaget är Jessica Andersson (S) som ej är ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 
och därmed ej heller kan få förordnandet. 

Utöver ovanstående två personer föreslås att kommunstyrelsen utser en tredje person. Om det 
ej är möjligt att utse en ledamot vid sammanträdet den 30 april föreslås att punkten åter aktua
liseras i maj eller juni. 

Förordnandet av Familjen Helsingborgs socialjour 
Ärendet har kompletterats 2020-04-29 med namn på tjänstepersoner från Familjen Helsing
borgs socialjour. Förordnandet gäller polishandräckning enligt 43 §,punkt 2, LVU och krävs för 
att jouren ska kunna utföra sitt arbete. 

Anmälan av beslut 
Brådskande beslut som fattas med stöd av den kompletterande beslutanderätten anmäls till 
kommunstyrelsen. 

Delegation 
Utöver förordnandet ska namngivna personer inom socialutskottet även ges utökad delegation 
för att fatta beslut inom LVM och LVU. Det gäller då bland annat upphörande av omedelbart 
omhändertagande eller tillfälligt flyttningsförbud. Delegationen av dessa beslut hanteras i 
ärende om tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 



Beslutet ska expedieras till: 
Individ och familj 
Socialjouren i Familjen Helsingborg 
Förordnade personer 
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Beskrivning av ärendet Till följd av organisationsförändring av socialnämndsansvaret föreslås att 
kommunstyrelsen beslutar om tillägg till sin interna kontrollplan. 
Kontrollmomenten återspeglas det som beslutats av utbildningsnämnden med 
mindre tillägg i risk- och väsentlighetsanalys. Kommunstyrelsen, genom 
socialutskottet, bör titta närmare på kontrollplanen om något ytterligare tillägg 
behövs till följd av pågående och avslutade utredningar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2020-04-23, med tillhörande 
bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Anta tillägg, enligt bilaga 1, med tre kontrollmoment till kommunstyrelsens 
interna kontrollplan. 
2. Kontrollmomenten tillförs under ny rubrik - Vård och omsorg. 

Föredragande Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta tillägg, enligt bilaga 1, med tre kontrollmoment till kommunstyrelsens 
interna kontrollplan. 

2. Kontrollmomenten tillförs under ny rubrik - Vård och omsorg. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-23 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000883/2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tillägg till intern kontrollplan från utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Anta tillägg, enligt bilaga 1, med tre kontrollmoment till kommunstyrelsens interna kon
trollplan. 

2. Kontrollmomenten tillförs under ny rubrik - Vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Till följd av organisationsförändring av socialnämndsansvaret föreslås att kommunstyrelsen 
beslutar om tillägg till sin interna kontrollplan. Kontrollmomenten återspeglas det som beslu
tats av utbildningsnämnden med mindre tillägg i risk- och väsentlighetsanalys. Kommunstyrel
sen, genom socialutskottet, bör titta närmare på kontrollplanen om något ytterligare tillägg 
behövs till följd av pågående och avslutade utredningar. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2020 att socialnämndsansvaret skulle överföras 
från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. I samband med överföringen av ansvaret bör 
även nämndens kontrollmoment, från antagen intern kontrollplan (UN §160/2019), överföras 
till kommunstyrelsens kontrollplan. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att besluta om att göra tillägg till antagen internkontrollplan (KS 
§12/2020). Tillägget kan göras som fristående appendix eller arbetas in i befintlig kontroll
plan. Då individ- och familjeomsorgen har två kontrollmoment i antagen plan föreslås att ut
bildningsnämndens tre kontrollmoment (se bilaga) tillförs i antagen plan. Förvaltningsorgani
satoriskt tillhör individ- och familjeomsorgen ej längre Bildning och arbete, så därav föreslås 
även en förändring att övergripande rubrik för kontrollmomenten blir Vård och omsorg. 

Vid hantering av ärendet har det uppmärksammats att två av kontrollmomenten (placeringar 
och handläggningstider) saknar risk- och väsentlighetsanalys. Kontrollmomenten har därför 
uppdaterats så att de är fullständiga. 

Utöver överföringen bör kommunstyrelsen beakta att ytterligare kontrollmoment kan behöva 
tillföras till följd av kommunrevisionens granskningsrapport och inspektionen för vård och 
omsorgs ärende. Socialutskottet bör ta ställning om tillägg behövs och i sådana fall bereda 
ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 



Beslutet ska expedieras till: 
Individ och familj 
Ekonomiavdelningen 
Socialutskottet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 - Tillägg av kontrollmoment 
Bilaga 2 - Utdrag från kommunstyrelsens kontrollplan med befintliga kontrollmoment 
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Rutin/System 

Vård och omsorg 

Värd och omsorg 

Värd och omsorg 

Vård och omsorg 

Tillägg till intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen 
Kontrollmoment Kontrollansvar 

Återsök statsbidrag loF-chef 

Placeringar IoF-chef 

Handläggningstider loF-chef 

Frekvens 

Varje tertial 

Varje tertial 

En gång per 
år 

Metod 

Vid ekonomi-
uppföljning 

Vid ekonomi-
uppföljning 

Via Procapita 

Rapportering 
till 

Chef loF 

ChefloF 

Chef loF 

RV
analvs 

V=3 
R=3 
V/R=9 
V=4 
R=2 
V/R=B 
V=4 
R=4 
V/R=16 

Motivering till val av kontrollmoment 

Statsbidragen utgör en viktig del av loF:s budget 

Placeringsstatistiken är en viktig del att följa i 
förhållande till det förebyggande arbetet som ska få ett 
tvdligare fokus 

Handläggningstiden är en viktig parameter över kvalitet 
i myndighetsutövning 

(}: 
iV 

sida 1 av 1 



Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar 

Säkerställa att kontrollen 
inför löneutbetalningen 

Kontoliera att 
struktureras och sker på 

avikandetjänsgöring, 
ett likvärdigt sätt för att 

frånvaro mm är inlagt samt 
HR-avdelningen 

kunna följas upp politiskt 
att löneposten är beviljad 

9 

Kontrollera att det går att 
Återställning av 

återställa en server från back IT-driftsansvarige 
information 

up systemet 
10 

Teknik och 
service 

1 
Rutin utbetalning av Kontroll av investerings-

Fastighets-
investeringsbidrag till bidragen är utbetalade till 

fri tidshandläggare 
föreningar rätt syfte 

Kontroll av rutiner för 
Rutiner vid vattenavbrott vattenavbrott eller 

Projektingenjör 
och vattenbrist vattenbrist är upprättade och 

2 

efterfölis 

Kontroll av rutiner för 
3 Rutiner vid specialkost matgäster som har behov av Måltidschef 

specialkost 

Uppföljning av genomförda 

Rutiner av egenkontroller 
egenkontroller inom måltid, 

Resp avd chef 
lokalvård och för fordon 

4 

inom Räddningstjänst 

Kontroll att varan eller 
Fastighets-

Rutiner vid inköp tjänsten är inköpt av avtalad 
leverantör 

fri tidshandläggare 5 

Bildning och arbete 

Interkommunal 
Kontroll av att eleven följer 

ersättning Administratör 
vuxenutbildning 

studieplanen 
1 

Frekvens IMetod 

Listor från Personec 
2 ggr/år p 

Återskapar 
1 gång/år information från 

backupsystemet 

lggr/år Stickprov 

lggr/år Stickprov 

lggr /år Stickprov 

1 ggr/år Stickprov 

1 ggr/år Stickprov 

Tertial vis Stickprov 5 elever 

Rapportering 
till 

HR-chef 

IT-chef 

Verksamhets-
områdeschef 

Verksamhets-
områdeschef 

Verksamhets-
områdeschef 

Verksamhets-
områdeschef 

Verksamhets-
områdeschef 

Rektor 

VR 
Analvs 

V=S 
R=3 
V/R=lS 

V=4 
R=3, 
V/R=12 

V=3 
R=3 
V/R=9 

V=3 
R=4 
V/R= 12 

V=4 
R=3 
V/R= 12 

V=4 
R=3 
V/R= 12 

V=3 
R=3 
V/R=9 

V=3, 
R=3, 
V/R=9 

Motivering till val av kontrollmoment 

Mycket viktigt kontroll då iskför lönskuld uppstår och 
att medarbetaren då blir återbatlningsskyldig för 
bruttolönen. Risk finns att den uppstår om inte 
kontroll görs att ex frånvaro läggs in i tid 

Om information försvinner så får det stor påverkan 
och information behöver återställas. Det är låg risk att 
hårdvaran ska gå sönder då vi har redundanta system 
risken är större att någon manuellt råkar ta bort 
information. Vi måste säkerställa att återskapande av 
information fungerar 

Att investeringen är genomförd enligt de krav som är 
ställda i investerings bidraget som föreningen har 
erhållit. Kontrollen sker vid uppföljningen per 30 nov 

Att rutiner vid vattenavbrott eller vattenbrist saknas 
och därmed försörjningen av vatten hotas. Kontrollen 
sker vid uppföljningen per 31 aug 

Vid brister i informationsöverföring, dokumentation, 
kompetens eller praktisk hantering riskerar matgäster 
få felaktig kost vilket kan innebära allvarliga 
konsekvenser ur hälsosynpunkt. Kontrollen sker vid 
uppföljningen per 30 nov 

Vid brister i egenkontrollen riskeras verksamheten att 
inte bli utförd enligt ställda krav och lagstiftning. 
Kontrollen sker vid uppföljningen per 30 nov 

Att de avtal som finns med leverantörer följs. 
Kontrollen sker vid uppföljningen per 30 nov 

Säkerställa att uppföljningen av elevernas studieplaner 
fungerar 

<]V rrJP ,;,,,,., 



Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar 

Kontroll av att det är rätt 
belopp som betalas ut, 

Ekonomiskt bistånd 
uppfyller mottagaren rätt Handläggare i 
kriterier, går kontot till rätt grupp 

2 

person samt två attester för 
utbetalnine: 

Ekonomiskt 
Kontroll att avtal finns om Handläggare i 

bistånd/försörjningsstöd 
tillfälligt stöd som ska 

återbetalning och rutin för grupp i samråd med 

återbetalas 
återbetalningen ekonom 

3 

Samhällsbyggnad 

Kontroll att grundhand· 
lingar i detaljplane- och 
översiktsplaneprocesserna är Handläggare/ 
diarieförda i ByggR. administratör på 

Diarieföring av Detaljplanerna ska även vara planavdelningen 
1 grundhandlingar i kompleMa i planpärm samt i 

planprocessen T: katalogen. Roterande uppdrag 
Se separat Bilaga 3 mellan 
"Anvisningar upprättande av handläggarna 
internkontrollplan 
diarieföring i planprocesser" 

Kontrollera att kartans 
funktioner och innehåll Roterande uppdrag 

Kontroll av internt 
fungerar och är korrekt Se för handläggare på 

karttittskåp FB webb 
"Bilaga 1-Rutin för kontroll geodataavdelnigen 

2 

av FB webb.docx" 

Kontrollera att 
informationen i 

Roterande uppdrag 
Kontroll av innehållet i fastighetsförteckningarna 

för handläggare på 
fastighetsförteckningar blivit korrekt: se "Bilaga 2· 

geodataavdelnigen 
Rutin för kontroll av 

3 

Fastighetsförteckning.docx" 

Frekvens !Metod 

2 ggr/år 
Stickprov minst 5 
ärenden 

Stickprov minst 5 
2 ggr/år 

ärenden 

Granskar de planer 
som vunnit laga 
kraft sedan 
föregående kontroll 

En gång per 
för detaljplane· 

halvår 
processen samt de 
delmål som uppnått 
senan föregående 
kontroll för 
översiktsplaneproce 
ssen 

Stickprov av 
kartlager och 

Minst 1 funktioner i kartan, 
gång/år Se "Bilaga 1-Rutin 

för kontroll av FB 
webb.docx" 

Stickprov av 
kartlager och 
funktioner i kartan, 

Minst 1 
Se "Bilaga 2-Rutin 

gång/år 
för kontroll av 
Fastighetsförtecknin 
g.docx" 

Rapportering 
till 

Chef för individ 
och familj 

Chef för individ 
och familj 

Verksamhets-
områdeschef 

Verksamhets· 
områdeschef 

Verksamhets· 
områdeschef 

VR 
Analvs 

V=4, 
R=S, 
V/R=20 

V=4, 
R=S, 
V/R=20 

V=3 
R=3 
V/R=9 

Påverkan varierar 
beroende på 
vilken funktion 
som eventuellt 
brister. Generellt 
gäller att: V=3 R=3 
V/R=9 

Påverkan varierar 
beroende på 
vilken funktion 
som eventuellt 
brister. Generellt 
gäller att: V=3 R=3 
V/R=9 

Motivering till val av kontrollmoment 

Säkerställa att handläggarna gör likvärdiga 
bedömningar och att det inte finns brister i nuvarande 
rutiner 

Säkerställa att handläggarna gör likvärdiga 
bedömningar och att det inte finns brister i nuvarande 
rutiner 

Viktigt att alla moment i planprocesserna diarieförs 
korrekt för att bibehålla tydlighet och transparens i 
processerna och gentemot medborgaren. 
Kontrollmomentet kvarstår eftersom det är väsentligt 
och behöver fortsatt kontrolleras 

Viktigt att innehållet i kartan är korrekt så att 
handläggarna får rätt information 

Viktigt att innehållet i fastighetsförteckningen är 
korrekt så att utskick som görs i samband med 
planarbete är korrekt och når alla som har rätt att få 
den 
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2020-05-04 
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Beskrivning av ärendet Till följd av organisationsförändring av socialnämndsansvaret föreslås att 
kommunstyrelsen beslutar om tillägg till sin delegationsordning. Tilläggen 
återspeglar de punkter som tidigare fanns i utbildningsnämndens 
delegationsordning och som berör verksamheten individ och familj 
(gulmarkerade i bilagan). Förvaltningen har även, på inrådan av Familjen 
Helsingborgs socialjour, lagt till punkter som berör socialsekreterare med jour 
(grönmarkerade i bilagan). Tilläggen till kommunstyrelsens delegationsordning 
är enbart en överföring utan förändringar. Mot bakgrund av 
kommunrevisionens granskningsrapport om individ och familj föreslås därför 
att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av delegationsordningen så 
att den harmonierar med revisionens resultat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson 2020-04-28, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Bifogat förslag på tillägg (bilaga 1) godkänns och gäller från och med 
2020-05-04. 

Föredragande 

Beslut 

2. Bifogat förslag på förändring av delegationsbestämmelser (bilaga 2) 
godkänns och gäller från och med 2020-05-04. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av kommunstyrelsens 
delegationsordning rörande individ och familj . Förslag på förändringar ska 
vara föremål för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde i juni. 

Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Bifogat förslag på tillägg (bilaga 1) godkänns och gäller från och med 
2020-05-04. 

2. Bifogat förslag på förändring av delegationsbestämmelser (bilaga 2) 
godkänns och gäller från och med 2020-05-04. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av kommunstyrelsens 
delegationsordning rörande individ och familj. Förslag på förändringar 
ska vara föremål för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde i juni. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-28 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000277 /2020 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Delegationsordning för kommunstyrelsen från och med 2020-05-04 

Förslag till beslut 
1. Bifogat förslag på tillägg (bilaga 1) godkänns och gäller från och med 2020-05-04. 

2. Bifogat förslag på förändring av delegations bestämmelser (bilaga 2) godkänns och gäller 
från och med 2020-05-04. 

1 (2) 

3. Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning 
rörande individ och familj. Förslag på förändringar ska vara föremål för beslut vid kommun
styrelsens sammanträde i juni. 

Sammanfattning av ärendet 
Till följd av organisationsförändring av socialnämndsansvaret föreslås att kommunstyrelsen 
beslutar om tillägg till sin delegationsordning. Tilläggen återspeglar de punkter som tidigare 
fanns i utbildningsnämndens delegationsordning och som berör verksamheten individ och 
familj (gulmarkerade i bilagan). Förvaltningen har även, på inrådan av Familjen Helsingborgs 
socialjour, lagt till punkter som berör socialsekreterare med jour (grönmarkerade i bilagan). 

Tilläggen till kommunstyrelsens delegationsordningen är enbart en överföring utan föränd
ringar. Mot bakgrund av kommunrevisionens granskningsrapport om individ och familj före
slås därför att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av delegationsordningen så att 
den harmonierar med revisionens resultat. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2020 att socialnämndsansvaret skulle överföras 
från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. I samband med överföringen av ansvaret ska 
även den del av nämndens delegationsordning som berör verksamheten individ och familj, 
senaste reviderad (UN § 362/2019), överföras till kommunstyrelsens delegationsordning. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att besluta om att göra tillägg till antagen delegationsordning (senast 
reviderad§ 199 /2018). Tilläggen återspeglar utbildningsnämndens beslutade delegationsord
ning med förändring av delegat (gulmarkerat). På inrådan av Familjen Helsingborgs socialjour 
har ytterligare tillägg gjorts för att socialjouren ska kunna utföra sitt arbete. Dessa tillägg är 
grönmarkerade. 

Utöver ovanstående tillägg från utbildningsnämnden och socialjouren föreslås att kommunsty
relsens delegation rörande ekonomiskt bistånd ändras. I antagen delegationsordning är kom
munstyrelsens arbetsutskott delegat i en del ärenden (bilaga 2). Mot bakgrund av att kommun
styrelsen inrättat ett socialutskott föreslås att det nya utskottet övertar delegationen. 

Kommunrevisionens granskning av individ och familj (dnr. KS 201/2020) framhåller att 
nämnden, i detta fall kommunstyrelsen, ska tillse att en översyn av delegationsordningen sker 
och att följsamheten till ordningen säkerställs. Mot bakgrund av det föreslås att förvaltningen 



2 (2) 

får i uppdrag att återkomma med förslag på förändringar i delegationsordningen så att den 
harmonierar med granskningsrapportens resultat. Förändringsarbetet är påbörjat genom tidi
gare beslut i utbildningsnämnden, så beslutet innebär att det arbetet ska fortgå. Förslaget ska 
arbetas fram i samråd med kommunstyrelsens socialutskott och behandlas vid kommunstyrel
sens sammanträde i juni. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Individ och familj 
Socialutskottet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Förslag på revideringar av kommunstyrelsens delegationsordning 



Förkortningar 

VOc Verksamhetsområdeschef 
KsO Kommunstyrelsens ordförande 
Kc Kommunchef 
MN Myndighetsnämnden 
VN Vård- och omsorgsnämnden 
UN Utbildningsnämnden 
AU Utbildningsnämndens arbetsutskott 
su Socialutskottet 
SUc Stöd- och utvecklingschef 
IOF Individ och familj 
VA Vatten och avlopp 
SoL Socialtjänstlagen 
SoF Socialtjänstförordningen 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SkolL Skollagen 
Sf Skolförordningen 

GyF Gymnasieförordningen 
KL Kommunallagen 
FL Förvaltningslagen 
R Rektor 
SJ Sko]iurist 
BiSc Biträdande skolchef 
-

--.•. ' r' 11" 11\, I ;1 111i , '' 

FB Föräldrabalken 
ÄktB Äktenskaps balken 
BrB Brottsbalken 
LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
Lag om vissa Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
elevresor 

Individ och familj 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
SU/ Beslut om att utredning ska inledas. 11kap1 § SoL Socialsekreterare Se socialstyrelsens 
IOFOOl Soc.sek.jour allmänna råd, 

dokumentation 

SU/ Beslut om att förlänga utredningstiden för viss tid. 1kap2§2 st Enhetschef 
IOF002 SoL 
SU/ Beslut att utredningen inte ska inledas eller att 11kap1 § SoL Förste social-
IOF003 inledd utredning avslutas utan insats. sekreterare 
SU/ Fatta beslut om att följa upp ett barns situation när 11 kap 4a § SoL Enhetschef 
IOF004 en utredning som gäller barns behov av stöd eller 

skydd avslutats utan insats. 
SU/ Beslut om framställan att flytta över ärendet till 2a kap 10 § SoL IOF-chef Gäller även ärenden 
IOFOOS annan kommun. enligt FB, SOL, LVU, 

LVM och LASS 

SU/ Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 2a kap 10 § SoL su Gäller även ärenden 
IOF006 kommun. enligt FB, SoL, LVU, 

LVM och LASS 
su~ Beslut om att ansöka hos Inspektionen för Vård och -2a kap 11 § SoL IOF-chef 
IOFOO Omsorg (IVO) om överflyttning av ärende. 
SU/ Beslut om att avge yttrande till IVO i ärenden. Handläggare IOF-chef Information till UN 
IOFOOB au 



SU/ Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med IOF-chef Yttrande av särskild 
IOF009 anledning av inkommet klagomål till inspektionen. vikt information till 

KS 
SU/ Beslut om att föra utbildningsnämndens talan vid SoL 10 kap 2 § Socialsekreterare Kommunjurist 
IOFOlO domstol eller annan myndighet i Sverige i ärenden 

enligt SoL och FB. 
Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd till En individuell 
livsföring i övrigt bedömning ska alltid 

SU/ göras i 
IOFOll - enligt riksnorm och riktlinjer. 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare biståndsärenden. 
SU/ /Assistent 
IOF012 
SU/ - upp till 40 % av prisbasbeloppet utöver norm och Socialsekreterare 
IOF013 riktlinjer. 

4 kap 1 § SoL /Assistent 

SU/ 
- upp till ett helt prisbasbelopp utöver norm och 4 kap 1 § SoL Enhetschef 

IOF014 
riktlinjer. 

SU/ 
- mer än en prisbasbelopp utöver norm och riktlinjer. 4 kap 1 § SoL su IOF015 

SU/ - med villkor om praktik eller andra 4 kap 4 § SoL Socialsekreterare 

IOF016 kompetenshöjande åtgärder. 
Socialsekreterare 

- avslå eller sätta ned fortsatt ekonomisk bistånd. 4 kap 5 § SoL 

SU/ Beslut enligt riktlinjer om bistånd i form av 4kap1 § SoL Socialsekreterare 
IOF017 önnenvårdsinsatser. 
SU/ Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj. 4kap1 § SoL Förste social-
IOF018 sekreterare 

SU/ Beslut om förordnande och entledigande Socialsekreterare 
IOF019 - av kontaktperson. Socialsekreterare 

SU/ - av kontaktfamilj. 
IOF020 
SU/ Beslut om boendestödsinsatser. 4kap1 § SoL Socialsekreterare 
IOF0 21J 
SU/ Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap 9 kap 4 § SoL IOF-chef 
IOF022 1 och 2 §§ SoL och 8 kap 1 § SoL. 
SU/ Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 4 kap 1 § SoL su 
IOF023 (placering/omplacering) i enskilt hem. 

SU/ Beslut om tillfällig placering eller omplacering av 4 kap 1 § SoL Enhetschef Ej varaktig vård. 
IOF024! barn och ungdom i familjehem. Högst 4 månader. 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
SU/ Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 4 kap 1 § SoL Enhetschef 
IOF025 (placering/omplacering) i hem för vård eller boende. 

SU/ Beslut om kolonivistelse. 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kommunförbundets 
IOF026 cirkulär. 

SU/ Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 kap 4kap1 § SoL Socialsekreterare 
IOF027 1§ SoL. 
SU/ Beslut om medgivande till adoption. 6 kap 6 § SoL Socialsekreterare 
IOF028 
SU/ Beslut om övervägande om vård i annat hem än det egna 6 kap 8 § SoL Socialsekreterare 
IOF029 fortfarande behövs. 
SU/ Beslut om godkännande av en utländsk myndighets 6 kap lla § SoL Socialsekreterare 
IOF030 olacering av ett barn i Sverige. 
SU/ Beslut om placering av ett barn i ett annat land. 6 kap llb § SoL Socialsekreterare 
IOF031 
SU/ Beslut om medgivande att ta emot ett barn med 6 kap 12 § SoL Socialsekreterare 
IOF032 hemvist utomlands i adoptionssyfte. 
SU/ Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn. 6kap13 § SoL Socialsekreterare 
IOF033 

Prövning av samtycke till fortsatt adoptions- förfarande 6kap14§ SoL Kommunförb. 
SU/ 6kap15 § FB cirkulär 1997:79. 
IOF034 - vid samtycke. Socialsekreterare Ändring vad gäller 
SU/ - ej samtycke. su internationella 
IOF035 - Utreda och lämna förslag till beslut vid tingsrättens Socialsekreterare adoptioner. 



SU/ 
IOF036 
SU/ 
IOF037 A 

Nr. 
SU/ 
IOF038 

SU/ 
IOF039 
SU/ 
IOF040 

SU/ 
IOF041 
su/ 
IOF042 

SU/ 
IOF043 

Nr. 
su/ 
IOF044 

SU/ 
IOF045 

Nr. 
SU/ 
IOF046 
SU/ 
IOF047 

SU/ 
IOF048 

SU/ 
IOF049 

SU/ 
IOFOSO 

prövning av adoption. 

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot 
underåriga samt grövre brott. 

Ersättningar 

Ärende 
Beslut om ersättning till kontaktperson/kontaktfamilj 
- enligt riktlinjer. 

- utöver riktlinjer. 

Beslut om ersättning till familjehem 
- enligt riktlinjer. 

- utöver riktlinjer. 

Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder. 
Beslut om ersättning till privat hem för vård eller 
boende. 

Ärende 
Beslut om ersättning från förälder vars barn är under 18 år 
och får vård i ett annat hem än det egna. 

- inkl. beslut om framställan till försäkringskassan om 
ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag. 

10 kap 21 och 
23 §§ OSL 

4kap1§ SoL 

Lagrum 

6kap11 § SoL 

Lagrum 
8 kap 1§2 st 
SoL 43-44 § SoF 
4 § 3 st Lagen 
om allmänna 
barnbidrag. 

Förste 
socialsekreterare 

Delegat 

Socialsekreterare 
IOF-chef 

Socialsekreterare 
IOF-chef 

IOF-chef 

IOF-chef 

Delegat 
Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Ärende Lagrum Delegat 
Ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU. 4§ LVU su 

Beslut om omedelbart omhändertagande. 6§ LVU su 

Ansökan hos förvaltningsrätt om förlängning av 8 § LVU IOF-chef 
utredningstiden. 
Beslut om upphörande av omhändertagande jml 6 § 9 § LVU su 
LVU. 

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 11 §, 1 och 3 st su 
ska vistas under vård tiden. LVU (OBS 14 §) 

Ersättare Anmärkning 
Kommunför-
bundets riktlinjer, 
senast gällande 
cirkulär. 

Kommunför-
bundets riktlinjer 
senaste gällande 
cirkulär. 

Kommunför-
bundets riktlinjer 
senaste gällande 
cirkulär. 

Ersättare Anmärkning 
Kommunför-
bundets riktlinjer 
senaste gällande 
cirkulär. 

Ersättare Anmärkning 

Annan ledamot i Brådskande beslut 
nämnden enligt av ersättare enligt 6 

särskilt kap36§KL 

nämndbeslut 
+-

Annan ledamot i 
nämnden enligt 
särskilt 
nämnd beslut 

Annan ledamot i 
nämnden enligt 
särskilt 
nämnd beslut 



SU/ Beslut att den unge får vistas i sitt eget hem under 11§,2och3st su Annan ledamot i 
IOFOSl vård tiden. LVU nämnden enligt 

särskilt 
nämndbeslut 

SU/ Beslut om den unges personliga förhållanden (om inte 11 § LVU Socialsekreterare De till vilka 
IOF052 11 § 1 och 2 st) tex kortare vistelse utanför nämnden överlåti1 

familjehemmet eller HVB. vården har också 
bestämmanderätt 
en om den unges 
personliga 
förhållanden. I 
första hand gäller 
detde 
befogenheter som 
tillkommer 
föräldrarna i 
motsvarande fall. 

SU/ Övervägande om vård jml 2 §fortfarande behövs. 13 § LVU su 
IOF053 1 och 2 st 
SU/ Prövning om vård jml 3 § fortfarande behövs. 13 § LVU su 
IOFOOS4! 1och3 st 
SU/ Beslut om hur rätt till umgänge ska utövas när 14 § LVU Enhetschef 
IOFOSS överenskommelse inte kan nås med förälder eller 2st1 p 

vårdnadshavare. 

SU/ Beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för 14 § LVU Enhetschef 
IOFOSS förälder eller vårdnadshavaren. 2 st 2 p 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
SU/ Övervägande om beslut om umgänge eller hemlig- 14 § LVU sli 
IOF056 hållande av vistelseort jml 14 § 2 st 1 och 2 3 st 

fortfarande behövs. 
SU/ Beslut att vården ska upphöra. 21 § LVU su SU-ordförande Brådskande beslu 
IOF057 eller annan av ersättare enligt 

edamot i 6 kap 36 §KL 
nämnden enligt 
särskilt 
nämndbeslut. 

su/ Beslut om kontaktperson eller öppen behandling. 22 § LVU su 
IOF058 1st1 och 2 
su/ Prövning om beslut jml 22 §fortfarande behövs. 22 § LVU su 
IOF059 3 st 
SU/ Beslut att förebyggande insats jml 22 § ska upphöra. 22 § LVU SJll 
IOF060 3 st 
SU/ Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud . 24 § LVU ill 
IOF061 
SU/ Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 26 § LVU su 
IOF062 behövs. 
SU/ Beslut att flyttningsförbud ska upphöra. 26 § LVU su 
IOF063 
SU/ Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 27 § LVU stJ 
IOF064 
SU/ Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra. 30 § LVU sli 
IOF065 2 st 
SU/ Beslut om den unges umgänge med förälder eller 31 § LVU sli 
IOF066 vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller 

tillfälligt flvttningsförbud . 
SU/ Beslut om läkarundersökning, vilken läkare och plats 32 § LVU Socialsekreterare 
IOF067 för läkarundersökning. 
SU/ Beslut om begäran/biträde av polis för att genomföra 43 § LVU su Ordförande 
IOF068 läkarundersökning. 
SU/ Beslut att begära biträde av polis för att genomföra 43 § LVU sli ~v styrelsen 
IOF069 beslut om vård eller omhändertagande jml LVU. örordnade 



ledamöter. 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
SU/ Beslut om att inleda utredning om skäl för 7 §LVM Förste 
10F070 tvångsvård. socialsekreterare 

SU/ Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 7 § LVM Förste 
10F071 påbörjad utredning ska läggas ned alternativt övergå socialsekreterare 

i en utredning enligt SoL. 
SU/ Beslut om omedelbart omhändertagande. 13 § LVM su Av styrelsen 
10F072 förordnade 

ledamöter. 
SU/ Beslut att omhändertagande genast ska upphöra. 18b§LVM su SU-ordförande 
10F073 eller annan 

ledamot i 
nämnden enligt 
särskilt 
nämndbeslut. 

SU/ Beslut om läkarundersökning samt utse läkare. 9 § LVM Socialsekreterare 
IOF074 !!!!I 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
SU/ Beslut om att begära polishandräckning för att föra 45§1 p LVM IOF-chef 
10F074 en missbrukare till läkar-undersökning. 
SU/ Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 11 § LVM su Förordnande för 
10F075 enligt LVM. utskottets ordf. 

eller vice ordf. om 
utskottets beslut 
inte kan avvaktas. 

SU/ Beslut att begära polishandräckning för inställelse 45 § 2 p LVM IOF-chef 
JOF076 vid vårdinstitution. 
A 

Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
SU/ Lämna upplysningar till tingsrätt i vårdnads- och 6kap19 § FB Socialsekreterare 
IOF077 umgängesmål. 
SU/ "Snabbyttrande" till allmän domstol angående 6 kap 20 § FB Socialsekreterare 
IOF078 interimistisk vårdnad. 
SU/ Yttrande till allmän domstol angående överlämnande BrB 31 :1 
IOF079 till vård 

- i ärenden där styrelsen redan vidtagit åtgärder då lOF-chef 
insatser erbjudes med stöd av SoL eller behov av 
insatser saknas. 

SU/ Yttrande till åklagarmyndighet Lag med 
10F080 särskilda 

- i ärenden där styrelsen redan vidtagit åtgärder, då bestämmelser Socialsekreterare 
insatser erbjudits med stöd av SoL eller behov av om unga 
insatser saknas. lagöverträdare, 

11 § LVU. 
SU/ Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till 6 §Lagom Socialsekreterare 
10F081 åklagaren. särskild 

person-
utredning i 
brottmål. 

SU/ Yttrande enligt namnlagen. 45 § Socialsekreterare 



JOF082 Namnlagen 
SU/ Yttrande beträffande äktenskapsdispens. 15 kap 1 § Socialsekreterare 
IOF083 ÄktB 
SU/ Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller 11kap16 § Socialsekreterare 
IOF084 förvaltare för någon som har fyllt 16 är. 2 st FB 
SU/ Yttrande i körkortsärende. 39 § 3 st Socialsekreterare 
JOF085 Körkortslagen 
SU/ Yttrande till åklagarmyndigheten beträffande den som 46 § LVM IOF-chef 
IOF086 vårdas enligt L VM. 
SU/ Yttrande till allmän domstol när den som begått 31kap2 § 1 st IOF-chef 
JOF087 brottslig gärning kan bli föremål för LVM-värd. BrB 

Ärenden enligt föräldrabalken 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
su/ Godkännande av faderskapsbekräftelse då parterna varit 1kap4 § Assistent 
JOF088 sammanboende under hela konceptionstiden eller haft 1 st FB 
SU/ stadigvarande förbindelse under hela konceptionstiden och 
JOF088 är sammanboende vid barnets födelse samt är överens om 

att barnet är deras gemensamma 
- i övriga ärenden. 

Social-
sekreterare 

SU/ Beslut om att inleda utredning om fastställande av 2 kap 1 § FB Social-
JOF089 faderskap när dom eller bekräftelse finns och sekreterare 

faderskapet kan ifrågasättas. 
su/ Beslut om att återuppta nedlagd utredning. 2 kap 1 § FB Social-
JOF090 sekreterare 
SU/ Beslut om att inleda utredning om någon annan än den 2 kap 9 §, 1 st FB Social-
JOFO~ som är gift med barnets moder kan vara far till barnet. sekreterare 

SU/ Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap. 3 kap 5 § FB Social-
IOF092 sekreterare 
SU/ Beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad 6kap19 § FB Enhetschef 
JOF093 eller umgänge. 

su~ Beslut om godkännande av föräldrars avtal om vårdnad, 6 kap 6 §, 14a § Social-
IOF094 boende och umgänge. andra stycket, 15a sekreterare 

§ tredje stycket 
FB 

SU/ Beslut att verkställa utredningar gällande barnets 6 kap 19 §,tredje Social-
IOF095 vårdnad, boende och umgänge. stycket FB sekreterare 

SU/ Beslut att överklaga Socialstyrelsens beslut angående 16 kap. 4 § SoL IOF-chef 
JOF096 överflyttning av ärende. 

SU/ Beslut om att viss åtgärd till stöd för ett barn får 6 kap 13a § FB su 6 kap 36 §KL 
IOF097 vidtas, även om den ena vårdnadshavaren inte 

samtycker till detta. 

Övrigt 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
SU/ Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov av 5 kap 3 § SoF Social- Assistent 
IOF098 god man/förvaltare finns/inte längre finns. sekreterare 
SU/ Beslut om anmälan till överförmyndaren om 5 kap 3 § SoF Social-
IOF099 förhållanden betr. förvaltningen av underårigs egendom. sekreterare 
SU/ Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde 5 kap 2 § SoF Social-
IOFlOO för underårig. sekreterare 
SU/ Yttrande i vapenärenden. Assistent 
IOF101 
SU/ Anmälan till IVO om ett allvarligt missförhållande eller 14 kap 7 § SoL su 
IOF102 en påtaglig risk för ett allvarligt miss-förhållande. 
SU/ Prövning av att överklagande skett i rätt tid samt 24 § FL Delegaten i IOF-chef/ 
IOF103 avvisning av överklagande som kommit in för sent. ursprungs- enhetschef 

beslutet 
SU/ Beslut om att nämnden inte ska ansöka hos tingsrätten Enhetschef Gäller då barnet 
IOF104 om särskilt förordnad vårdnadshavare. beräknas fylla 18 

år innan 
processen kan 
färdigställas i 
tingsrätten. 



Bilaga 2. KS 000277 /2020 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/IOFOOS Beslut i fråga om KS au Gäller även ärenden 

mottagande av ärende enligt FB, SoL, LVU, LVM 
från annan kommun. Ändras till SU och LASS. 

Beslut i ärenden om En individuell 
ekonomiskt bistånd till bedömning ska alltid 
livsföring i övrigt. göras i biståndsärenden. 

KS/IOF013 - mer än ett pris basbelopp 4 kap 1 § SoL KS au 
utöver norm och 
riktlinjer. '.Ändras till SU 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd utöver vad som 
följer av 4 kap 1 § SoL 

KS/IOF016 - hyresskulder mer än 3 4 kap 2 § SoL KS au 
mån. 

Ändras till SU 
KS/IOF017 - skuldsanering. 4 kap 2 § SoL KS au 

Ändras till SU 
KS/IOF018 - borgensåtagande. 4 kap 2 § SoL KSau 

Ändras till SU 
KS/IOF024 Beslut om att föra talan i 9 kap 3 § SoL KSau 

förvaltningsrätt om 
återkrav avseende Ändras till SU 
ekonomiskt bistånd enligt 
9kap1och2 §§och 8 kap 
1 § SoL. 

KS/IOF080 Underrättelse till lVO om 13 kap 5 § SoL KSau 
missförhållanden i enskild 
social verksamhet. Ändras till SU 


