
 

 

 

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 
socialutskott 

Datum: Onsdagen den 27 maj 2020 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 13:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   
1.  Val av justeringsperson - kommunstyrelsens socialutskott  KS su 

2.  Godkännande av dagordningen - kommunstyrelsens socialutskott  KS su 

3.  Informationsärenden - kommunstyrelsens socialutskott  KS su 

4.  Delgivningar - kommunstyrelsens socialutskott   KS su 

5.  Verksamhetsuppföljning individ- och familjeomsorgen - tertial 1 Lena Täringskog KS 

6.  Uppföljning av intern kontrollplan individ- och familjeomsorgen – tertial 1 Lena Täringskog KS 

7.  Begäran av resurser för placeringar 2020  Lena Täringskog KF 

8.  Förslag att ingå avtal kring samverkande familjerätt med 
socialförvaltningen i Helsingborgs stad 

Lena Täringskog KS 

9.  Information om Inspektionen för vård och omsorgs pågående tillsyn av 
Barn och unga-enheten inom individ- och familjeomsorgen 

Lena Täringskog KS 

10.  Uppföljning individ- och familjeomsorgen Lena Täringskog KS 

11.  Inkomna skrivelser Lena Täringskog KS su 

12.  Uppföljning domar Lena Täringskog KS su 

 
 
Båstad den 20 maj 2020 
 
 
 

Gösta Sandgren 
Ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-19 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000319/2020 – 100 
 
 

Val av justeringsperson - kommunstyrelsens socialutskott 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Inge Henriksson (BP) utses till justeringsperson och Jessica Andersson (S) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 3 juni 11:00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som  
socialutskottet beslutar vid varje sammanträde.  
 
Socialutskottet kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas  
skriftligt innan den justeras. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000320/2020 – 100 
 
 

Godkännande av dagordningen - kommunstyrelsens socialutskott 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar utskottets arbete och ansvarar för utskottets möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 
 
 
 
Kommunkansliet  
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000328/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden - kommunstyrelsens socialutskott 
 
 
 

1. Allmän information Individ och familj 
2. Information om ärendehantering 

 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekretetare 
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000339/2020 – 900 
 
 

Delgivningar - kommunstyrelsens socialutskott  
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Följande handlingar delges kommunstyrelsens socialutskott: 
 

1. Överlämnande av ansvaret för individ- och familjeomsorgen, beslut från  
utbildningsnämnden med tillhörande tjänsteskrivelse.  

2. Delegationsordning 
3. Ekonomiskt bistånd, statistik och diagram 

 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se ovanstående punkter. 
 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-04-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

UN § 70  Dnr UN 000190/2020 - 600 

Överlämnande av utbildningsnämndens ansvarsområde gällande 
individ- och familjeomsorgen 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens ansvar som socialnämnd från 

och med den 4 maj 2020. För att beslutsfattandet ska fortgå kommer 
kommunstyrelsen att hålla ett extrainsatt sammanträde den 30 april för att 
bland annat fastställa delegationsordning och besluta om förordnanden. 

 
 Det är av stor vikt att utbildningsnämndens initierade ärenden förs över till 

kommunstyrelsen. Därav kommer nya ärenden att registreras i 
kommunstyrelsens diarium med sambandskoppling till utbildningsnämnden.. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, daterad 2020-04-17.  
 
Föredragande Lena Täringskog, tf. IoF-chef, föredrar ärendet.  
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Uppdra förvaltningen att sammanställa initierade ärenden och översända 
till kommunstyrelsen.  

2. Uppdra förvaltningen att uppdatera delegationsordning till nämndens 
sammanträde i maj. 

 
Notering Utbildningsnämnden framför sitt tack till tf. IoF-chef Lena Täringskog för 

utmärkta arbetsinsatser under en period som varit svår för både nämnd och 
förvaltning.  

 Nämnden tackar även tjänstepersoner inom Individ och familj för väl 
genomfört arbete.   
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Datum: 2020-04-17 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: UN 000190/2020 – 600 
 
 

Överlämnande av utbildningsnämndens ansvarsområde gällande individ- 
och familjeomsorgen 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
1. Uppdra förvaltningen att sammanställa initierade ärenden och översända till kommunsty-

relsen.  
2. Uppdra förvaltningen att uppdatera delegationsordning till nämndens sammanträde i maj. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens ansvar som socialnämnd från och med den 4 
maj 2020. För att beslutsfattandet ska fortgå kommer kommunstyrelsen att hålla ett extrain-
satt sammanträde den 30 april för att bland annat fastställa delegationsordning och besluta om 
förordnanden. 
 
Det är av stor vikt att utbildningsnämndens initierade ärenden förs över till kommunstyrelsen. 
Därav kommer nya ärenden att registreras i kommunstyrelsens diarium med sambandskopp-
ling till utbildningsnämnden. 
 
Bakgrund 
Den 25 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige, § 50, att utbildningsnämndens ansvar såsom 
socialnämnd skulle överföras till kommunstyrelsen från och med den 4 maj.  
 

Aktuellt 
För att hantera överlämnandet av ansvaret från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen har 
förvaltningen identifierat en rad ärenden som behöver hanteras för att få till en bra överläm-
ning. Det handlar dels om formella delar, för att beslutsfattandet kan fortgå, men även att till-
varata utbildningsnämndens initierade ärenden, så att utvecklingsarbetet med individ och fa-
milj inte tappar kraft. 
 
Initierade ärenden och upprättande av samband 
Utbildningsnämnden har under innevarande mandatperiod initierat en rad olika ärenden inom 
sitt ansvarsområde för att stärka upp individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun. Exem-
pel på initierade ärenden är Polisanmälan i samband med händelser inom individ och familj (UN 
156/2020), Inspektionen för vård och omsorg – tillsyn (UN 47/2020), Handlingsplan för individ 
och familj (UN 420/2019) och Kommunrevisionens granskning av individ och familj (UN 
146/2020).  
 
Överföringen av ansvaret innebär inte att utbildningsnämndens ärenden ej längre ska verkstäl-
las, utan dessa ska hanteras av kommunstyrelsen. För att tydliggöra det kommer nya ärenden 
att skapas i kommunstyrelsens diarium med sambandskoppling till utbildningsnämnden. På 
det viset går det att följa ärendenas historik över tid trots organisationsförändringen. 
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Intern kontroll och nämndsplan 
Utöver initierade ärenden har nämnden tagit fram intern kontrollplan och målsättningar för 
verksamheten genom antagen nämndsplan. Nämnda ärenden kommer att föras över och beslu-
tas av kommunstyrelsen vid dess extrainsatta sammanträde den 30 april.  
 
Delegationsordning 
Efter den 4 maj kommer utbildningsnämndens delegationsordning att innehålla bestämmelser 
som ej längre är tillämpbara av nämnden, så därav bör nämnden ånyo fastställa uppdaterad 
delegationsordning vid sitt sammanträde i maj. Nämndens delegationsbestämmelser kommer 
att föras över till kommunstyrelsen genom beslut den 30 april.  
 
Förordnanden med kompletterande beslutanderätt 
Förordnade personer inom utbildningsnämnden kommer att bli av med sitt förordnandet i och 
med organisationsförändringen. Den förändringen sker efter midnatt natten mellan den 3 och 
4 maj. Kommunstyrelsen kommer att förordna personer som tar över. Förändringen av perso-
ner kommer att anmälas till Familjen Helsingborgs gemensamma socialjour och förvaltningen. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunkansliet 
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Antagen	av	kommunstyrelsen	2015‐01‐02,	§	4.	Dnr:	KS	000016/2015‐901.	
Senast	reviderad	av	kommunstyrelsen	2020‐04‐30,	§	106.	Dnr:	KS	000277/2020‐901.	
	

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Båstads kommun 
 
Allmänt om delegation 
	
Vad innebär delegation? 
 
Delegation	enligt	kommunallagen	(6	kap	37‐40	§§),	innebär	att	rätten	att	besluta	i	ett	visst	ärende	
eller	i	en	grupp	av	ärenden,	flyttas	över	till	någon	annan.	Den	som	har	sådan	rätt	kallas	delegat.	
	
Delegaten	företräder	kommunstyrelsen,	så	att	delegatens	beslut	ses	som	styrelsens	beslut.	
Beslutet	kan	överklagas	genom	laglighetsprövning	eller	förvaltningsbesvär.	
	
Kommunstyrelsen	kan	inte	ändra	delegatens	beslut,	men	kan	återkalla	delegationsuppdraget.	
Styrelsen	kan	också	ta	över	ett	ärende	och	fatta	beslut,	förutsatt	att	delegaten	ännu	inte	har	fattat	
något	beslut.	
	
Delegaten	har	redovisningsansvar	till	kommunstyrelsen	och	det	straffrättsliga	ansvaret.	Det	
innebär	att	delegaten	kan	dömas	för	exempelvis	tjänstefel	om	beslutet	är	felaktigt.	Delegaten	
har	rätt	att	överlämna	ärenden	som	omfattas	av	delegation	för	avgörande	i	kommunstyrelsen.	
	
Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 
 
Delegation	inom	kommunstyrelsen	förutsätter	alltid	beslut	i	två	led.	Först	måste	fullmäktige	
besluta	om	ett	reglemente	för	kommunstyrelsen,	som	talar	om	vilka	verksamhetsområden	som	
styrelsen	ska	hantera	och	i	vilka	ärenden	eller	grupper	av	ärenden	som	styrelsen	ska	fatta	beslut.	
	
Sedan	kan	kommunstyrelsen	besluta	att	delegera	beslutanderätten.	De	vanligast	förekommande	
ärendena	samlas	i	kommunstyrelsens	delegationsordning,	men	styrelsen	kan	också	besluta	om	
delegation	i	en	viss	fråga	enligt	särskilt	beslut.	
	
Vad kan kommunstyrelsen delegera? 
 

Kommunstyrelsen	bestämmer	själv	i	vilka	ärenden	eller	ärendegrupper	som	beslutanderätten	
ska	delegeras.	Kommunallagen	anger	dock	att	beslut	i	vissa	typer	av	ärenden	inte	får	delegeras		
(6	kap	38	§	KL).	Följande	typer	av	ärenden	får	inte	delegeras	av	kommunstyrelsen:	
	
‐ Ärenden	som	avser	verksamhetens	mål,	inriktning,	omfattning	eller	kvalitet,	det	vill	säga	
		 styrelsens	övergripande	ansvar	för	verksamheten	
‐ Framställningar	eller	yttranden	till	fullmäktige	
‐ Yttranden	med	anledning	av	att	fullmäktiges	beslut	har	överklagats	
‐	 Yttranden	med	anledning	av	att	styrelsens	egna	beslut	har	överklagats	
‐	 Ärenden	som	rör	myndighetsutövning	mot	enskilda	om	ärendet	är	av	principiell	

beskaffenhet	eller	annars	av	större	vikt	(det	innebär	att	bland	annat	ärenden	som	får	stora		
konsekvenser	för	kommunen	eller	där	politiska	bedömningar	är	avgörande,	inte	kan	
delegeras	från	styrelsen)	

‐ Ärenden	som	väckts	genom	medborgarförslag	och	som	överlåtits	till	styrelsen	
‐ Vissa	ärenden	som	anges	i	särskilda	föreskrifter,	bland	annat	inom	socialtjänstens	område,		

där	beslut	i	vissa	ärenden	uttryckligen	inte	får	delegeras.	
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Delegation och verkställighet 
	

Delegering	av	verklig	beslutanderätt	ska	skiljas	från	beslutanderätten	som	varje	arbetsfördelning	
mellan	anställda	medför,	det	vill	säga	ren	verkställighet.	Gränsen	mellan	delegering	och	ren	verk‐
ställighet	är	ofta	något	flytande.	Med	beslut	i	delegationsordningen	avses	endast	beslut	i	kommu‐
nallagens	mening.	Kännetecknande	för	ett	beslut	är	bland	annat	att	det	finns	utrymme	för	alterna‐
tiva	lösningar	och	att	beslutsfattaren	måste	göra	vissa	överväganden	och	bedömningar.	Vid	ren	
verkställighet	saknas	utrymme	för	självständiga	bedömningar,	som	till	exempel	vid	tillämpning		
av	en	taxa	eller	riktlinjer.	Beslut	som	är	ren	verkställighet	kan	inte	överklagas.	
	
Till vem kan kommunstyrelsen delegera? 
 
Kommunstyrelsen	kan	lämna	delegation	till:	
‐	En	ledamot	eller	ersättare	i	styrelsen	
‐	En	av	kommunens	anställda	
‐	Ett	utskott	
‐	Ett	presidium	
	
Det	är	inte	tillåtet	att	delegera	till:	
‐	En	grupp	av	anställda	
‐	En	anställd	tillsammans	med	en	ledamot	eller	ersättare	(det	kallas	blandad	delegering)	
‐	En	anställd	i	kommunalt	bolag	
	
Om	delegaten	har	en	förordnad	vikarie	eller	ställföreträdare	så	tar	denne	över	beslutanderätten,	
men	om	det	inte	finns	någon	så	tar	ersättaren	i	delegationsordningen	över	istället.	
	

Om	varken	ordinarie	delegat	eller	ersättare	finns	tillhands	eller	har	angetts	och	beslutet	inte		
kan	dröja,	ska	ärendet	avgöras	av	delegatens	chef	eller	lämnas	till	ordföranden	för	avgörande.	
	

I	kommunstyrelsen	ersätter	1:e	vice	ordförande	respektive	2:e	vice	ordförande	vid	ordförandens	
frånvaro,	om	inte	annat	anges	särskilt	i	delegationsordningen	eller	i	särskilt	beslut.	
 
Kompletterande beslutanderätt inom socialtjänsten 
	
Behovet	av	att	kunna	fatta	beslut	snabbt	inom	socialtjänsten	är	tillgodosett	genom	att	ordförande	
erhållit	en	direkt	i	lag	angiven	kompletterande	beslutanderätt.	Därutöver	har	kommunstyrelsen	
möjlighet	att	i	vissa	fall	förordna	annan	ledamot	eller	tjänsteman	att	fatta	beslut.	Ett	exempel	på	
sådan	kompletterande	beslutanderätt	är	ordförandens	möjlighet	att	besluta	om	omedelbart	
omhändertagande	enligt	LVM.	Syftet	med	bestämmelserna	om	kompletterande	beslutanderätt		
är	att	det	alltid	ska	finnas	någon	beslutsbehörig	att	tillgå. 
 
Brådskande ärenden 
	
Kommunstyrelsen	får,	enligt	6	kap	39	§	KL,	uppdra	åt	ordföranden	eller	annan	ledamot	att	
besluta	i	ärenden	som	är	så	brådskande	att	styrelsens	beslut	inte	kan	avvaktas.	Det	rör	sig	bara	
om	ärenden	som	absolut	måste	avgöras	omgående,	till	exempel	olika	typer	av	omhändertaganden.	
	
Ärenden	som	avgörs	med	den	här	bestämmelsen,	ska	anmälas	vid	styrelsens	nästa	sammanträde	
och	är	att	anse	som	ett	beslut	av	styrelsen.	
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Anmälan av delegationsbeslut m.m. 
	

Beslut	fattat	med	stöd	av	delegation	ska	vara	skriftligt	och	undertecknat.	Av	beslutet	ska	framgå	att	
det	är	fattat	med	stöd	av	delegation	från	styrelsen	och	enligt	vilken	punkt	i	delegationsordningen.	
	
Delegaten	ansvarar	för	eventuell	delgivning	till	den	som	berörs	av	beslutet.	Besvärshänvisning	ska	
finnas	med	i	beslutet.	
	
Delegationsbeslut	ska	anmälas	till	kommunstyrelsen,	enligt	6	kap.	39‐40	§§	KL.	Besluten	ska	
anmälas	vid	styrelsens	nästkommande	sammanträde,	om	inte	annat	anges	i	delegations‐	
ordningen.	
	

Anmälan	av	fattade	delegationsbeslut	ska	senast	åtta	dagar	före	styrelsens	sammanträdesdag	
tillställas	sekreteraren	genom	en	förteckning	över	delegatens	samtliga	beslut	efter	
föregående	anmälan.	
	
Firmateckningsrätt 
 
Rätten	eller	behörigheten	att	underteckna	avtal	och	andra	handlingar	för	kommunens	räkning	
utgör	ren	verkställighet	och	är	följaktligen	inte	något	beslut	i	kommunallagens	mening.	I	vissa	fall	
kan	denna	rätt	eller	behörighet	framgå	av	särskilt	fattade	beslut	av	kommunfullmäktige,	kommun‐
styrelsen	eller	någon	annan	nämnd	i	samband	med	att	beslut	fattas	att	godkänna/ingå	avtal	eller	
andra	rättshandlingar.	Oftast	är	det	dock	fråga	om	avtal	och	andra	handlingar	som	undertecknas	
av	t.ex.	en	verksamhetsområdeschef	som	ett	led	i	den	löpande	verksamheten	och	som	finansieras	
inom	beslutad	budgetram	för	respektive	nämnd.	I	dessa	fall	framgår	rätten	eller	behörigheten	att	
underteckna	avtal	och	andra	handlingar	av	respektive	nämnds	generella	beslut	om	firma‐
teckningsrätt.	



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/A001 Beslut	om	avslag	på	begäran	

om	utläm‐nande	av	allmän	
handling	till	enskild	eller	
annan	myndighet	samt	
uppställ‐ande	av	förbehåll	i	
samband	med	ut‐lämnande	
till	enskild.

6	kap	7	§	OSL.
Omfattar	också	
beslut	enligt	(EU)	
2016/679	artikel	
15	samt	lag	
(2018:218)	med	
kompletterande	
bestämmelser	till	
EU:s	dataskydds‐
förordning.

Verksamhets‐
områdeschef

Kanslichef/
kommunjurist

Beslut	om	att	lämna	ut	
allmän	handling	fattas	av	
den	som	har	handlingen	i	
sin	vård	om	inte	viss
befattningshavare	enligt	
arbetsledning	eller
särskilt	beslut	ska	
göra	detta.

KS/A002 Beslut	om	avslag	på	begäran	
om	utläm‐nande	av	anbud	i	
upphandling	samt	upp‐
ställande	av	förbehåll	i	
samband	med	
utlämnandet.

Kommunjurist

KS/A003 Beslut	att	lämna	ut	uppgifter	
ur	person‐register	till	statliga	
myndigheter	i	forsk‐
ningssyfte.

12	kap	6	§	SoL Verksamhets‐
områdeschef

Kommun‐
arkivarien

Om	uppgiften	överläm‐nats	
till	centralarkivet	beslutar	
kommunarkiva‐rien.

KS/A004 Överklagande,	yrkande	om	
inhibition	samt	yttrande	till	
allmän	förvaltnings‐domstol,	
när	förvaltningsrätt	eller	
kam‐marrätt	ändrat	
styrelsens	beslut	och	detta	
beslut	ursprungligen	fattats	
av	delegaten.

Delegaten	i	
ursprungs‐	
beslutet

Denna	delegation	omfat‐tar	
även	beslut	huruvida	
överklagande,	yrkande	om	
inhibition	samt	ytt‐rande	
till	allmän	förvalt‐
ningsdomstol	ska	ske.

KS/A005 Beslut	att	avge	yttrande	till	
domstol	eller	annan	
myndighet	med	anledning	av	
överklagande	av	
delegationsbeslut.

Delegaten	i	
ursprungs‐	
beslutet

Kommunjurist

KS/A006 Beslut	att	avvisa	
överklagande	som	kommit	in	
försent.

24	§	FL Delegaten	i	
ursprungs‐	
beslutet

Verksamhets‐
Områdeschef	
eller	kanslichef	
eller	kommun‐
jurist

KS/A007 Beslut	att	avvisa	
överklagande	som	kommit	in	
försent,	i	de	fall	där	ur‐
sprungsbeslutet	ej	fattats	på	
tjänste‐mannadelegation.

24	§	FL Kanslichef Kommunjurist

KS/A008 Beslut	att	överklaga	dom	
eller	beslut	av	domstol	eller	
annan	myndighet,	samt	att	
inge	överklagandeskriften.

Verksamhets‐
områdeschef

Kommunjurist



KS/A009 Beslut	att	omprövning	ska	
ske.

24	§	FL Delegaten	i	
ursprungs‐	
beslutet

Verksamhets‐
områdeschef

KS/A010 Omprövning	av	beslut. 24	§	FL Delegaten	i	
ursprungs‐	
beslutet

Verksamhets‐
områdeschef

KS/A011 Beslut	om	att	föra	
kommunens	talan	vid	över‐	
och	underdomstolar,	
exekutions‐säten	samt	övriga	
myndigheter	i	Sverige.

KS	ordförande Kommunstyrelse
ns	1:e	eller	2:e	
vice	ordförande

KS/A012 Beslut	att	utse	och	avvisa	
ombud	att	föra	kommunens	
talan	vid	över‐	och	under‐
domstolar,	exekutionssäten	
samt	övriga	myndigheter	i	
Sverige.

KS	ordförande Kommunstyrelse
ns	1:e	eller	2:e	
vice	ordförande

KS/A013 Beslut	att	såsom	kommunens	
ombud	föra	kommunens	
talan	vid	över‐	och	
underdomstolar,	
exekutionssäten	samt	övriga	
myndigheter	i	Sverige,	med	
den	behörighet	som	framgår	
av	12	kap	14	§	
rättegångsbalken,	samt	med	
rätt	att	förordna	annan	i	sitt	
ställe,	allt	i	den	mån	det	ej	
genom	särskilt	beslut	
uppdragits	åt	annan.

Kanslichef/
kommunjurist

KS/A014 Beslut	om	polisanmälan	
angående	brott	mot	den	egna	
verksamheten	(ekonomiskt	
bistånd,	skadegörelse	mm).

10	kap	2	§	OSL Verksamhets‐
områdeschef

KS/A015 Beslut	om	polisanmälan	
angående	vissa	brott	mot	
underåriga	samt	vissa	grövre	
brott.

10	kap	21	och	23	
§§	OSL	

Verksamhets‐
områdeschef

KS/A016 Beslut	i	styrelseärenden	som	
är	så	brådskande,	att	
styrelsens	avgörande	inte	
kan	avvaktas.

6	kap	39	§	
kommunallagen

KS	ordförande Kommunstyrelse
ns	1:e	eller	2:e	
vice	ordförande

KS/A017 Beslut	i	utskottsärenden	som	
är	så	brådskande,	att	
utskottets	avgörande	inte	
kan	avvaktas.

7	kap	39	§	
kommunallagen

Utskotts‐
ordförande

1:e	eller	2:e	vice	
ordförande

KS/A018 Beslut	om	
Förtroendemännens	
deltagande	i	kurser	etc.

KS	ordförande

KS/A019 Yttrande	angående	
antagande	av	hem‐värnsmän.

KS	ordförande

KS/A020 Avge	yttrande	enligt	Lag	om	
TV‐övervakning.

SFS	1998:150	§	
18

Säkerhetssamord
nare



KS/A021 Avge	yttranden	i	
folkbokföringsärenden.

Registrator Kanslichef

KS/A022 Tillstånd	att	använda	
kommunens	
stadsvapen.

Kommunikations
chef

Kanslichef

KS/A023 Beslut	i	ärenden	som	rör	
tillståndsgivning	mm	enligt	
Lotterilagen

Lotterihand‐
läggare

KS/A024 Beslut	att	anta	och	revidera	
styrelsens	
dokumenthanteringsplaner.

Kommun‐
arkivarie

Kanslichef

KS/A025 Besluta	om	gallring	av	
styrelsens	
handlingar.

Kommun‐
arkivarie

Kanslichef

KS/A026 Dödsboanmälan	till	
skatteverket.

ÄB	20	kap	8	a	§ Handläggare,
Individ	och	familj

Skatteverket	bör	under‐
	rättas	om	vilka	som	är	
	delegater.

KS/A027 Beslut	att	ordna	
gravsättning.

5	kap	2	§	
Begravningslage
n

Handläggare,
Individ	och	familj

KS/A028 Ingå	samverkansavtal	
(extern	motpart)	om	
samarbete.

Verksamhets‐
områdeschef

KS/A029 Beslut	om	
ramavtalsupphandling	av	
kommunövergripande	
ramavtal.

Upphandlare

KS/A030 Beslut	om	att	kommunen	
ansluter	sig	till	ramavtal	som	
ingåtts	av	samarbets‐
organisationer	(t.ex.	
Kommentus).

Upphandlare

KS/A031 Beslut	om	upphandling	
(värde	över	28	%	av	
tröskelvärdet)	av	
verksamhetsspecifika	varor	
och	tjänster	i	enlighet	med	
inköp‐	och	
upphandlingspolicy	samt	
förlänga	befintliga	avtal.

Verksamhets‐
områdeschef

KS/A032 Beslut	om	utdelning	av	
miljöpriset.

KS	au

KS/A033 Beslut	om	utdelning	av	
integrationspris.

KS	au



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/E001 Beslut	om	utdelning	av	

kommunala	stipendier,	
gratifikationer	även	som
stipendier/bidrag	ur	
donationsfonder

KS	ordförande

KS/E002 Beslut	om	överlåtelse	och	
upplåtelse	eller	återköp	av	
mark	för	industribebyggelse	
i	enlighet	med	av	fullmäktige	
eller	kom‐munstyrelsen	
antagna	riktlinjer	och	pris.

KS	ordförande

KS/E003 Beslut	om	placering	av	
donationsmedel.

Ekonomichef

KS/E004 Beslut	om	betalningsuppskov	
enligt	VA‐lagen.

Ekonomichef

KS/E005 Beslut	om	betalningsuppskov	
under	3	mån.

Ekonomichef

KS/E006 Beslut	om	att	ansöka	om	
lagsökning	eller	
betalningsföreläggande	hos	
domstol.

Ekonomichef

KS/E007 Beslut	om	att	begära	
utmätning	i	fast	egendom.

KS	au

KS/E008 Beslut	om	uppgörelse	om	
kvittning.

KS	au

KS/E009 Beslut	om	överenskommelse	
om	betalning	eller	
avskrivning	av	fordran,	anta	
ackord,	ingå	förlikning	och	
sluta	annat	avtal	över	
100.000	kr/ärende.

KS	au

KS/E010 Beslut	om	överenskommelse	
om	betalning	av	fordran,	
anta	ackord,	ingå	förlikning	
och	sluta	annat	avtal	under	
100.000	kr.

Ekonomichef

KS/E011 Beslut	om	att	vid	behov	ta	
upp	lån	eller	omsätta	
befintliga	lån	inom	den	
belopps‐ram	och	de	riktlinjer	
som	fullmäktige	fast‐ställt	
med	särskilt	beaktande	av	de	
närmare	föreskrifter	om	
säkerheten	som	fullmäktige	
angivit.	

Ekonomichef Samråd	sker	med	KS	
ordförande

KS/E012 Beslut	om	tekniska	
justeringar	av	pengen	för	
barnomsorg,	grundskola	och	
gymnasium.

Ekonomichef Underrätta	berörd	nämnd,	
förskolechefer,	rektorer	och	
fristående	huvudmän.



KS/E013 Beslut	om	tekniska	
justeringar	i
hemtjänstpeng	och	
boendepeng.

Ekonomichef Underrätta	berörd	nämnd.

KS/E014 Hyresavtal	avseende	
inhyrning	av	lokaler	upp	till	
250	tkr	per	år	och	kontrakt	
samt	0‐5	år.

KS	ordförande 1:e	eller	2:e	vice	
ordförande

Föreslagna	kontrakt	som	
avslås	delges	och	redo‐
visas	i	kommunstyrelsen.



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/P001 Beslut	om	

tillsvidareanställning	av	
verksamhetsområdeschef.

Kommun‐
direktör

Kommundirektör	ska	
samråda	med	förhand‐
lingsutskott	och	ansvarig	
nämnds	ordförande.

KS/P002 Beslut	om	
tillsvidareanställning	av	
övriga	chefer.

Verksamhets‐
områdeschef

KS/P003 Beslut	om	
tillsvidareanställning	av	
övrig	personal.

Chef

KS/P004 Beslut	om	visstidsanställning	
av	kommundirektör.

Förhandlings‐
utskott

KS/P005 Beslut	att	utse	
ställföreträdare	för	
förskolechef/rektor.

SkolL	2	kap	19	§ Verksamhets‐
områdeschef

KS/P006 Beslut	om	uppsägning	på	
grund	av	ar‐betsbrist	‐	fler	än	
fem	(5)	anställda.

Kommun‐
direktör

KS/P007 Beslut	om	uppsägning	på	
grund	av	ar‐betsbrist	‐	fler	än	
fem	(5)	anställda.

HR‐chef

KS/P008 Beslut	om	uppsägning	av	
personliga	skäl/avsked	av	
verksamhetsområdeschef.

Förhandlings‐
utskott

KS/P009 Beslut	om	uppsägning	av	
personliga	skäl/avsked	av	
övriga	chefer.

Förhandlings‐
utskott

KS/P010 Beslut	om	uppsägning	av	
personliga	skäl/avsked	av	
övrig	personal.

HR‐chef

KS/P011 Beslut	om	omplacering	av	
verksamhets‐områdeschef.

Förhandlings‐
utskott

KS/P012 Omplacering	mellan	
verksamhetsområ‐dena	när	
överenskommelse	ej	nåtts.

HR‐chef Biträdande	
HR‐chef

KS/P013 Ekonomisk	uppgörelse	i	
samband	med	anställnings	
upphörande.

Förhandlings‐
utskott

KS/P013 B Ekonomisk	uppgörelse	i	
samband	med	anställnings	
upphörande,	omfattande	upp	
till	sex	månaders	lön.

HR‐chef

KS/P014 Kollektivavtals‐
förhandlingar.

HR‐chef Biträdande	
HR‐chef

KS/P015 Lönesättning	vid	
rekrytering/nya	arbets‐
uppgifter/återköp	av	
kommundirektör.

Förhandlings‐
utskott

KS/P016 Fastställa	ramar,	regler	och	
riktlinjer	för	lönerevision.

Förhandlings‐
utskott

KS/P017 Begära	in	och	besluta	om	
bisyssla	för	
kommundirektör.

KS	ordförande



KS/P018 Beviljande	av	förmåner	
enligt	pensions‐policy.

HR‐chef Biträdande	
HR‐chef

KS/P019 Beviljande	av	förmåner	
utöver	pensions‐policy	om	
särskilda	skäl	föreligger.

HR‐chef Biträdande	
HR‐chef

KS/P020 Övergripande	ansvarig	för	
att	arbets‐miljöarbetet	
bedrivs	systematiskt.

Kommun‐
direktör

Kommundirektören	har	
rätt	att	vidaredelegera	
denna	punkt.

KS/P021 Beslut	om	lockout. Förhandlings‐
utskott

KS/P022 Tvisteförhandlingar	på	
grund	av	konflikt.

Förhandlings‐
utskott

KS/P023 Beslut	om	samhällsfarlig	
konflikt.

Förhandlings‐
utskott

KS/P024 Beslut	om	att	använda	
person	som	avses	i	2	kap	18	
§	SkolL	för	att	bedriva	under‐
visning	under	längre	tid	än	
sex	månader.

2:19	SkolL Rektor/
förskolechef

KS/P025 Beslut	om	att	utreda	och	
vidta	åtgärder	mot	
trakasserier.

2	kap	3	§	Diskri‐
mineringslagen	
(2008:567)

Chef

KS/P026 Beslut	om	lön	till	
verksamhetsområdes‐chefer.

Kommun‐
direktör

Kommundirektören	ska	
samråda	med	
förhandlingsutskottet.



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/PL001 Beslut	om	att	ingå	planavtal. Verksamhets‐

områdeschef
Stadsarkitekt

KS/PL002 Beslut	om	granskning	
(utställning)	av	planer	som	
överensstämmer	med	
översiktsplanen	(ÖP).

KS	au



Kommunal vuxenutbildning
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/U001 Beslut	om	avgifter	för	böcker	
och	andra	lärverktyg.

20	kap.	7	§	SkolL KS	au Utgångspunkten	är	att	
utbildningen	ska	vara	
avgiftsfri.

KS/U002 Beslut	om	att	utbildning	på	
en	kurs	ska	upphöra.

21	kap.	9	§	SkolL Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	
p.	10	SL	(av	elev/sökande).

KS/U003 Beslut	om	att	på	nytt	bereda	
elev	utbildning	om	det	finns	
särskilda	skäl.

20	kap.	9	§	3	st.	
SkolL

Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	
p.	11	SL	(av	elev/sökande).

KS/U004 Behörighet	och	beslut	om	
mottagande	till	utbildning	på	
grundläggande	nivå.

20	kap.	11	och	13	
§§	SkolL
3	kap.	2	§	VuxF

Rektor Beslut	om	mottagande	får	
överklagas	till	Skolväsen‐
dets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	9	SL	
(av	elev/sökande).

KS/U005 Beslut	om	yttrande	i	
samband	med	ansö‐kan	om	
utbildning	på	grundläggande	
nivå	hos	annan	huvudman.

20	kap.	11	och	14	
§§	SkolL

Rektor

KS/U006 Beslut	om	mottagande	av	
elev	från	annan	hemkommun	
till	utbildning	på	grund‐
läggande	nivå.

20	kap.	11	och	14	
§§	SkolL

Rektor Beslutet	får	överklagas	till	
Skolväsendets	överkla‐
gandenämnd	enligt	28	kap.	
12	§	p.	9	SL	(av	
elev/sökande).

KS/U007 Behörighet	och	beslut	om	
mottagande	till	utbildning	på	
gymnasial	nivå.

20	kap.	19‐20	
och	22	§§	SkolL

Rektor Beslut	om	mottagande	får	
överklagas	till	Skolväsen‐
dets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	9	SL	
(av	elev/sökande).

KS/U008 Yttrande	och	beslut	om	
interkommunal	ersättning	i	
samband	med	ansökan	om	
utbildning	på	gymnasial	nivå	
hos	annan	huvudman.

20	kap.	21	§	
SkolL

Rektor Beslut	om	interkommunal	
ersättning	får	överklagas	
till	Skolväsendets	överkla‐
gandenämnd	enligt	28	kap.	
12	§	p.	12	SL	(av	
elev/sökande).

KS/U009 Beslut	om	mottagande	av	
elev	från	annan	hemkommun	
till	utbildning	på	gymnasial	
nivå.

20	kap.	22	§	
SkolL

Rektor En	behörig	sökande	ska	tas	
emot	om	hemkommu‐nen	
åtagit	sig,	eller	ska	åta	sig,	
att	svara	för	kostnaderna.

KS/U010 Beslut	om	att	anta	sökande	
till	utbildning	på	gymnasial	
nivå.

20	kap.	22	§	
SkolL

Rektor Gäller	ej	sökande	som	avses	
i	20	kap.	19	§	SL	(elev	som	
har	examen	från	
yrkesprogram	men	ej	har	
behörighet	till	hög‐
skolestudier).

KS/U011 Beslut	om	rätt	till	prövning. 3	kap.	21	SkolL0	
kap.	30	§
SkolL

Rektor

Särskild utbildning för vuxna 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning



KS/U012 Beslut	om	avgifter	för	böcker	
och	andra	lärverktyg.

21	kap.	6	§	SkolL Rektor Utgångspunkten	är	att	
utbildningen	ska	vara	
avgiftsfri.

KS/U013 Beslut	om	mottagande	av	
sökande	till	särskild	
utbildning	för	vuxna.

21	kap.	7	§	3	st.	
SkolL

Rektor Beslutet	får	överklagas	till	
Skolväsendets	
överklagande‐nämnd	enligt	
28	kap.	12	§	p.	9	SL	(av	
elev/sökande).

KS/U014 Beslut	om	mottagande	av	
sökande	från	annan	
hemkommun	till	särskild	
utbildning	för	vuxna.	

21	kap.	7	§	SkolL Rektor En	sökande	ska	tas	emot	
om	hemkommunen	åtagit	
sig	att	svara	för	
kostnaderna.	Beslu‐tet	får	
överklagas	till	Skolvä‐
sendets	
överklagandenämnd	enligt	
28	kap.	12	§	p.	9	SL	(av	
elev/sökande).

KS/U015 Yttrande	och	beslut	om	
kommunal	ersättning	i	
samband	med	ansökan	till	
särskild	utbildning	för	vuxna	
hos	annan	huvud‐man.

21	kap.	7	§	SkolL Rektor

KS/U016 Beslut	om	att	anta	sökande	
till	särskild	utbildning	för	
vuxna	på	gymnasial	nivå.

21	kap.	7	§	SkolL Rektor

KS/U017 Beslut	om	att	utbildning	på	
en	kurs	ska	upphöra.

21	kap.	9	§	2	st.	
SkolL

Rektor Får	överklagas	till	
Skolväsendets	
överklagandenämnd	enligt	
28	kap.	12	§	p.	10	SL	(av	
elev/sökande).

KS/U018 Beslut	om	att	på	nytt	bereda	
elev	särskild	utbildning	för	
vuxna	om	det	finns	sär‐skilda	
skäl.

21	kap.	9	§	3	st.	
SkolL

Rektor Får	överklagas	till	
Skolväsen‐dets	
överklagandenämnd	enligt	
28	kap.	12	§	p.	10	SL	(av	
elev/sökande).

Utbildning i svenska för invandrare
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/U019 Beslut	om	att	eleverna	ska	
hålla	sig	med	egna	
lärverktyg.

22	kap.	5	§	SkolL Rektor

KS/U020 Beslut	om	att	minska	
undervisningens	omfattning.

22	kap.	6	§	SkolL,	
2	kap.	24	§	VuxF

Rektor Minskning	kan	ske	om	
eleven	begär	det	och	
huvudmannen	finner	att	
det	är	förenligt	med	utbild‐
ningens	syfte.

KS/U021 Beslut	om	att	ta	emot	en	elev	
till	utbildning	i	svenska	för	
invandrare.

22	kap.	15	§§	
SkolL

Rektor Får	överklagas	till	
Skolväsendets	
överklagandenämnd	enligt	
28	kap.	12	§	p.	9	SL	(av	
elev/sökande).

KS/U022 Beslut	om	att	utbildning	på	
en	kurs	ska	upphöra.

22	kap.	16	§	2	st.	
SkolL

Rektor Får	överklagas	till	Skol‐
väsendets	
överklagandenämnd	enligt	
28	kap.	12	§	p.	10	SL	(av	
elev/sökande).

KS/U023 Beslut	om	att	på	nytt	bereda	
elev	utbildning	i	svenska	för	
invandrare	om	det	finns	
särskilda	skäl.

22	kap.	17	§	
SkolL

Rektor Får	överklagas	till	
Skolväsendets	
överklagandenämnd	enligt	
28	kap.	12	§	p.	11	SL	(av	
elev/sökande).



KS/U024 Beslut	om	rätt	till	prövning	i	
utbildning	i	svenska	för	
invandrare.

3	kap.	21	§	SkolL,	
22	kap.	24	§	
SkolL

Rektor

KS/U025 Beslut	om	ansökan	till	
Skolverket	om	en	ny	kurs	på	
gymnasial	nivå	inom	
kommunal	vuxenutbildning	
och	särskild	utbildning	för	
vuxna.

2	kap.	5	§	VuxF Rektor

KS/U026 Beslut	om	vilka	nationella	
kurser	som	ska	ges	inom

‐	Kommunal	vuxenutbildning	
på	
			grundläggande	nivå
‐	Kommunal	vuxenutbildning	
på
			gymnasial	nivå
‐	Särskild	utbildning	för	
vuxna
‐	Utbildning	i	svenska	för	
invandrare

2	kap.	9	§	och
2	kap.	3	§	VuxF

Rektor Beslut	om	orienterings‐
kurser	och	individuella	
kurser	beslutas	av	rektor,	
liksom	uppdelning	i	
delkurser.

KS/U027 Anskaffning	av	platser	för	
arbetsförlagt	lärande	och	se	
till	att	lärandet	uppfyller	
kraven.

2	kap.	27	§	VuxF Rektor

KS/U028 Beslut	om	utredning	som	
allsidigt	klar‐lägger	
omständigheter	av	betydelse	
i	ärende	om	avstängning.

7	kap.	4	§	VuxF Rektor Utredning	ska	inledas	
omgående	och	genom‐föras	
skyndsamt.

Bibliotek
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/U029 Beslut	om	öppethållande. Verksamhets‐
områdeschef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/K001 Beslut	om	årsbidrag	till	

kulturella	föreningar.
Enligt	gällande	
bidragsregler

Kulturstrateg Delegationen	omfattar	även	
rätten	att	avslå	
bidragsansökningar.

KS/K002 Beslut	om	årsbidrag	till	
studieförbund.

Enligt	gällande	
bidragsregler

Kulturstrateg Delegationen	omfattar	även	
rätten	att	avslå	
bidragsansökningar.

KS/K003 Beslut	om	inköp	av	
konstverk	för	vilka	
kostnaden	uppgår	till	högst	
ett	pris‐basbelopp.

Kulturstrateg

KS/K004 Beslut	om	
programverksamhet	där	
kostna‐den	uppgår	till	högst	
ett	prisbasbelopp.

Kulturstrateg

KS/K005 Beslut	om	kulturpristagare. KS	au

KS/K006 Beslut	om	mottagare	av	
kulturstipendium.

KS	au



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/F001 Beslut	om	fördelning	av	

anslag	till	barn‐	och	
ungdomsföreningar	samt	till	
förening‐ar	för	
funktionshindrade	enligt	
fastställda	normer.

Mark‐	och
fritidschef

KS/F002 Beslut	om	utbetalning	av	
investerings‐bidrag	enligt	
fastställda	bidragsnormer	
och	inom	ramen	för	
befintliga	medel.

Mark‐	och
fritidschef

KS/F003 Besluta	om	bidrag	för	
särskilda	ändamål	upp	till	ett	
belopp	om	max	ett	prisbas‐
belopp	inom	ramen	för	
befintliga	medel	till	
bidragsberättigade	
föreningar.

Mark‐	och
fritidschef

KS/F004 Besluta	om	granskning	av	
bidragsberättigad	förening.

Mark‐	och
fritidschef

KS/F005 Besluta	om	utarrendering	av	
bad‐anläggningar	i	Torekov	
och	i	Segelstorp.

Mark‐	och
fritidschef

KS/F006 Besluta	om	Nolatopristagare. KS	au

KS/F007 Besluta	om	
ungdomsledarpristagare.

KS	au



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/TS001 Framställning	till	och	

yttrande	över	remisser	från	
lantmäteriet	ang.	fastighets‐
bildning	m.m.	avseende	
kommunens	fastigheter.

Verksamhets‐
områdeschef	för	
Teknik	och
service

KS/TS002 Beslut	om	förvärv	och	byte	
av	mark	för	gatu‐	och	
parkändamål	i	enlighet	med	
gällande	detaljplan.

Verksamhets‐
områdeschef

KS/TS003 Förvärv,	överlåtelse	eller	
upplåtelse	av	fastighet	eller	
fastighetsdel,	där	detta	sker	
för	att	genomföra	fastställd	
detaljplan	vad	avser	mark	för	
gata,	väg	eller	annan	all‐män	
plats	mindre	än	eller	lika	
med	250	m2.	Beslutet	
förutsätter	att	medel	finns	i	
budget.	Maximalt	100.000	
kr/ärende.		

Verksamhets‐
områdeschef	för	
Teknik	och
service

KS/TS004 Förvärv,	överlåtelse	eller	
upplåtelse	av	fastighet	eller	
fastighetsdel,	där	detta	sker	
för	att	genomföra	fastställd	
detaljplan	vad	avser	mark	för	
gata,	väg	eller	annan	all‐män	
plats	större	än	250	m2.	
Beslutet	för‐utsätter	att	
medel	finns	i	budget.	
Maximalt	300.000	
kr/ärende.

Exploaterings‐
ingenjör

Verksamhets‐
områdeschef	för	
Teknik	och
service

KS/TS005 Själv	eller	genom	ombud	
företräda	kommunen	vid	
förrättning	hos	fastighets‐
bildningsmyndighet,	och	
enligt	lagen	om	enskilda	
vägar,	med	behörighet	att	å	
kommunens	vägnar	ansöka	
om	sådan	förrättning	och	att	
företräda	kommunen	vid	
förrättningen	med	den	
behörighet	som	anges	i	12	
kap	14	§	rättegångsbalken.

Verksamhets‐
områdeschef	för	
Teknik	och	
service	eller	
exploaterings‐
ingenjör

Delegat	beroende	på	
ärendets	karaktär.

KS/TS006 Själv	eller	genom	ombud	
företräda	kommunen	som	
markägare	vid	fastighets‐	
och	tomtindelning.

Projektingenjör	
(beställare,
VA	och	
renhållning)

KS/TS007 Yttranden	på	remisser	
angående	bygglov	såsom	
sakägare	(granne).

Verksamhets‐
områdeschef	för	
Teknik	och	
service



KS/TS008 Företräda	kommunen	som	
markägare	vid	
grannyttrande	där	bygglov	ej	
behövs.

Verksamhets‐
områdeschef

KS/TS009 Beslut	om	utsträckning,	
nedsättning,	död‐ning	och	
relaxation	av	inteckningar	
samt	utbyte	av	pantbrev	
liksom	andra	därmed	
jämförliga	åtgärder.

Verksamhets‐
områdeschef

KS/TS010 Yttrande	i	ärende	om	
tillstånd	att	bedriva	tillfällig	
handel.

Parkingenjör Mark‐	och	
fritidschef

KS/TS011 Beslut	om	upplåtelse	av	
torgplats,	allmän	platsmark	
eller	annan	kommunal	mark,	
samt	avge	yttrande	i	
tillståndsfrågor	rörande	all	
kommunal	mark.

Parkingenjör Mark‐	och	
fritidschef

KS/TS012 Beslut	om	att	bevilja	eller	
avslå	ansökan	om	
nedtagning	av	träd	på	
kommunal	mark.

Natur‐	och	
skogsförvaltare

KS/TS013 Beslut	om	Jakträttstillstånd	
av	skadedjur	på	kommunägd	
mark.

Jaktförordningen	
1987:905

Natur‐	och	
skogsförvaltare

Mark‐	och	
fritidschef

Ansvarig	delegat	är	skyldig	
att	kräva	dokumentation	på	
godkänd	jägarexamen	av	
kommunjägaren.	De	som	
fått	sina	tillstånd	upphävda	
meddelas	att	möjlighet	till	
nya	tillstånd	efter	ansökan	
kommer	att	prövas	efter	
givna	förutsättningar.

KS/TS014 Beslut	om	att	arrendera	ut	
och/eller	upplåta	
kommunens	mark	på	högst	
fem	(5)	år	i	sänder.

Verksamhets‐
områdeschef

KS/TS015 Beslut	om	Överlåtelse	eller	
återköp	av	mark	för	
villa/egnahemsbebyggelse	i	
enlighet	med	av	fullmäktige	
eller	kom‐munstyrelsen	
antagna	riktlinjer	och	pris.

Verksamhets‐
områdeschef

KS/TS016 Ingå	avtal	om	upprättande	av	
förbindel‐sepunkt	för	vatten‐	
och	avlopp.

VA‐	och	
renhållnings‐chef

KS/TS017 Ingå	servitutsavtal	avseende	
va‐ledningar	och	gator.

Verksamhets‐
områdeschef

KS/TS018 Utfärda	intyg	om	
kommunens	medgivande	att	
köpare	av	kommunal	tomt	
får	ta	ut	inteckning	å	
fastigheten	om	vilande	
lagfart	utfärdats	pga	
köpevillkoren	i	köpeavtalet	
(tät	byggnad).	

Verksamhets‐
områdeschef



KS/TS019 Ingå	avtal	om	
exploateringssamverkan	
gällande	va,	gator	och	
belysning	inom	
detaljplanelagt	område	och	
ärendet	ej	är	omfattande	
eller	av	principiell	betydelse.

Exploaterings‐
ingenjör



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/T001 Besluta	om	lokala	

trafikföreskrifter.
10	kap.	TrF	
(1998:1276)

Trafikingenjör	 Mark‐	och	
fritidschef

Publiceras	i	Svensk	
trafikföreskriftssamling	
(STFS).

KS/T002 Beslut	om	att	bevilja	eller	
avslå	ansökan	om	undantag	
från	lokal	trafikföreskrift.

13	kap.	3	§,	4	§	
TrF	(1998:1276)

Trafikingenjör	 Mark‐	och	
fritidschef

KS/T003 Bevilja	eller	avslå	ansökan	
om	parkerings‐tillstånd	för	
rörelsehindrade.

13	kap.	8	§	TrF	
(1998:1276)

Assistent	
(trafikfrågor)

Trafikingenjör	

KS/T004 Avge	yttrande,	dock	ej	av	
principiell	be‐skaffenhet	
eller	av	större	betydelse,	till	
myndigheter,	organisationer	
och	liknande	avseende	frågor	
som	rör	trafikföring.

Trafikingenjör	 Mark‐	och	
fritidschef

KS/T005 Besluta	om	flyttning	av	
fordon.

Lagen	
(1982:129)	om	
flyttning	av	
fordon	i	vissa	fall,	
Förordningen	
(1982:198)	om	
flyttning	av	
fordon	i	vissa	fall.

Trafikingenjör	 Mark‐	och	
fritidschef

KS/T006 Beslut	att	bevilja	eller	avslå	
ansökan	om	
grävningstillstånd	och	
trafikanordnings‐plan.

Trafikingenjör	 Mark‐	och	
fritidschef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF
001

Beslut	om	att	utredning	ska	
inledas.

11	kap	1	§	SoL Socialsekreterare Se	socialstyrelsens	
allmänna	råd,	
dokumentation.

KS/IOF
002

Beslut	om	att	förlänga	
utredningstiden	för	viss	tid.	

1	kap	2	§	2	st	SoL Enhetschef	

KS/IOF
003

Beslut	att	utredningen	inte	
ska	inledas	eller	att	inledd	
utredning	avslutas	utan	
insats.		

11	kap	1	§	SoL Förste	
socialsekreterare

KS/IOF
004

Fatta	beslut	om	att	följa	upp	
ett	barns	situation	när	en	
utredning	som	gäller	barns	
behov	av	stöd	eller	skydd	
avslutats	utan	insats.

11	kap	4a	§	SoL Enhetschef	

KS/IOF
005

Beslut	att	övervägande	i	
utredning	inte	ska	föranleda	
någon	ytterligare	åtgärd.

11	kap	1	§	SoL Enhetschef

KS/IOF
006

Beslut	om	framställan	att	
flytta	över	ärendet	till	annan	
kommun.

2	kap	10	§	SoL IOF‐chef Gäller	även	ärenden	enligt	
FB,	SOL,	LVU,	LVM	och	
LASS.

KS/IOF
007

Beslut	i	fråga	om	mottagande	
av	ärende	från	annan	
kommun.

SU Gäller	även	ärenden		enligt	
FB,	SoL,	LVU,	LVM	och	
LASS.

KS/IOF
008

Beslut	om	att	ansöka	hos	
Inspektionen	för	Vård	och	
Omsorg	(IVO)	om	
överflyttning	av	ärende.

2	kap	11	§	SoL IOF‐chef

KS/IOF
009

Beslut	om	att	avge	yttrande	
till	IVO	i	ärenden.

Handläggare IOF‐chef Information	till	SU.

KS/IOF
010

Beslut	om	att	föra	
kommunstyrelsens	talan	vid	
domstol	eller	annan	
myndighet	i	Sverige	i	
ärenden	enligt	SoL	och	FB.

SoL	10	kap	2	§	 Socialsekreterare Kommunjurist

KS/IOF
011

Yttrande	till	Inspektionen	för	
vård	och	omsorg	med	
anledning	av	inkommet	
klagomål	till	inspektionen.

IOF‐chef Yttrande	av	särskild	vikt:	
information	till	SU.	

Beslut	i	ärenden	om	
ekonomiskt	bistånd	till	
livsföring	i	övrigt:

En	individuell	bedömning	
ska	alltid	göras	i	
biståndsärenden.

KS/IOF
012

‐	enligt	riksnorm	och	
riktlinjer.

4	kap	1	§	SoL Socialsekreterare/
Assistent	

KS/IOF
013

‐	upp	till	40%	av	
prisbasbeloppet	utöver	norm	
och	riktlinjer.

4	kap	1	§	SoL Socialsekreterare/
Assistent	

KS/IOF
014

‐	upp	till	ett	helt	
prisbasbelopp	utöver	norm	
och	riktlinjer.

4	kap	1	§	SoL Enhetschef	

KS/IOF
015

‐	mer	än	ett	prisbasbelopp	
utöver	norm	och	riktlinjer.

4	kap	1	§	SoL SU

KS/IOF
016

‐	med	villkor	om	praktik	eller	
andra	kompetens‐höjande	
åtgärder.

4	kap	4	§	SoL Socialsekreterare



KS/IOF
017

‐	avslå	eller	sätta	ned	fortsatt	
ekonomiskt	bistånd.	

4	kap	5	§	SoL Socialsekreterare

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

KS/IOF
018

‐	hyresskulder	mer	än	3	mån. 4	kap	2	§	SoL SU

KS/IOF
019

‐	skuldsanering. 4	kap	2	§	SoL SU

KS/IOF
020

‐	borgensåtagande.	 4	kap	2	§	SoL SU

KS/IOF
021

‐	andrahandskontrakt	på	
lägenhet.

4	kap	2	§	SoL Socialsekreterare

KS/IOF
022

Beslut	om	ekonomiskt	
bistånd	till	
begravningskostnader	och	
utgifter	i	omedelbar	
anslutning	till	dödsfallet.

4	kap	2	§	SoL Socialsekreterare	

KS/IOF
023

Beslut	om	att	återkräva	
ekonomiskt	bistånd	enligt	4	
kap	1§	SoL.

9	kap	1	§	och	9	
kap	2	§	SoL

Socialsekreterare Samråd,	arbetsledning.

KS/IOF
024

Beslut	om	att	återkräva	
ekonomiskt	bistånd	enligt	4	
kap	2§	SoL.

9	kap	2	§	2	st.	
SoL

Socialsekreterare Samråd	arbetsledning.	
Återkrav	får	endast	ske	
under	villkor	om	
återbetalning.

KS/IOF
025

Beslut	om	eftergift	av	
ersättningsskyldighet	enligt	
9	kap	1	och	2§§	SoL	och	8	
kap	1	§	SoL.

9	kap	4	§	SoL IOF‐chef

KS/IOF
026

Beslut	om	att	föra	talan	i	
förvaltningsrätt	om	återkrav	
avseende	ekonomiskt	
bistånd	enligt	9	kap	1	och	2	
§§	och	8	kap	1	§	SoL.

9	kap	3	§	SoL SU

KS/IOF
027

Beslut	enligt	riktlinjer	om	
bistånd	i	form	av	
öppenvårdsinsatser.

4	kap	1	§	SoL Socialsekreterare

KS/IOF
028

Beslut	om	bistånd	i	form	av	
kontaktperson/‐familj.

4	kap	1	§	SoL Socialsekreterare

Beslut	om	förordnande	och	
entledigande:

KS/IOF
029

‐	av	kontaktperson, Socialsekreterare

KS/IOF
030

‐	av	kontaktfamilj. Socialsekreterare

KS/IOF
031

Beslut	om	
boendestödsinsatser.

4	kap	1	§	SoL Socialsekreterare

KS/IOF
032

Beslut	om	bistånd	åt	vuxna	i	
form	av	placering/		
omplacering	i	familjehem.

4	kap	1	§	SoL Enhetschef

KS/IOF
033

Beslut	om	bistånd	till	vuxna	i	
form	av	vård	
(placering/omplacering)	i	
hem	för	vård	eller	boende.

4	kap	1	§	SoL Enhetschef

KS/IOF
034

Beslut	om	köp	av	plats	i	
annan	kommun	eller	annan	
vårdgivare.

IOF‐chef OBS:	Lagen	om	offentlig	
upphandling.



KS/IOF
035

Beslut	om	upphörande	av	
biståndsinsats	enligt	4	kap	
1§	SoL.

4	kap	1	§	SoL Socialsekreterare

KS/IOF
036

Beslut	om	att	polisanmäla	
grövre	brott.

IOF‐chef

KS/IOF
037

Beslut	om	eftergift	av	
ersättningsskyldighet	enligt	
9	kap	1	och	2	§§	SoL	och	8	
kap	1	§	SoL.

9	kap	4	§	SoL IOF‐chef

KS/IOF
038

Beslut	om	bistånd	åt	barn	
och	ungdom	i	form	av	vård	
(placering/omplacering)	i	
enskilt	hem.

4	kap	1	§	SoL SU

KS/IOF
039

Beslut	om	tillfällig	placering	
eller	omplacering	av	barn	
och	ungdom	i	familjehem.

4	kap	1	§	SoL Enhetschef Ej	varaktig	vård.	Högst	4	
månader.

KS/IOF
040

Beslut	om	bistånd	åt	barn	
och	ungdom	i	form	av	vård	
(placering/omplacering)	i	
hem	för	vård	eller	boende.

4	kap	1	§	SoL Enhetschef

KS/IOF
041

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

KS/IOF
042

Beslut	om	upphörande	av	
biståndsinsats	enligt	4	kap	
1§	SoL.

4	kap	1	§	SoL Socialsekreterare

KS/IOF
043

Beslut	om	medgivande	till	
adoption.

6	kap	6	§	SoL Socialsekreterare

KS/IOF
044

Beslut	om	övervägande	om	
vård	i	annat	hem	än	det	egna	
fortfarande	behövs.

6	kap	8	§	SoL Socialsekreterare

KS/IOF
045

Beslut	om	godkännande	av	
en	utländsk	
myndighetsplacering	av	ett	
barn	i	Sverige.

6	kap	11a	§	SoL Socialsekreterare

KS/IOF
046

Beslut	om	placering	av	ett	
barn	i	ett	annat	land.

6	kap	11b	§	SoL Socialsekreterare

KS/IOF
047

Beslut	om	medgivande	att	ta	
emot	ett	barn	med	hemvist	
utomlands	i	adoptionssyfte.

6	kap	12	§	SoL Socialsekreterare

KS/IOF
048

Återkallelse	av	medgivande	
att	ta	emot	adoptivbarn.

6	kap	13	§	SoL Socialsekreterare

KS/IOF
049

Prövning	av	samtycke	till	
fortsatt	adoptions‐	
	förfarande
‐	vid	samtycke.

6	kap	14	§	SoL Socialsekreterare Kommunförb.	cirkulär	
1997:79.	Ändring	vad	gäller	
internationella	adoptioner.

KS/IOF
050

Prövning	av	samtycke	till	
fortsatt	adoptions‐	
förfarande
‐ej	samtycke.

6	kap	14	§	SoL SU Kommunförb.	cirkulär	
1997:79.	Ändring	vad	gäller	
internationella	adoptioner.

KS/IOF
051

Prövning	av	samtycke	till	
fortsatt	adoptions‐	
förfarande
Utreda	och	lämna	förslag	till	
beslut	vid	tingsrättens	
prövning	av	adoption.

6	kap	15	§	FB Socialsekreterare Kommunförb.	cirkulär	
1997:79.	Ändring	vad	gäller	
internationella	adoptioner.



KS/IOF
052

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

10	kap	21	och	23	
§§	OSL

Förste	
socialsekreterare

Ersättningar
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Beslut	om	ersättning	till	
kontaktperson/kontaktfa
milj:

Kommunförbundets	
riktlinjer,	senast	gällande	
cirkulär.

KS/IOF
053

‐	enligt	riktlinjer, Socialsekreterare	

KS/IOF
054

‐	utöver	riktlinjer. IOF‐chef

Beslut	om	ersättning	till	
familjehem:

Kommunförbundets	
riktlinjer,	senaste	gällande	
cirkulär.

KS/IOF
055

‐	enligt	riktlinjer, Socialsekreterare	

KS/IOF
056

‐	utöver	riktlinjer. IOF‐chef

KS/IOF
057

Beslut	om	ersättning	till	
särskilt	förordnad	
vårdnadshavare	som	tidigare	
varit	familjehemsförälder.

6	kap	11	§	SoL IOF‐chef

KS/IOF
058

Beslut	om	ersättning	till	
privat	hem	för	vård	eller	
boende.

IOF‐chef Kommunförbundets	
riktlinjer,	senaste	gällande	
cirkulär.

KS/IOF
059

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

8	kap	1	§	2	st
SoL	43‐44	§	SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets	
riktlinjer,	senaste	gällande	
cirkulär.

KS/IOF
060

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.

4	§	3	st	Lagen
om	allmänna
barnbidrag.

SoL	43‐44	§	SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets	
riktlinjer,	senaste	gällande	
cirkulär.

KS/IOF
061

Beslut	om	ersättning	för	
uppehälle	(egen‐avgift)	vid	
stöd‐	och	hjälpinsatser	av	
behandlingskaraktär	när	
bistånd	ges	i	form	av	plats	i	
hem	för	vård	eller	boende	
eller	i	familjehem	(vuxna).

8	kap	1	§	1	st	och	
42	a	§	SoF	

Socialsekreterare	

Lag	med	särskilda	bestämmelser	om	vård	av	unga	(LVU)
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF
062

Ansökan	hos	förvaltningsrätt	
om	vård	enligt	LVU.

4	§	LVU SU

KS/IOF
063

Beslut	om	omedelbart	
omhändertagande.

6	§	LVU SU	(ordförande	har	
beslutanderätt	
enligt	lag	i	akuta	
ärenden)

Annan	ledamot	
enligt	särskilt	
beslut.

Brådskande	beslut	av	
ersättare	enligt	6	kap	36	§	
KL		



KS/IOF
064

Ansökan	hos	förvaltningsrätt	
om	förlängning	av	
utredningstiden.

8	§	LVU IOF‐chef

KS/IOF
065

Beslut	om	upphörande	av	
omhändertagande	jml	6	§	
LVU.

9	§	LVU SU	(ordförande	har	
beslutanderätt	
enligt	lag	i	akuta	
ärenden)

Annan	ledamot	
enligt	särskilt	
beslut.

KS/IOF
066

Beslut	om	hur	vården	ska	
ordnas	och	var	den	unge	ska	
vistas	under	vårdtiden.

11	§,	1	och	3	st	
LVU	(OBS	14	§)

SU	(ordförande	har	
beslutanderätt	
enligt	lag	i	akuta	
ärenden)

Annan	ledamot	
enligt	särskilt	
beslut.

KS/IOF
067

Beslut	att	den	unge	får	vistas	
i	sitt	eget	hem	under	
vårdtiden.

11	§,	2	och	3	st	
LVU

SU	(ordförande	har	
beslutanderätt	
enligt	lag	i	akuta	
ärenden)

Annan	ledamot	
enligt	särskilt	
beslut.

KS/IOF
068

Beslut	om	den	unges	
personliga	förhållanden	(om	
inte	11	§	1	och	2	st)	t	ex	
kortare	vistelse	utanför	
familjehemmet	eller	HVB.

11	§	LVU Socialsekreterare De	till	vilka	nämnden	
överlåtit	vården	har	också	
bestämmanderätten	om	
den	unges	personliga	
förhållanden.	I	första	hand	
gäller	det	de	befogenheter	
som	tillkommer	föräldrarna	
i	motsvarande	fall.

KS/IOF
069

Övervägande	om	vård	jml	2	§	
fortfarande	behövs.

13	§	LVU	1	och	2	
st

SU

KS/IOF
070

Prövning	om	vård	jml	3	§	
fortfarande	behövs.

13	§	LVU	1	och	3	
st

SU

KS/IOF
071

Beslut	om	hur	rätt	till	
umgänge	ska	utövas	när	
överenskommelse	inte	kan	
nås	med	förälder	eller	
vårdnadshavare.

14	§	LVU
2	st	1	p

Enhetschef

KS/IOF
072

Beslut	att	den	unges	
vistelseort	inte	ska	röjas	för	
förälder	eller	
vårdnadshavaren.

14	§	LVU
2	st	2	p

Enhetschef

KS/IOF
073

Övervägande	om	beslut	om	
umgänge	eller	hemlig‐
hållande	av	vistelseort	jml	14	
§	2	st	1	och	2	fortfarande	
behövs.

14	§	LVU
3	st

SU

KS/IOF
074

Beslut	att	vården	ska	
upphöra.

21	§	LVU SU Ordförande,	vice	
ordförande	eller	
annan	ledamot	
enligt	särskilt	
beslut.

Brådskande	beslut	av	
ersättare	enligt	6	kap	36	§	
KL		

KS/IOF
075

Beslut	om	kontaktperson	
eller	öppen	behandling.

22	§	LVU	1	st	1	
och	2

SU

KS/IOF
076

Prövning	om	beslut	jml	22	§	
fortfarande	behövs.

22	§	LVU	3	st SU

KS/IOF
077

Beslut	att	förebyggande	
insats	jml	22	§	ska	upphöra.

22	§	LVU
3	st

SU

KS/IOF
078

Ansökan	hos	förvaltningsrätt	
om	flyttningsförbud.

24	§	LVU SU



KS/IOF
079

Övervägande	om	
flyttningsförbud	fortfarande	
behövs.

26	§	LVU SU

KS/IOF
080

Beslut	att	flyttningsförbud	
ska	upphöra.

26	§	LVU SU

KS/IOF
081

Beslut	om	tillfälligt	
flyttningsförbud.

27	§	LVU SU

KS/IOF
082

Beslut	om	att	tillfälligt	
flyttningsförbud	ska	
upphöra.

30	§	LVU
2	st

SU

KS/IOF
083

Beslut	om	den	unges	
umgänge	med	förälder	eller	
vårdnadshavare	efter	beslut	
om	flyttningsförbud	eller	
tillfälligt	flyttningsförbud.

31	§	LVU SU

KS/IOF
084

Beslut	om	
läkarundersökning,	vilken	
läkare	och	plats	för	
läkarundersökning.

32	§	LVU Socialsekreterare

KS/IOF
085

Beslut	om	begäran/biträde	
av	polis	för	att	genomföra	
läkarundersökning.

43	§	LVU SU Ordförande	

KS/IOF
086

Beslut	att	begära	biträde	av	
polis	för	att	genomföra	
beslut	om	vård	eller	
omhändertagande	jml	LVU.

43	§	LVU SU	(ordförande	har	
beslutanderätt	
enligt	lag	i	akuta	
ärenden)

Annan	ledamot	
enligt	särskilt	
beslut.

Lagen	om	vård	av	missbrukare	i	vissa	fall	(LVM)
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF
087

Beslut	om	att	inleda	
utredning	om	skäl	för	
tvångsvård.

7	§	LVM Förste	socialsek‐
reterare

KS/IOF
088

Beslut	om	att	utredning	inte	
ska	inledas	eller	att	påbörjad	
utredning	ska	läggas	ned	
alternativt	övergå	i	en	
utredning	enligt	SoL.

7	§	LVM Förste	socialsek‐
reterare

KS/IOF
089

Beslut	om	omedelbart	
omhändertagande.

13	§	LVM SU Annan	ledamot	
enligt	särskilt	
beslut.

KS	ordförande	har	
beslutanderätt	enligt	lag	
i	akuta	ärenden.

KS/IOF
090

Beslut	att	omhändertagande	
genast	ska	upphöra.

18	b	§	LVM SU Ordförande,	vice	
ordförande	eller	
annan	ledamot	
enligt	särskilt	
beslut.

KS/IOF
091

Beslut	om	
läkarundersökning	samt	utse	
läkare.

9	§	LVM Socialsekreterare

KS/IOF
092

Beslut	om	att	begära	
polishandräckning	för	att	
föra	en	missbrukare	till	
läkarundersökning.

45	§	1	p	LVM IOF‐chef

KS/IOF
093

Beslut	om	ansökan	hos	
förvaltningsrätt	om	vård	
enligt	LVM.

11	§	LVM SU Förordnande	för	utskottets	
ordf.	eller	vice	ordf.	om	
utskottets	beslut	inte	kan	
avvaktas.



KS/IOF
094

Beslut	att	begära	
polishandräckning	för	
inställelse	vid	
vårdinstitution.

45	§	2	p	LVM IOF‐chef

Yttrande	till	domstol,	åklagarmyndighet	och	frivårdsmyndighet
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF
095

Lämna	upplysningar	till	
tingsrätt	i	vårdnads‐	och	
umgängesmål.

6	kap	19	§	FB Socialsekreterare

KS/IOF
096

”Snabbyttrande”	till	allmän	
domstol	angående	
interimistisk	vårdnad.

6	kap	20	§	FB Socialsekreterare

KS/IOF
097

Yttrande	till	allmän	domstol	
angående	överlämnande	
till	vård

‐	i	ärenden	där	styrelsen	
redan	vidtagit	åtgärder	då	
insatser	erbjudes	med	stöd	
av	SoL	eller	behov	av	insat‐
ser	saknas.

BrB	31:1 IOF‐chef

KS/IOF
098

Yttrande	till	
åklagarmyndighet

‐	i	ärenden	där	styrelsen	
redan	vidtagit	åtgärder,	då	
insatser	erbjudits	med	stöd	
av	SoL	eller	behov	av	
insatser	saknas.

Lag	med	sär‐
skilda	be‐
stämmelser	om	
unga	lagöver‐
trädare,	11	§	
LVU.

Socialsekreterare

KS/IOF
099

Lämna	upplysningar	och	
förslag	på	åtgärder	till	
åklagaren.

6	§	Lag	om	
särskild	
personutredning	
i	brottmål.

Socialsekreterare

KS/IOF
100

Yttrande	enligt	namnlagen. 45	§	Namnlagen Socialsekreterare

KS/IOF
101

Yttrande	beträffande	
äktenskapsdispens.

15	kap	1	§
ÄktB

Socialsekreterare

KS/IOF
102

Yttrande	i	ärenden	om	
förordnande	av	god	man	
eller	förvaltare	för	någon	
som	har	fyllt	16	år.

11	kap	16	§	2	st.	
FB

Socialsekreterare

KS/IOF
103

Yttrande	i	körkortsärende. 39	§	3	st.	
Körkortslagen

Socialsekreterare

KS/IOF
104

Yttrande	till	
åklagarmyndigheten	
beträffande	den	
som	vårdas	enligt	LVM.

46	§	LVM IOF‐chef

KS/IOF
105

Yttrande	till	allmän	domstol	
när	den	som	begått	brottslig	
gärning	kan	bli	föremål	för	
LVM‐vård.

31	kap	2	§	1	st
BrB

IOF‐chef

Ärenden	enligt	föräldrabalken
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning



KS/IOF
106

Godkännande	av	
faderskapsbekräftelse	då	
parterna	varit	
sammanboende	under	hela	
konceptionstiden	eller	haft	
stadigvarande	förbindelse	
under	hela	konceptionstiden	
och	är	sammanboende	vid	
barnets	födelse	samt	är	
överens	om	att	barnet	är	
deras	gemensamma

1	kap	4	§
1	st	FB

Assistent	

KS/IOF
107

Godkännande	av	
faderskapsbekräftelse	då	
parterna	varit	
sammanboende	under	hela	
konceptionstiden	eller	haft	
stadigvarande	förbindelse	
under	hela	konceptionstiden	
och	är	sammanboende	vid	
barnets	födelse	samt	är	
överens	om	att	barnet	är	
deras	gemensamma
‐	i	övriga	ärenden.

2	kap	4	§
1	st	FB

Socialsekreterare

KS/IOF
108

Beslut	om	att	inleda	
utredning	om	fastställande	
av	faderskap	när	dom	eller	
bekräftelse	finns	och	
faderskapet	kan	ifrågasättas.

2	kap	1	§	FB Socialsekreterare

KS/IOF
109

Beslut	om	att	återuppta	
nedlagd	utredning.

2	kap	1	§	FB Socialsekreterare

KS/IOF
110

Beslut	om	att	inleda	
utredning	om	någon	annan	
än	den	som	är	gift	med	
barnets	moder	kan	vara	far	
till	barnet.

2	kap	9	§,
1	st	FB

Socialsekreterare

KS/IOF
111

Beslut	att	väcka	och	föra	
talan	i	mål	om	faderskap.

3	kap	5	§	FB Socialsekreterare

KS/IOF
112

Beslut	att	utse	utredare	i	mål	
och	ärenden	om	vårdnad	
eller	umgänge.

6	kap	19	§	FB Enhetschef

KS/IOF
113

Beslut	om	godkännande	av	
föräldrars	avtal	om	vård‐nad,	
boende	och	umgänge.

6	kap	6	§,	14a	§	
andra	stycket,	
15a	§	tredje	
stycket	FB

Socialsekreterare

KS/IOF
114

Beslut	att	verkställa	
utredningar	gällande	barnets	
vårdnad,	boende	och	
umgänge.

6	kap	19	§,
tredje	stycket	FB

Socialsekreterare

KS/IOF
115

Beslut	att	överklaga	
Socialstyrelsens	beslut	
angående	överflyttning	av	
ärende.

16	kap.	4	§	SoL IOF‐chef

KS/IOF
116

Beslut	om	att	viss	åtgärd	till	
stöd	för	ett	barn	får	vidtas,	
även	om	den	ena	
vårdnadshavaren	inte	
samtycker	till	detta.

6	kap	13a	§	FB SU 6	kap	36	§	KL

Beslut	angående	utländsk	medborgare
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning



KS/IOF
117

Lämna	underrättelse	och	
avge	anmälan	om	utlänning	
enligt	
utlänningskungörelsen.

Utlänningslagen	
11	kap	och	
Utlänningsförord
ningen	6	kap

Socialsekreterare

Övrigt
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF
118

Beslut	om	anmälan	till	
överförmyndare	att	behov	av	
god	man/förvaltare	
finns/inte	längre	finns.

5	kap	3	§	SoF Socialsekreterare Assistent

KS/IOF
119

Beslut	om	anmälan	till	
överförmyndaren	om	
förhållan‐den	betr.	
förvaltningen	av	underårigs	
egendom.

5	kap	3	§	SoF Socialsekreterare

KS/IOF
120

Framställan	till	domstol	om	
behov	av	målsägandebi‐
träde	för	underårig.

5	kap	2	§	SoF Socialsekreterare

KS/IOF
121

Beslut	gällande	ansökan	om	
fondmedel.

Assistent

KS/IOF
122

Yttrande	i	vapenärenden. Socialsekreterare

KS/IOF
123

Underrättelse	till	IVO	om	
missförhållanden	i	enskild	
social	verksamhet.

13	kap	5	§	SoL SU

KS/IOF
124

Anmälan	till	IVO	om	ett	
allvarligt	missförhållande	
eller	en	påtaglig	risk	för	ett	
allvarligt	missförhållande.

14	kap	7	§	SoL SU

KS/IOF
125

Prövning	av	att	överklagande	
skett	i	rätt	tid	samt	avvisning	
av	överklagande	som	kommit	
in	för	sent.

24	§	FL Delegaten	i	ur‐
sprungsbeslutet

IOF‐chef/
enhetschef

KS/IOF
126

Beslut	om	att	nämnden	inte	
ska	ansöka	hos	tingsrätten	
om	särskilt	förordnad	
vårdnadshavare.

Enhetschef Gäller	då	barnet	beräknas	
fylla	18	år	innan	proces‐sen	
kan	färdigställas	i	
tingsrätten.



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-15 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000333/2020 – 905 
 

Verksamhetsuppföljning individ- och familjeomsorg tertial 1 
 
Förslag till beslut 
 
1. Godkänna verksamhetsredovisningen och lägga den till handlingarna. 
2. Godkänna att vissa kontrollpunkter redovisas vid senare tillfälle, juni och september.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det första tertialet har inneburit en period av att bemanna verksamheten samtidigt som ett 
aktivt arbete har genomförts för att utifrån handlingsplanen åstadkomma förbättringar gäl-
lande såväl ledning och styrning, rutiner och arbetsmiljö. Revisionen har under perioden pre-
senterat sin rapport, som innebär ytterligare definierade problemområden som ska tillföras 
handlingsplanen och genomföras. Inspektionen för vård och omsorg återkom med ett godkän-
nande av åtgärder vidtagna med anledning av lex Sarah-utredningen, men fortsätter sin tillsyn 
under det kommande året för att tillse att verksamheten genomför det förbättringsarbete som 
krävs. Den fortsatta tillsynen ska ske i form av dialogmöten, där även socialsekreterare kan 
delta och tillföra ett lärande för individ och familjeomsorgen. Arbetet med att skapa ett lagen-
ligt ledningssystem har påbörjats och kommer att fortlöpa under hela året samt under 2021.  
 

Bakgrund 
Klicka här för att ange text. Individ och familjeomsorgen har genomfört en ny organisation och 
fokuserar på det förebyggande perspektivet, för att så långt som är möjligt fånga upp behov av 
stöd i ett tidigt skede. Placeringarna ökade markant under 2019, vilket påverkar den negativa 
prognos som redovisas i rapporten. En del av dessa har kunnat avslutas under tertialen, vilket 
vi fortsättningsvis fokuserar på även framöver. Utifrån kraven från Inspektionen för vård och 
omsorg gällande brister i handläggning, ledning och styrning, så togs handlingsplan fram avse-
ende bemanningskrav för att komma tillrätta med detta. Kommunfullmäktige beslutade att 
tilldela detta utökade anslag, med start 1 juli 2020 och därefter på helårsbasis 2021-2022. 
Handlingsplanen var enbart kopplad till att säkerställa IVO:s krav och därför har sedan ett äs-
kande avseende placeringskostnader utöver budget gjorts till Utbildningsnämnden. 
Pandemin/covid 19 påverkar redan i nuläget utfallet av ekonomiskt bistånd och kommer med 
all sannolikhet att öka framöver och kvarstå över en längre tid. Vi följer ärendeantal och kost-
nadsutveckling noggrant, för att se effekten över tid. Vi ser även påverkan inom 
vuxen/missbruk – en uttalad psykisk ohälsa över den situation som råder. Även anmälningar 
rörande oro för barn har ökat. Individ och familjeenheten har behov av resurser för att komma 
tillrätta med såväl tidigare bris-ter som för nya tillkommande behov, resurser som verksam-
heten kommer att förvalta väl för att erbjuda invånaren stöd med kvalitet. 
 
Lena Täringskog, Tf chef individ och familj 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg samt individ och familjeomsorg 
Tf chef IoF 
IT-chef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsuppföljning T1      



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Sociala utskottet – Individ och familj 

 

 

Individ och familj 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – INDIVID 

OCH FAMILJ -17 824 -36 272 -55 790 -19 518 

Individ- och 

familjeomsorg -13 881 -27 008 -45 476 -18 468 

Ekonomiskt 

bistånd  -3 943 -9 264 -10 314 -1 050 

Summa -17 824 -36 272 -55 790 -19 518 

INVESTERING 0 -300 -300 0 

 

Hänt i verksamheten 
Individ och familj 
Början av året har inneburit att arbeta aktivt med 

att genomföra den beslutade handlingsplanen för 

organisationen. Enheten har granskats av revis-

ion och inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

och bägge rapporterna visar på ett stort behov av 

förbättringsåtgärder.  

Enheten har genomfört en ny organisation och 

arbetar numera utifrån mottagningsenhet, barn 

och unga enhet, vuxen/ekonomiskt bistånds en-

het samt förebyggande enhet. Det har beviljats 

utökade resurser till förstärkning av personal 

från 1 juli. Rekrytering pågår. Parallellt pågår ar-

betsmiljöåtgärder och det finns dubbla personal-

kostnader. 

Den nya organisationen med att arbeta i större 

utsträckning förebyggande och med att mottag-

ningsenheten kan koppla på insatser i ett tidigt 

skede med syfte att undvika och behöva göra ex-

empelvis institutionsplaceringar. 

Det är främst enheten för barn och unga som har 

fortsatt i hög grad präglats av den tidigare rap-

porteringen av missförhållanden enligt Lex Sarah 

och påföljande utredning. Det har varit ett inten-

sivt arbete med att gå igenom samtliga ärenden 

för kvalitetssäkra insatserna. Detta har medfört 

att ett antal tidigare institutionsplaceringar har 

avslutats till förmån för öppenvårds insatser på 

hemmaplan.  

Vuxenenheten arbetar med ärenden av hög kom-

plexitet kring exempel vis missbruk, samsjuklig-

het, våld i nära relationer samt handlägger eko-

nomiskt bistånd. Flera ärenden kräver kost-

samma institutionsplaceringar.  

Den pågående pandemin kommer sannolikt på-

verka utvecklingen av ekonomiskt bistånd ytterli-

gare då fler medborgare förlorar sina arbeten och 

möjlighet till egen försörjning. Gällande ekono-

miskt bistånd har det märkts ett ökat inflöde av 

ärende likväl som ökade kostnader från mars må-

nad. En möjlig väg till att vända denna trend är 

att utöka samarbetet med arbetsmarknadsen-

heten (AME) för att fler individer ska ges möjlig-

het till egen försörjning. 

Andra effekter av pandemin har varit en ökad ar-

betsbelastning och kostnader för enheten. Den 

huvudsakliga ökningen är främst gällande ökat 

försörjningsstöd som sannolikt ökar ytterligare 

kommande månader när effekten på arbetsmark-

naden får full effekt. Det har även varit ett ökat 

flöde på ansökning av boende, missbruksbehand-

lingar, relationskonflikter samt psykisk ohälsa, 

suicid. Exempelvis för 2019 års första tertial in-

kom 70 anmälningar i ålder 0-20 och motsva-

rande för år 2020 är ca 135 ärende. 

Arbetet med att genomföra nedläggningen av 

stödboendet SKUTAN avslutades under mars må-

nad.  

Individ och familj enheten behöver resurser för 

att utöva en ändamålsenlig myndighetsutövning 

enligt Socialtjänstlagen. Kommunen har det yt-

tersta ansvaret för att personer inom detta om-

råde får det stöd och den hjälp de behöver. Barn-

perspektivet är en viktig del av individ- och famil-

jeomsorgens handlingsplan, där fokus läggs på ti-

diga insatser och samordning mellan olika aktö-

rer. Tidigare och snabbare insatser är det arbets-

sätt som ska förebygga dyra placeringar på in-

stitutioner. 

 

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

Sociala utskottet – Individ och familj 

 

 

Ekonomi 
Den huvudsakliga avvikelsen för individ och fa-

milj avser kostnader för placeringar utöver bud-

geterat -16,5 mkr. Ökningen under år 2019 med 

13 fler helårsplaceringar varav flera av dem LVM 

och LVU-placeringar med höga kostnader har fått 

fortsatt påverkan under år 2020. Under mars och 

april har flera kostsamma främst konsulent-

stödda familjehem avslutats med nya lösningar 

på hemmaplan. Avvikelsen -1,5 mkr gällande per-

sonalkostnader beror dels på de pågående ar-

betsmiljöutredningar med dubbla personalkost-

nader samt den personal på numera avvecklade 

boendet SKUTAN som det ej fanns nya anställ-

ningar till inom kommunen. Inledningsvis under 

året fanns det ett fortsatt behov av konsulter för 

att stötta verksamheten, varav en av konsulterna 

numera anställts på en av de vakanta tjänsterna 

från budgetförstärkningen. Beräknad avvikelse 

konsulter -0,7 mkr. I övrigt arbetar verksamheten 

vidare på att fortsätta anpassa organisationen 

och kostnaderna utifrån att schablonintäkter från 

Migrationsverket minskar även under år 2020. 

Ekonomiskt bistånd beräknar ett underskott 

motsvarande 1,05 mkr.  

Investeringar 

Årets investeringar är planerade att användas till 

uppdatering av personlarm, inköp av säkra arkiv-

skåp, inventarier till arbetsplatserna samt kom-

pletterande IT system. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-

kelse 
Det finns en beslutad handlingsplan - åtgärdsplan 

för att komma tillrätta med tidigare brister. Det 

har tillförts extra resurser för att förstärka orga-

nisationen och ge möjlighet till att arbeta mera 

förebyggande. Underskottet består även av kost-

nader för de arbetsmiljörelaterade åtgärder och 

avgångsvederlag som blivit överenskomna. Inled-

ningsvis under året har konsulter varit inne och 

förstärkt för att komma tillrätta med handlägg-

ningen av aktuella ärenden. 

Gällande aktuellt underskott för placeringar har 

det under perioden arbetats intensivt med att 

hitta alternativ på hemmaplan och mera förebyg-

gande. Enheten bedömer att det behövs ytterli-

gare resurser för att kunna finansiera de stödin-

satser som är lagstadgade. Det har äskats budget-

tillskott för år 2020 för placeringar. Insatserna är 

lagstyrda där Socialtjänstlagen står över budget-

ansvar. Kommunen ytterst ansvarig för att indivi-

der i behov får det stöd som är nödvändigt. Arbe-

tet med att ha tidigare och snabbare insatser är 

det arbetssätt som ska förebygga framtida dyra 

placeringar på institutioner. 

Genom att införa ett nytt ledningssystem som ska 

kvalitetssäkra en säkrare handläggning och få ett 

bättre flöde effektiviseras processen. Enheterna 

kommer även arbeta aktivt med att månadsvis 

följa upp väsentliga nyckeltal för att få en tidigare 

signal när kostnader ökar. Riktlinjer för ekono-

miskt bistånd ses över för att hamna på nation-

ella riktvärden.  

När det gäller pandemin/civid-19 påverkan så 

kommer de ekonomiska effekterna sannolikt öka 

framöver. Det finns en farhåga för att allt fler 

kommer drabbas av att det psykiska måendet blir 

sämre, den ökade konsumtionen av droger och 

alkohol finns risk att det framöver kommer krä-

vas ökade insatser samt att hemfridsbrotten troli-

gen ökar och det kan bli aktuellt med fler skydds-

placeringar. Individ och familj enheten kommer 

troligen få en ökad arbetsbelastning vilket med-

för ökade personalkostnader, ökad psykisk 

ohälsa m.m. medför ökade kostnader för place-

ringar samt sämre ekonomi för medborgarna 

medför ökade kostnader ekonomiskt bistånd/för-

sörjningsstöd. Rutiner och riktlinjer gällande eko-

nomiskt bistånd håller på att ses över för att kon-

trollera att de överensstämmer och är i nivå med 

nationella riktlinjer.   

Antal placeringar    

 
2020 

-apr 
2019 2018 

HVB-vård, barn och unga 5 4 2 

Familjehemsvård barn och unga 26 31 23 

Behovsprövad öppen vård barn 2 1 1 

Institutionsvård vuxna 9 5 4 

Övriga insatser vuxna 6 5 2 

Öppna insatser vuxna 0 0 1 

Totalt 48 46 33 

Placering avser 12 månader, ej antalet enskilda individer 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000334/2020 – 900 
 
 

Uppföljning av Intern kontrollplan tertial 1 avseende individ och familje-
omsorg 
 
 
Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen tar till sig rapporteringen och lägga den till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
En intern kontrollplan för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde ska upprättas och 
beslutas av nämnden varje år. Individ och familjeomsorgen presenterade förslag till Utbild-
ningsnämnden, vilken antogs där. De delar som berör individ och familjeomsorgen överflyttas 
nu till kommunstyrelsens socialutskott för uppföljning och redovisning. Intern kontroll avse-
ende ekonomiskt bistånd har sedan tidigare legat under kommunstyrelsens ansvarsområde 
och redovisats där. 
 

Bakgrund 
I reglementet för intern kontroll stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta an-
svaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. 
 
Aktuellt 
Individ och familjeomsorgen blev under 2019 föremål för granskningar av såväl Inspektionen 
för vård och omsorg samt revisionen. Där uppdagades det ett antal brister som ligger till grund 
för att antagen handlingsplan kommer att kompletteras med ytterligare kontrollpunkter. Tidi-
gare har dessa kontrollpunkter varit ytterst få som inför 2020 kompletterades med någon 
punkt. I nuläget kontrolleras placeringar av vuxna och barn inom Individ och familj samt hand-
läggningstider. Med anledning av byte av verksamhetssystem, så saknas möjlighet att i nuläget 
ta ut informationen ur systemet. Dessa kommer därför att redovisas vid tertial 2. Inom ekono-
miskt bistånd hade kontrollerna av utbetalningar inte hunnits med till sista april. De genom-
förs just nu och kan redovisas vid nästa socialutskott i juni. 
 
 
 
Lena Täringskog 
Tf IoF chef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Tf IoF chef 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen  
Kansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
 



Symbolförteckning aktuellt resultat

Intern kontrollplan återrapportering T1 2020 Grön - inga avvikelser

Gul - mindre betydelsefulla avvikelser

Återrapporteringsdatum 2020-xx-xx Röd - avvikelser - risk föreligger
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resultat
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Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Bildning och arbete

1 Ekonomiskt bistånd

Kontroll av att det är 
rätt belopp som 
betalas ut, uppfyller 
mottagaren rätt 
kriterier, går kontot 
till rätt person samt 
två attester för 
utbetalning

Handläggare i 
grupp

2 ggr/år
Stickprov minst 5 
ärenden

Ja Nej
Rutiner och riktlinjer finns men är under 
uppdatering och ej färdiga. Arbete pågår 
med implementering av nytt system.

2

Ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd - 
tillfälligt stöd som ska 
återbetalas

Kontroll att avtal 
finns om 
återbetalning och 
rutin för 
återbetalningen

Handläggare i 
grupp i samråd 
med ekonom

2 ggr/år
Stickprov minst 5 
ärenden

Ja Nej
Rutiner och riktlinjer finns men är under 
uppdatering och ej färdiga.
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Datum: 2020-05-20 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: 000189/2020 

 
 

Begäran resurser för placeringar 2020 individ och familj 
 
 
Förslag till beslut 
 
Verksamheten för bildning och arbete - individ och familjeomsorg, föreslår 
utbildningsnämnden besluta att: 
 
Begära att Kommunfullmäktige ska bevilja ett tilläggsanslag motsvarande 19 mkr till de ökade 
kostnaderna för institutionsplaceringar, i samband med nästa budgetprocess. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten individ och familjeomsorgen har under flera år avvikit från budget. För år 2017 
redovisades en budgetavvikelse på -12,9 mkr, år 2018 en budgetavvikelse på – 7,7 mkr och för 
år 2019 en budgetavvikelse på – 16 mkr. Avvikelsen i mars månadsuppföljning visar på ett 
befarat underskott drygt 21 mkr. Underskotten hänvisas till ökade kostnader för placeringar 
enligt beslut fattade med stöd enligt Socialtjänstlagens regler SoL, LVU och LVM.   
 

Bakgrund 
Under år 2019 framkom det att det inom verksamheten individ och familjeomsorgen funnits 
brister som inte var kända utanför avdelningen. EY har på uppdrag från kommunrevisionen 
genomfört en granskning under perioden november 2019 till februari 2020 (bilaga 1). 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en inspektion utifrån anmälningar om 
missförhållande samt företagshälsovården har under perioden genomfört en 
arbetsmiljöutredning. Granskningsresultaten visar att resurser måste tillsättas för att 
säkerställa en ändamålsenlig myndighetsutövning. Avdelningen för hållbar utveckling har 
analyserat verksamhetens ekonomi och kvalitet och gör bedömningen att tilläggsanslag behövs 
(bilaga 2).  
 
”Det är inte uteslutet att verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen kommer att  
återkomma med ytterligare resurskrav. Detta beror dels på att den samlade bilden av IVO:s,  
företagshälsovårdens och kommunrevisionens utredningar ännu inte är klar, dels på att  
placeringskostnaderna under början av 2020 varit fortsatt höga”. 
 
Individ och familj arbetar för närvarande utifrån den av utbildningsnämndens beslutade 
handlingsplan med åtgärder och vägval. Inför 2023 års budget kommer genomföras en 
utvärdering och analys.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2 (3) 

 

Aktuellt 
Budgeten år 2020 som är avsedd för placeringskostnader är ca 12 mkr. Snittkostnaden per år 
för de aktuella olika placeringsformerna är;  
HVB vård, barn och unga  1 725 tkr 
Familjehem, barn och unga      465 tkr 
Behovsprövad, öppen vård barn     405 tkr 
Institutionsvård, vuxna  2 175 tkr 
Övriga insatser vuxna        55 tkr 
 
Det innebär att budgeten ca 12 mkr ”räcker till” ca 1 HVB placering, 13 familjehemsplaceringar, 
1 placering öppenvård barn, 1 placering institutionsvård vuxen samt några öppna insatser 
vuxna eller tillfälliga placeringar.  
 
Aktuella placeringar i april 2020; 4 HVB placeringar, 27 familjehemsplaceringar, 3 öppenvård 
barn, 9 institutionsvård vuxen samt 3 övriga insatser vuxna. En simulering att samtliga aktuella 
placeringar får helårseffekt till ovanstående snittkostnad beräknas kostnaden för året bli drygt 
40 mkr och därmed risk för ett underskott motsvarande 28 mkr. 
. 
Statistik från årsredovisning år 2019 
Antal placeringar    

 2019 2018 2017 

HVB-vård, barn och unga 4 2 2 

Familjehemsvård barn och unga 31 23 22 

Behovsprövad öppen vård barn 1 1 2 

Institutionsvård vuxna 5 4 9 

Övriga insatser vuxna 5 2 1 

Öppna insatser vuxna 0 1 1 

Totalt 46 33 37 

Placering avser 12 månader, ej antalet enskilda individer 

 
Äskad budget för placeringar år 2020; 

 
Placering 

snitt 
kostnad Summa 

 HVB-vård barn och unga 3 1 725 5 175 
 Familjehemsvård 25 465 11 625 
 Öppen vård barn 2 405 810 
 Institutionsvård vuxna 6 2 175 13 050 
 Öppna insatser 6 55 330 
 

 

42 
 

30 990 Äskad budget 2020 

   

12 000 Budget 2020 

   

18 990 Äskat tilläggsanslag 2020 

 
 
Vid jämförelser av kostnader i Kolada har Båstad kommuns kostnader varit lägre än 
referenskostnaden vilket visar att kostnaderna inte varit högre än förväntat i förhållande till 
befolkningsstrukturen i Båstad kommun. Budgeten för placeringar har inte följt med den 
kostnadstrenden.   
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Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet innebär att Båstads kommun måste dra ned på 
kostnader i andra verksamheter för att finansiera äskat tilläggsanslag alternativt finansiera till 
viss genom det extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget. 
 

 
Samhälle 
 
Tilläggsanslaget krävs för att säkerställa att enheten individ och familj ges de resurser de 
behöver för att utöva en ändamålsenlig myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen. 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer inom detta område får det stöd och den 
hjälp de behöver. Barnperspektivet är en viktig del av individ- och familjeomsorgens 
handlingsplan, där fokus läggs på tidiga insatser och samordning mellan olika aktörer. Tidigare 
och snabbare insatser är det arbetssätt som ska förebygga dyra placeringar på institutioner. 
 
 
Individ och familj 
Lena Täringskog 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen, vård och omsorgschef Christin Johansson, tf individ och familje 
omsorgschef Lena Täringskog, ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Annica Nilsson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. EY granskningsrapport, Båstads kommun granskning av individ och familj 
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse, Handlingsplan och vägval inom Individ och familj 
 
Samråd har skett med: 
Vård och omsorg Christin Johansson, Individ och familj Lena Täringskog, Ekonomiavdelningen 
Annica Nilsson 
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Datum: 2020-03-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Sari Bengtsson/Elisabet Edner 

Dnr: KS 000794/2019-600 

 
 
Handlingsplan och vägval inom Individ och familj 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
 
Fastställa utbildningsnämndens förslag till handlingsplan för åtgärder och vägval inom  
individ- och familjeomsorgen med följande ändringar/tillägg: 
 

 Individ och familj får en tillfällig utökning av budget med 2 350 tkr under 2020, 
4 700 tkr  under 2021 samt 4 700 tkr under 2022.  Finansiering ska ske genom det  
aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget 

 Uppföljning av verksamheten, både kvalitet och ekonomi, ska ske månadsvis under 
2020 med fördjupade analyser tre gånger per år. 

 Inför 2023 års budget genomför kommunstyrelsen en utvärdering av handlingsplanen 
inklusive analys av det ekonomiska utfallet. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat godkänna handlingsplanen som tagits fram med anledning 
av de brister som kommit till nämndens kännedom. Handlingsplanen innehåller en yrkan på 
utökning av budget med 4 700 tkr.  
Ekonomiavdelningen har tillsammans med Avdelningen för hållbar utveckling analyserat verk-
samhetens ekonomi och kvalitet och gör bedömningen att ett tilläggsanslag behövs. 

 
Bakgrund 
Under 2019 har missförhållanden inom individ- och familjeomsorgen uppdagats, vilket har fått 
följden att ett stort antal Lex Sarah –rapporter inkom till nämnden. En extern utredare har 
utrett rapporterna och utredningen har efter beslut i Utbildningsnämnden anmälts till IVO – 
Inspektionen för vård och omsorg. IVO har valt att öppna ett tillsynsärende och förvaltningen 
har ombetts att redovisa såväl akuta som planerade åtgärder för att komma tillrätta med miss-
förhållande och brister som uppmärksammats.  
 

Under 2020 har utbildningsnämnden kostnader för avveckling av Skutans stödboende, vilket 
beror på att avvecklingsbeslutet kom i ett sent skede under 2019. Dessa kostnader hanteras 
separat och täcks av till det ändamålet reserverade balansmedel. 
 
Det totala antalet tjänster inom individ- och familjeomsorgen beräknas inte öka, men eftersom 
den statliga finansieringen har minskat och vissa tjänster inte varit finansierade fullt ut, krävs 
en utökad budget för att kunna bygga en långsiktigt hållbar organisation. 
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Aktuellt 

För att komplettera de övriga utredningarna av verksamheten har ekonomiavdelningen till-

sammans med avdelningen för hållbar utveckling analyserat verksamheten avseende eko-

nomi och kvalitet. Jämförelser har gjorts både över tid (trend) och i förhållande till andra 

kommuner (både kommuner med liknande struktur och kommuner i Skåne och i Sverige). 

 

Av analysen framgår att den totala kostnaden för Individ- och familj, kr per invånare, är 

bland de 25 % lägsta i Sverige. Samtidigt är det just så det förväntas vara, eftersom Båstads 

referenskvot är låg, 59,9 % under 2018, vilket innebär att Båstads kostnader för Individ- och 

familjeomsorg beräknas vara 59,9% av normalkostnaden. Detta innebär att kostnadsläget 

inom individ och familj var 6,3 % högre än statistiskt förväntat under 2018. 

Vad gäller kvalitetsaspekter utöver individärenden som utreds av IVO, system för diariefö-

ring mm., finns det uppenbara brister. Ett exempel på detta är att enligt nyckeltalen i 

KOLADA är handläggnings- och utredningstiderna bland de längsta i landet. Nyckeltalen 

visar också att det saknas helhetssyn och samordning mellan olika insatser. 

 

För att komma till rätta med bristerna, krävs det personal med rätt kompetens, struktur och 

verksamhetssystem för kvalitetsledning. Nära samarbete med kommungemensamma stöd-

funktioner såsom ekonomi- och HR-funktionerna är också nödvändigt. Bedömningen är att 

det behövs en tillfälligt utökad budget för att arbeta i kapp och upprätta en välfungerande 

organisation med tydliga roller och rutiner. Finansieringen föreslås ske genom det extra stat-

liga bidraget till kommunerna som inryms i regeringens vårändringsbudget. 

 
Det är inte uteslutet att verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen kommer att  
återkomma med ytterligare resurskrav. Detta beror dels på att den samlade bilden av IVO:s,  
företagshälsovårdens och kommunrevisionens utredningar ännu inte är klar, dels på att  
placeringskostnaderna under början av 2020 varit fortsatt höga. 
 
 
Konsekvenser av beslut 

 
Personal 
Enligt medarbetarundersökningen från våren 2019 uppgick HME –index (hållbart 
medarbetarengagemang) till 63 inom Individ- och familjeomsorg, vilket är det lägsta betyget 
bland Skånska kommuner som deltagit i undersökningen under 2018 och 2019. 
Undersökningen har genomförts under våren 2019 innan missförhållanden uppdagats.  
Personalomsättningen har varit hög och arbetsmiljön pressad.  
Att inte bevilja utökning av budgetmedel kan leda till negativa konsekvenser genom att 
handlingsplanen måste revideras, vilket i sin tur kan leda till oro och försämrad arbetsmiljö. 

 
Ekonomi 
Nettokostnadsavvikelsen, dvs. avvikelsen  från referenskostnaden var 6,3 % under 2018 
(senast tillgängliga uppgift), vilket indikerar att det kan finnas utrymme för effektivisering 
inom verksamheten. Man måste dock beakta att detta är endast en statistisk beräkning och att 
verkligheten kan se annorlunda ut.  
 
Såsom läget inom individ och familj är förnärvarande är en utökad budget motiverad. 
Viktigt är att budgetmedlen används på rätt sätt, att kontering och redovisning är korrekta och 
att man effektiviserar verksamheten där det är möjligt. Eventuella synergimöjligheter i 
samband med förflyttningen till Vård och omsorg ska undersökas. 
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Det aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget innebär 
att kommunen kommer att få ett tillskott på skatteintäkterna. Individ och familjs äskande om 
utökad budget ryms inom tillskottet till kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnperspektivet är en viktig del av individ- och familjeomsorgens handlingsplan, där fokus 
läggs på tidiga insatser och samordning mellan olika aktörer. 
 
 
Sari Bengtsson   Elisabet Edner 
Utvecklingsstrateg   Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
Lena Täringskog 
Erik Lidberg 
Elisabet Edner 
Sari Bengtsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från UN 2020-01-28  
Tjänsteskrivelse från UN 2020-01-28  
Handlingsplan för planerade åtgärder inom Individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun 
Handlingsplan Individ och familj - PPT 
 
Samråd har skett med: 
Elisabet Edner 
Erik Lidberg 
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Datum: 2020-05-08 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000318/2020 – 600 
 
 

Förslag att ingå avtal kring samverkande familjerätt med socialförvaltningen 
i Helsingborgs stad 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Ingå samverkansavtal gällande familjerätt med Helsingborgs stad.  
 
2. Godkänna förslag till avtal enligt bifogat dokument.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Familjerättsverksamhet är en obligatorisk uppgift för kommuner att erbjuda sina invånare. 
Sedan några år så har ett antal mindre kommuner valt att ingå avtal med Helsingborgs stad 
gällande familjerätt, då det är sårbart och ofta avhängigt att en person har detta uppdrag i en 
liten kommun. När flera kommuner går samman i denna fråga så kan det familjerättsliga om-
rådet stärkas och utvecklas, tillgängligheten ökar även under helg och utbudet av stödformer 
ökar i och med att resurser samlas vid en större enhet. 
 
Stödformerna erbjuds främst i familjerättsenhetens lokal i Helsingborg, men ombesörjer vid 
behov även sina tjänster på hemmaplan i Båstads kommun. Avtal är möjligt att ingå fr.o.m. 
201001. 
 

Bakgrund 
 
Ett avtal om samverkande familjerätt regleras med stöd av socialtjänstlagens 2 kap 5 §  
och innebär inte att Båstads kommun överlåter det övergripande och yttersta ansvaret för 
verksamheten till annan kommun. 
 
Förslaget har sin grund i att samverkan ska vara till ömsesidig nytta för att utveckla och stärka 
det familjerättsliga perspektivet i respektive kommun och att det ska gagna kommunens invå-
nare. En gemensam drift möjliggör att långsiktigt säkerställa kontinuitet, kompetensförsörj-
ning, barnperspektiv, likabehandling, rättssäkerhet och god kvalitet i den familjerättsliga verk-
samheten. 
 
Förslaget innebär att verksamhetsområdet familjerätt med vissa avgränsningar som kvarstår i 
hemkommunen, överlämnas till värdkommunen Helsingborgs stad. Se bifogat förslag till avtal. 
 
Båstads kommun åtar sig att utge ersättning motsvarande nuvarande bemanning till värd-
kommunen, att ge behörighet till verksamhetssystem samt att tillhandahålla lokal för besök 
som sker i Båstad.  
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Aktuellt 
 
Familjerätten i Båstad bedrivs idag med kvalitet av kompetent personal, vilket är av stor vikt 
att poängtera. Våra möjligheter att anpassa stödet efter invånares önskemål är dock begrän-
sade, såväl till bredd och tillgänglighet. Den samverkande familjerätten i Helsingborg erbjuder 
stöd även under helger, vilket har visat sig vara tilltalande för föräldrar som ofta har överläm-
ning av barnen under helger. 
 
Det som även är tilltalande är att det förebyggande perspektivet är klart uttalat, att förekomma 
konflikter mellan parterna är en prioriterad del av arbetet. Värdkommunen erbjuder därför 
medhandläggning då ärendet uppkommer vilket har visat sig haft en positiv inverkan på att 
förhindra långdragna konflikter mellan föräldrar. Barnperspektivet är klart uttalat i verksam-
hetens olika delar. 
 
Representanter från individ och familjeomsorgen har genomfört studiebesök vid familje-
rättsenheten i Helsingborg och fått information via verksamhetschef Lisbeth Davidsson. Stu-
diebesöket visade bredden av stödinsatser som kan erbjudas Båstad kommuns invånare samt 
fick vi även ta del av utvecklingstankar som är möjliggöra att genomföra ju fler kommuner som 
ingår i samverkansavtalet. 
 

Personal 
 
Vid ett eventuellt avtal ska arbetsrättsliga regler gälla. Befintliga medarbetare i Båstad går inte 
med automatik över till värdkommunen, utan ska erbjudas likvärdigt arbete i hemkommunen. 
Befintliga medarbetare har under våren informerats om att det finns tankar om att ingå sam-
arbetsavtal gällande Familjerätten. Risk och konsekvensanalys och handlingsplan har upprät-
tats som innehåller planering kring berörda medarbetares fortsatta uppdrag. Berörda medar-
betare har uttryckt önskan om att familjerätten ska finnas kvar i Båstad samt att även om an-
ställning kvarstår så blir arbetsuppgifterna förändrade.  
 

Ekonomi 
 
Ersättningen är baserad på hemkommunens bemanningsgrad för familjerättsärenden, vilket i 
praktiken är 1,0 eftersom uppgifter som ingår inom ramen för avgränsningen kvarstår hos 
socialsekreterare som finns inom hemkommunen. Kostnaden för umgängesstöd utgår från 
faktisk kostnad, kostnader för tolk motsvarande faktisk kostnad ersätts av hemkommunen. 
Kostnaden revideras årligen till följd av sedvanlig löne- och prisuppräkning, se i övrigt bifogat 
avtalsförslag. Fakturering sker ett halvår i förskott. 
 

Uppföljning 
 
Båstad kommun har rätt att följa upp verksamheten och värdkommunen är då skyldig att med-
verka. Vid eventuella klagomål så utreder värdkommunen dessa. Årlig verksamhetsberättelse 
upprättas av värdkommunen och 2 gånger per år genomförs samverkansmöten med behöriga 
företrädare för respektive nämnd. 
 

Sammanfattande konklusion 
 
Under det senaste decenniet har mindre kommuner i allt större utsträckning sett behovet av 
samverkan inom flera olika områden, vilket även är ett uppmärksammat behov i Båstad. Invå-
nare ställer krav på en hög servicenivå och tillgänglighet, samtidigt som kommunerna strävar 
efter effektivitet och minskad sårbarhet inom områden där uppdraget är begränsat.  
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Omvärldsbevakning med andra samverkande kommuner har skett, där samtliga uttrycker en 
hög grad av nöjdhet och beredvillighet hos värdkommunens verksamhet. De uppger även att 
en befarad missnöjdhet från invånarna att behöva ta sig till Helsingborg för att få stödet, helt 
har uteblivit. I stället uttrycker berörda föräldrar att de upplever en högre grad av anonymitet, 
då besöket inte sker vid den lokala socialtjänsten. Det är få som efterfrågar att värdkommu-
nens personal ska ta sig till hemkommunen, men när detta sker så genomförs det enligt föräld-
rarnas önskemål. 
 
Slutligen är barnperspektivet det viktigaste i sammanhanget, vilket genomgående är temat i 
beskrivningen av värdkommunens olika stödformer och som väger tungt i avgörandet av sam-
verkan eller ej.  
 
 
Lena Täringskog 
Tf chef Individ och familj 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg samt individ och familjeomsorg 
Tf chef IoF 
IT-chef 
Ekonom 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om samverkande familjerätt 
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Datum: 2020-05-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000331/2020 – 600 
 
 

Information om Inspektionen för vård och omsorgs pågående tillsyn av Barn 
och unga-enheten inom Individ och familjeomsorgen i Båstad 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen ta till sig informationen och lägga det till handlingarna som rör tillsynsä-
rendet. 
 
2. Kommunstyrelsen följer kontinuerligt upp verksamhetens kvalitet genom att efterfråga re-
sultat från egenkontroller och intern kontroll 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillsynen av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, omfattar såväl ett enskilt ärende samt den 
lex Sarah anmälan som Båstad kommun gjorde under 2019, som handlade om myndighetsut-
övning för barn och unga. Inspektionen har återkopplat beslut att avsluta ärendet, eftersom 
nämnden har vidtagit och planerat åtgärder för de allvarliga brister som konstaterats i verk-
samheten. IVO kommer att följa upp resultatet av nämndens åtgärder. 
 

Bakgrund 
Händelserna och anmälan om lex Sarah inom barn och unga har inneburit en svår och utdragen 
process för de medarbetare som har blivit kvar i verksamheten, inte minst p.g.a. den stora me-
diala uppmärksamhet som händelserna medförde. Fortfarande pågår insatser från Företags-
hälsovården, för att stärka gruppen barn och unga och ge dem verktyg att hantera det som va-
rit och en ny situation. IVO ser att nämnden har sett allvarligt på de brister som uppmärksam-
mats och de delar den bilden. Bristerna i handläggningen har inneburit allvarliga konsekvenser 
för barn och unga, som har haft behov av akut och långsiktigt skydd och stöd och som de inte 
fått. IVO menar dock att det i dagsläget inte är möjligt att avgöra om åtgärderna är tillräckliga 
för att säkra kvaliteten i verksamheten och vill därför särskilt poängtera vikten av att nämnden 
genom-förs och får avsedd effekt, genom egenkontroller och intern kontroll. IVO påpekar vik-
ten av att ledningssystem upprättas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter anser att det är an-
märkningsvärt att nämnden inte har använt IVO:s tidigare tillsynsbeslut från 2017 samt 2019 i 
syfte att förbättra verksamheten. Deras bedömning är också att det sedan en längre tid saknats 
tillräcklig ledning och styrning. 
 
Lena Täringskog 
Tf chef individ och familj 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg samt individ och familjeomsorg 
Tf chef IoF 
IT-chef 
Ekonom  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ärendet Tillsyn av verksamheten för barn och unga i Båstad      
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Utbildningsnämnden Båstad 
Båstads kommun 
269 80 BÅSTAD 

Ärendet 
Tillsyn av verksa.rn}ieten för barn och unga i Båstad. 

Tillsynen inleddes efter ett enskilt klagomål som handlade om 
uppföljning av placering. Fokus i tillsynen ändrades efter att nämnden 
under oktober månad 2019 inkom med ett flertal lex Sarah-anmälrringar 
som handlade om myndighetsutövning för barn och unga. 

Syftet med tillsynen är att ta reda på om nämnden har vidtagit och 
planerat åtgärder för att komma tillrätta med de missförhållanden och 
brister som nämnden har identifierat i sina egna utredningar. 

Tillsynen bygger på de uppgifter från den granskning som nämnden 
gjort under utredning av missförhållande (lex Sarah) och klagomål. 
IVO har inte granskat något individärende. IVO har inte gjort någon 
bedömning av de brister som nämnden har identifierat. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet, eftersom 
nämnden har vidtagit och planerat åtgärder för de allvarliga brister som 
konstaterats i verksamheten. 

IVO kommer att följa upp resultatet av nämndens åtgärder. 

Skälen för beslutet 
Tillsynen har visat att nämnden ser allvarligt på de brister som 
uppmärksammats i myndighetsutövningen för barn och unga bland 
annat genom lex Sarah-utredningar. IVO delar nämndens bedömning. 
Brister i handläggningen har inneburit allvarliga konsekvenser för barn 
och unga som har haft behov av akut och långsiktigt skydd och stöd 
som de inte fått. IVO bedömer att de åtgärder som nämnden har 
redovisat minskar risken för att liknande missförhållanden uppstår igen. 

Det är i dagsläget inte möjligt att avgöra om åtgärderna är tillräckliga 
för att säkra kvaliteten i verksamheten. IVO vill därför särskilt 
poängtera vikten av att nämnden följer upp att åtgärderna genomrörs 
och får avsedd effekt. Nämnden är skyldig att genomföra egenkontroll 
för att säkerställa att barn och unga får det skydd och stöd behöver. 

Fax 

Individ oclh familj 
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Nämnden har det övergripande ansvaret för kvaliteten i verksamheten 
och för att den systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras 
(3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL). 

Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 
(3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Med stöd 
av ledningssystemet ska nämnden planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten (3 kap. 2 § SOSFS 2011:9). 
Nämnden ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet 
med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet (6 kap. 1 § 
SOSFS 2011 :9). 

Nämnden ska utöva den egenkontroll som krävs för att säkra 
verksamhetens kvalitet (5 kap. 2 § SOSFS 2011 :9). Med egenkontroll 
menas systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 
verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och 
rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem (2 kap. 1 § SOSFS 
2011:9). 

NO anser att det är anmärkningsvärt att nämnden inte har använt 
IVO:s tidigare tillsynsbeslut (dnr 8.5-32855/2017 och dur 8.5-
774/2019) för att förbättra verksamhetens kvalitet för de enskilda som 
verksamheten är tillför. NO bedömer att det visar att det sedan en 
längre tid saknats tillräcklig ledning och styrning. 

Sammanfattning av brister och missförhållanden 

Handläggnings brister 
Av lex Sarah-utredningen, som inkom till NO den 10 december 2019, 
framgår att flera anmälningar om att barn far illa, inte har registrerats i 
det digitala dokumentationssystemet eller bedömts. Anmälningarna har 
inte gått att finna varför nämnden inte kunnat identifiera vilka barn det 
handlar om. 

Vid dialogmöte med företrädare från nämnden den 21 januari 2020, 
framgick att det inte fanns någon rutin för hur registrering av 
anmälningar ska gå till. Enhetschefen och 1 :e socialsekreteraren, som 
vid tillfället var socialsekreterarnas närmaste arbetsledare, har framfört 
till medarbetarna att alla anmälningar ska registreras och j ournalföras. 
De upplevde att socialsekreterarna gjorde på sitt eget sätt och hänvisade 
till det som tidigare ledning sagt var rätt. 

Enligt enhetschefen och 1 :e socialsekreteraren fanns det omfattande 
brister i kunskap om hur handläggningen ska gå till, t ex kring 
skydds bedömning och förhandsbedömning. 1 :e socialsekreteraren 
upplevde att det inte längre fanns några allvarliga missförhållanden, 
som drabbade individerna, men det fanns missförhållanden såsom att 
lagstadgade tider inte följdes. 

2020 -05- 0 5 
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I lex Sarah-utredningen framkommer missförhållanden som rör barn i 
familjer där våld förekommer. Det handlar bland annat om att 
orosanmälan avseende våld aktualiserats för ett syskon, och antingen 
dröjt eller inte aktualiserats alls för resterande barn i familjen. Det 
saknas ordentliga bedömningar av behov av omedelbart skydd. I ett fall 
uppges att en standardfras som inte ska användas när det kan ha eller 
förekommer våld har använts i skydds bedömningen. Det har 
förekommit att samtal har genomförts med föräldrarna före barnet. 

-Föräldrarna har då fått möjlighet att tala om för barnet vad hen får och 
inte får säga till socialtjänsten. Utredande aktiviteter har dröjt, bland 
annat då fördelning till handläggare har tagit tid. Utredningarna har 
brister som få utredningssamtal, ofullständigt innehåll och att 
utredningstiden överskrids. 

Vid dialogmötet uppgav arbetsledning att utredning inleds direkt vid 
anmälningar med uppgifter om våld som berör barn. Det görs en 
bedömning av behov av omedelbart skydd och det säkerställs att barnet 
är skyddat. Information inhämtas från barnet om det är möjligt. All 
information och handläggning dokumenteras i det digitala systemet 
direkt. 

Av lex Sarah-utredningen :framgår att det har konstaterats i flera 
ärenden att det finns stora brister i handläggning som rör 
utredningsförfarandet. Det handlar om brister i att påbörja och fullfölja 
utredningar. I ett ärende har utredningen inte beaktat barnets behov i 
tillräcklig utsträckning, utan tillsett förälderns behov i första hand. 
Barnets utsatthet uppmärksammades inte trots upprepade 
orosanmälningar och barnet fick inte det skydd som hen behövde. 

Lex Sarah-utredningen har visat att nämnden har saknat en rättssäker 
och fungerande rutin för orosanmälningar i pågående ärende. Det har 
förekommit att anmälningar inte har registrerats och inte heller 
hanterats av mottagning eller ansvarig socialsekreterare. 

I lex Sarah-utredningen har det uppmärksammats missförhållanden i 
nämndens bedömningar under pågående placering. Ett exempel är att 
nämnden gjort bedömning att avvakta med beslut om vård enligt L VU, 
trots att ungdomen avvikit från sin placering och använt droger vid 
flertal tillfällen. Ett annat exempel är att socialjouren inte hade 
informerats om var en avviken ungdom, som använde droger, hörde 
hemma. Det resulterade i att polisen inte kunde göra något när 
ungdomen påträffades. 

Lex Sarah-utredningen har visat brister i uppföljning av insatser för 
barn som är placerade utom hemmet. Det handlar både om inkomna 
orosanmälningar som inte har hanterats och att samtal med barn inte 
genomförts under cirka ett års tid. 

Arbetsledarna uppgav vid dialogmötet att när oro inkommer under 

i.ndivid och familj 
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pågående placering, tas beslut om det ska inledas en ny utredning eller 
inte. De vet att ny utredning ska inledas om det finns behov av att ändra 
insatserna. De uppgav att det för handläggarna var ny kunskap att 
utredning ska inledas om en vårdnadshavare vill ha hem sitt placerade 
barn eller om ett barn kan behöva omplacering. 

Vid dialogmötet framgick att verksamheten inte hade fastställt någon 
rutin för hur ofta någon handläggare ska träffa barnet under en 
placering. Ambitionen är en gång i kvartalet vilket de inte klarar att 
hålla för alla placerade barn. 

I lex Sarah-utredningen framgår brister i uppföljning av insatser för 
barn och föräldrar som får öppenvårdsinsatser inom kommunen. 
Exempel finns om att det helt har saknats uppföljning av insatsen från 
handläggaren. Det har inneburit att det enskilda barnets stödbehov inte 
har tillgodosetts och att barnets säkerhet riskerats. 

Personalens kompetens och bemanning 
I lex Sarah-utredningen framgår brister i kunskap hos personal och 
arbetsledning inom området våld och hedersrelaterat våld som gjort att 
nämnden brustit i handläggningen på olika sätt. Det har bland annat fått 
till följd att barn har fortsatt att vistas i en miljö präglad av 
hedersrelaterat våld. 

Det har uppmärksammats att tjänster inom förvaltningen under åren har 
tillsatts med personer utan adekvat utbildning. Det fanns medarbetare 
inom myndighetsutövning barn och unga som saknade socionom
utbildning. Det har varit brister i introduktion av nyanställd personal 
och bristande stöd och handledning av arbetsledande enhetschef. Det 
framgick även kunskapsbrist hos arbetsledningen om handläggning vid 
L VU samt oförmåga att våga och fatta beslut. 

I lex Sarah-utredningen uppges att de socialsekreterare och arbetsledare 
som varit inblandade vid större delen av bristerna i handläggningen, har 
avslutat sina anställningar. 

LexSarah 
Under lex Sarah-utredningen framkom att det finns brister i kunskap 
om lex Sarah inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Det saknas 
tydlig riktlinje och rutin när missförhållanden ska rapporteras och av 
vem samt hur rapporten ska tas emot och utredas. Det har inte skett 
någon rutinmässig återkoppling till medarbetarna eller nämnden. Lex 
Sarah har inte använts som ett led i att utvärdera och förbättra 
verksamhetens kvalitet. 

Utredaren har konstaterat att det inte finns några lex Sarah-rapporter för 
de anmälningar som ingår i lex Sarah-utredningen. Som underlag till 
lex Sarah-anmälningarna till IVO har anmälaren använt uppgifter som 
kommit fram vid granskning av akter samt av dokument funna i 
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aktskåp. Vid den senare lex Sarah-utredningen har det för flertalet av 
lex Sarah-anmälningarna inte gått att få fram underlaget. Det 
grunddokument, t ex orosanmälan, som hittats i aktskåp har försvunnit 
efteråt. Det har skett efter att 1 :e socialsekreteraren och en medarbetare 
gått igenom tidigare medarbetares akter och aktskåp. Ingen har kunnat 
ge svar på hur dessa dokument därefter har försvunnit. 

Vid dialogmötet med nämnden framkom att verksamheten sedan flera 
år har en rutin för lex Sarah. Den har inte följts och tillförordnade 
chefen för IFO uppgav att det finns behov av att komplettera rutinen 
något. Rutinen var inte känd för alla medarbetare. Information om lex 
Sarah ska enligt ledningen lämnas av enhetschefen till medarbetarna 
vid arbetsplatsträff (APT). Vid dialogmötet lämnades en beskrivning av 
hur förloppet skulle ha sett ut om verksamhetens lex Sarah-rutin hade 
följts. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Nämnden har i lex Sarah-utredningen angett att missförhållandena 
grundar sig i ett större systemfel som rör bristande dokumentation, 
bristande arbetsledning och arbetsmiljö, avsaknad av riktlinjer, rutiner 
och egenkontroll. Det framkommer att verksamheten har få 
kontrollpunkter vilket gör att brister inte upptäcks i tid. 

Av lex Sarah-utredningen framgår att verksamheten saknar 
ledningssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete. Det saknas 
process beskrivningar och rutiner alternativt är rutinerna inaktuella 
Brister som rör rutin för klagomål, orosanmälan och skydds
bedömningar är särskilt uppmärksammade. 

I lex Sarah-utredningen framgår att det inte finns någon rutin för 
utredning av synpunkter och klagomål. Vid tidigare tillsyn våren 2019 
(dnr 8.5-774/2019) uppgav nämnden till IVO att det fanns rutiner för 
utredning av klagomål men att problemet varit att de hade brist på 
personal att genomföra det. Vid dialogmötet vidhöll chefen och den 
biträdande chefen för IFO att det inte finns någon sådan rutin. De kan 
inte svara på varför denna uppgift lämnats till IVO tidigare. 

Lex Sarah-utredaren har uppmärksammat att IVO genomfört tillsyn 
inom barn och unga enheten med beslut den 10 januari 2018 (dnr 8.5-
32855/2017). De utvecklingsområden som NO uppmärksammade 
nämnden på då har inte omhändertagits. Brister som framkom i lex 
Sarah-utredningen, kan tydligt kopplas till de områden som beskrevs då 
och är ett resultat av brister i ledning och styrning enligt utredningen. 

Samverkan 
Av lex Sarah-utredningen framgår att en orsak till missförhållanden är 
tidigare samarbetssvårigheter mellan socialsekreterare och behandlare 
inom kommunens öppenvård. 
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Nämndens vidtagna åtgärder 

Handläggning 
Vid dialogmötet framgick att 1 :e socialsekreteraren i den dagliga 
arbetsledningen följde upp att medarbetarna inom mottagning arbetar 
enligt gällande bestämmelser och brukarnas behov. Det förekom att 
lagstadgade tider inte följdes. 

I nämndens svar till NO den 4 mars 2020, om åtgärder efter 
dialogmötet, redovisas att rutiner för hur inkomna anmälningar eller 
ansökningar ska registreras är gjort. Arbetssättet med struktur för 
agerande i samband med orosanmälan har klargjorts. 

Personalens kompetens och bemanning 
Av lex Sarah-utredningen framgår att en ny tjänst som enhetschef för 
mottagningen har imättats och att mott3t:,oningen har fått en förstärkning 
av inhyrd konsult med erfarenhet. Nämnden har redovisat ett antal 
vidtagna åtgärder under 2019 som rör rekrytering av chefer på olika 
nivåer och handläggare. Det har även skett förändringar på chefsnivåer 
under 2020. 

Vid dialogmötet uppgav ledningen att nämnden sedan missförhållanden 
uppdagades, gjort ett arbete på ledningsnivå för att lösa problemen 
långsiktigt. Vid mötet var det tydligt att det har gjorts för lite vad det 
gäller "situationen här och nu" för handläggarna och det arbete som 
berör brukarna. Kommundirektören ansåg att nämnden behövde göra 
en tidsplan för hur de ska hantera det dagliga arbetet. 

I nämndens svar till NO har nämnden redogjort för att verksamheten 
tidigare arbetat under en tillfällig organisation och nu gått över i 
stabilitet med chefsfunktioner i samtliga grupper. Nämnden uppgav att 
mottagningsenheten inte var längre organiserad under Barn och unga
enheten. En ny enhetschef för mottagningen var i tjänst. Denna har 
daglig genomgång av nya och pågående ärenden samt är aktiv i 
ärendehandläggningen. Arbetsledningen för Barn och unga-enheten 
hade genom den nya chefsstruktur färre medarbetare att handleda. 

Av svaret :framgick även att det fanns en arbetsmiljöproblematik inom 
barn och unga som även berörde handläggarna inom mottagning och 
vuxna. Insatser från företagshälsovården och intervjuer med 
medarbetare hade påbörjats. Berörd enhetschef hade tagits ur tjänst 
under utredningen och 1 :e socialsekreteraren hade fått andra 
arbetsuppgifter. Biträdande chef för IFO hade ersatt enhetschefen. 
Konsulten som hyrts in tidigare har gått in i rollen som 1 :e 
socialsekreterare. Konsulten skulle senare få ett vikariat som biträdande 
chef för IFO, då den nuvarande kommer att avsluta sin tjänst under 
våren. Ledningen för barn och unga uppgavs ha dagliga avstämningar i 
ärenden. 

Individ och famHj 
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Lex Sarah 
I nämndens svar till IVO framgår att alla medarbetare fått ta del av lex 
Sarah-utredningen och nämndens rutin för lex Sarah vid gruppmöten 
med enhetschef. 

Samverkan 
I nämndens svar till IVO framgår att en ökad samverkan med 
öppenvården har påbörjats och gett effekt genom att tidiga insatser 
initieras av handläggare. 

Nämndens planerade åtgärder 

Handläggning 
Verksamheten har haft ett verksamhetssystem som inte stödjer 
handläggningsprocessen. Av nämndens handlingsplan, daterad den 13 
januari 2020, framgår att nämnden köpt in en ny version av 
verksamhetssystemet. Detta ska åtgärda brister i dokumentation och i 
hantering av inkomna och upprättade handlingar. 

Vid dialogmötet framgick att alla handläggare kommer att behöva 
utbildning i det nya digitala verksamhetenssystemet. Verksamheten 
kommer få stöd av systemförvaltaren från vård- och omsorg. 

I nämndens svar till IVO framgår att verksamheten ska gå igenom 
ärenden inför implementering av nytt verksamhetssystem. Syftet är att 
skapa strukturer om följer lagstiftning kring dokumentation under 
handläggningsprocessen. En plan för genomförandet har 
kommunicerats med all personal. De kommer att vara delaktiga i 
implementering och utbildningar under 2020. Det kommer även skapas 
mallar för handläggning av olika ärendetyper. 

Personalens kompetens och bemanning 
Enligt nämndens handlingsplan behöver socialsekreterarna kompetens
utveckling för att möta människor med en bredd av komplexitet. 
Planeringen är att upprätta en kompetensutvecklingsplan där 
grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum) ingår, samt utbilda 
BBIC-utbildare. Nämnden ska utveckla de krav som ställs vid 
rekrytering och skapa en introduktionsplan för nyanställda. 

I lex Sarah-utredningen framgår att bemanningen i verksamheten var 
otillräcklig och att rekrytering av socialsekreterare påbörjades. Vid 
dialogmötet redogjorde nämnden för behov av förstärkningar till vilka 
nämnden äskat medel från Kommunfullmäktige. Dessa förstärkningar 
gällde att permanenta en fjärde tjänst i mottagningen, en tjänst att dela 
mellan barnsekreterare och familj ehemssekreterare samt en 
socialsekreterare till vuxenenheten. Kommunfullmäktige har utökat 
nämndens budget enligt handlingsplanen. 

lnDivid och famUj 
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I nämndens svar till NO uppges att handläggare inom barn och unga 
samt personal inom förebyggande och öppenvården ska få utbildning 
under mars 2020. Utbildningen handlar om BBIC och uppdrag. 
Grundutbildning i BBIC kommer att ske under hösten 2020. Det har 
även planerats in utbildningar för metodutveckling under året. 

Tre handläggare kommer att utbildas i en metod som fokuserar på risk 
och skydd i familjer (Signs of safety). Utbildningen återkommer för 
ytterligare handläggare under hösten. 

Lex Sarah 
I nämndens svar till NO framgår att en temadag planerats under våren 
2020 där personal tillsammans ska titta på händelser och fallbeskriv
ningar som är relevanta för verksamheten. Ledningen kommer beskriva 
den genomförda lex Sarah-utredningen och dess resultat. De kommer 
uppmärksamma rutinen och processen. En diskussion kommer att föras 
om vad som är händelser som kan rapporteras enligt lex Sarah i 
förhållande till andra former av avvikelser. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Verksamheten ska med stöd av inhyrd konsult arbeta med att skapa ett 
ledningssystem. Enligt handlingsplanen påbörjades arbetet i januari 
2020. Vid dialogmötet framgick att konsulten är processutvecklare för 
att skapa ledningssystemet. Tillsammans med medarbetarna ska de 
arbeta med ledningssystemet och skapa rutinerna. Detta för att de ska 
bli förankrade hos medarbetarna. Då arbetet med ledningssystemet är 
långsiktigt konstaterar deltagarna i dialogmötet att verksamheten 
behöver arbeta med rutiner under tiden. 

Vid dialogmötet framgick att uppbyggnad av ledningssystem åven 
inkluderar att identifiera kontrollpunkter. Den egenkontroll som 
framöver ska göras rör bland annat förhandsbedömning och utredning. 

Enligt nämndens handlingsplan ska verksamhetsplanen kompletteras 
med mätbara mått och aktiviteter som kan följas upp systematiskt och 
redovisas fortlöpande till nämnden. Av svar till NO framgår att ett 
antal nyckeltal kommer att följas upp varje månad i verksamheten, så 
snart verksamhetssystemet är implementerat. Det rör anmälningar, 
utredningstid, uppföljning av insatser, våld i nära relation, avvikelser 
etc. Vid tertialuppföljningar kommer nyckeltalen att redovisas för 
nämnd samt hur arbetet fortlöper kopplat till upprättad handlingsplan. 

Samverkan 
Enligt nämndens handlingsplan behöver Individ- och familjeomsorgen 
utveckla det förebyggande arbetet för barn och unga och deras 
föräldrar. Nämnden planerar för en utbyggd öppenvård i samverkan 
inom kommun och att utveckla föräldrautbildningarna. Samverkan 
utifrån individens behov ska under 2020 öka mellan individ- och 
familjeomsorg, skola, fritid, LSS, socialpsykiatri och BUP. 
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Verksamheten har svårigheter att rekrytera kvalitativa familjehem och 
jourhem och följa upp insatsen. Planeringen är att inleda samverkan 
kring en gemensam familjehems- och j ourhemsverksamhet med andra 
kommuner i Nordvästra Skåne. 

Övrigt 
Av handlingsplanen :framkommer även andra åtgärder och vägval inom 
Individ- och familjeomsorgen. Det handlar bland annat om 
barnperspektivet genom barnets delaktighet, möjlighet till information 
och hur barnkonventionen implementeras i utredningsarbetet. Det rör 
också stöd till våldsutsatta och våldsutövare där en standardiserad 
bedömningsmetod kommer att användas för både barn och unga samt 
vuxna. 

Nämnden har utrett det enskilda klagomålet 
IVO bedömer att nämnden har utrett det enskilda klagomålet som IVO 
överlämnade till nämnden den 17 oktober 2019 (5 kap. 3 § SOSFS 
2011 : 9). Av inskickade handlingar framgår att klagomålet har utretts av 
en socionomkonsult som även har utrett nämndens lex Sarah
anmälningar. Utredaren har tagit del av klagomålet och gjort en 
genomgång av dokumentationen i personakten. Utöver det har samtal 
förts med den vid aktuell tidpunkt ansvariga enhetschefen och 1 :e 
socialsekreterare. Den senare i egenskap av ansvarig socialsekreterare 
för berörd person efter att tidigare socialsekreterare avslutat sin tjänst 
innan klagomålet inkom. 

Klagomålet handlade om missnöje med beslut, bemötande, avsaknad av 
utlovad insats och missnöje med hantering av ärendet generellt. 

Underlag 
Handlingar som har inkommit från nämnden: 

• Begärd redovisning av det enskilda klagomålet, inkom den 10 
december 2019. 

111 Lex Sarah-utredning, inkom den 10 december 2019. I 
utredningen finns en handlingsplan. 

111 Begärda uppgifter om personal inom Individ och familjeomsorg 
från och med den 1 januari 2017, inkom den 16 januari 2020. 

111 Handlingsplan för åtgärder och vägval inom Individ och familj 
daterad den 13 januari 2020. Överlämnad till IVO vid 
dialogmöte den 21 januari 2020. 

111 Svar till NO efter begäran om ytterligare uppgifter, inkom den 
4mars 2020. 

• Yttrande över revisionsrapport som avser granskning av Individ 
och familj, inkom den 27 mars 2020. 

• Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll från den 25 mars 
2020. 
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Ytterligare information 

Anledning till tillsyn 
IV O inledde tillsyn efter ett enskilt klagomål som inkom den 4 
september 2019. 

Den 11 oktober 2019 inkom åtta lex Sarah-anmälningar till NO (dnr 
34648/2019, 37662/2019, 37667/2019, 37701/2019, 37728/2019, 
37732/2019, 37759/2019 och 37762/2019). En vecka senare inkom 
ytterligare nio lex Sarah-anmälningar (dm 40394/2019,40401/2019, 
40415/2019, 40416/2019, 40518/2019, 40571/2019, 40572/2019, 
40573/2019 och 40574/2019). 

Tillsynens genomförande 
NO överlämnade det enskilda klagomålet till nämnden den 17 oktober 
2019. NO begärde att nämnden skulle redovisa hur de tagit emot 
klagomålet och utrett det samt även nämndens uppfattning kring det 
som inträffat och eventuella vidtagna åtgärder. Nämnden informerades 
samtidigt om att de förhållanden som nämns i nämndens lex Sarah
anmälningar också skulle ingå i verksamhetstillsynen. 

IVO aviserade också att genomföra ett dialogmöte med företrädare för 
nämnden. NO avsåg att invänta nämndens olika utredningar och 
utifrån dessa ta ställning till hur den fortsatta tillsynen skulle 
genomföras och vad som skulle behandlas under dialogmötet. 

NO genomförde den 21 januari 2020 ett dialogmöte med nämnden. 
Följande personer deltog: Nämndens ordförande och vice ordförande, 
kommundirektör, personalchef, tillförordnad chef och biträdande chef 
för IFO, enhetschef, 1 :e socialsekreterare och processutvecklare 
(socionomkonsult). Syftet med dialogmötet var att fördjupa sig i vilka 
åtgärder nämnden behövde vidta för att komma till rätta med de 
missförhållanden och brister som framgick av nämndens utredningar. 

Protokoll från mötet och ytterligare information från medarbetare inom 
förvaltningen som inkommit därefter kommunicerades skriftligen till 
nämnden den 7 februari 2020 med möjlighet att lämna synpunkter. NO 
begärde även svar på frågor som uppstått efter dialogmötet och som 
handlade om förtydligande av åtgärder. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Joonas Terje. I den 
slutliga handläggningen har inspektörerna Mariana Marmol och 
Catharina Nilsson deltagit. Inspektören Ameli Strömblad Uhlin har 
varit föredragande. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000342/2020 – 600 
 
 

Inkomna skrivelser 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skrivelser från privatpersoner som inkommer till Individ och familj eller till utskottets  
ledamöter och som anses vara av särskild vikt, redovisas tillsammans med vidtagna åtgärder 
från förvaltningen.  
 

Bakgrund 
I samband med händelser inom Individ och familj under hösten 2019 ökade antalet inkomna 
skrivelser till såväl politiker som förvaltning. Utbildningsnämnden, som då hade ansvar över 
verksamhetsområdet, införde en rutin där förvaltningen redovisade de inkomna skrivelser 
som ansågs vara av särskilt vikt tillsammans med vidtagna åtgärder. Dessa redovisades för 
utbildningsnämndens arbetsutskott. Då ansvaret övertagits av kommunstyrelsen från och med 
den 4 maj 2020 överförs rutinen till at fortsättningsvis redovisas vid sammanträden med 
kommunstyrelsens socialutskott. 
 
 
 
Kommunkansliet, 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-19 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000343/2020 – 600 
 
 

Uppföljning domar 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
2. Besluta om hur ofta redovisningen fortsättningsvis ska ske. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens socialutskott tar för kännedom del av de domslut som kommuniceras  
individ- och familjeomsorgen, efter att beslut fattats i förvaltningsdomstol och kammarrätt.  
Redovisningen görs med det tidsintervall som utskottet tillsammans med förvaltningen  
kommer överens om och omfattar domar enligt förekommande lagrum inom individ- och  
familjeomsorg. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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