
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
socialutskott 

Datum: Onsdagen den 30 september 2020 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 13:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson   KS su 

2.  Godkännande av dagordningen  KS su 

3.  Informationsärenden 

Nyckeltal, Annica Nilsson 

Allmän information Individ och familj, Lena Täringskog  

Lena Täringskog 

Annica Nilsson 

KS su 

4.  Delgivningar - sekretess  KS su 

5.  Verksamhetsuppföljning individ- och familjeomsorg - tertial 2 Lena Täringskog 

Annica Nilsson 

KS 

6.  Uppföljning av intern kontrollplan tertial 2 avseende individ och 
familjeomsorg 

Lena Täringskog 

Annica Nilsson 

KS 

7.  Ekonomisk uppföljning individ- och familjeomsorgen Lena Täringskog 

Annica Nilsson  

KS su 

8.  Budget 2021 individ- och familjeomsorgen Lena Täringskog 

Annica Nilsson 

KS su 

9.  Uppföljning Individ och familj 

Komplettera senare 

Lena Täringskog KS su 

10.  Inkomna skrivelser Lena Täringskog 

Magnus Andersson 

KS su 

11.  Uppföljning domar Lena Täringskog 

Magnus Andersson 

KS su 

12.  Hemtagningsutredning 2 § LVU - sekretess Magnus Andersson KS su 

13.  Övervägande av vård enligt 6 kap 8 § SoL- sekretess Magnus Andersson KS su 

14.  Övervägande om vård jml 2 § LVU - sekretess Magnus Andersson KS su 

15.  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket LVU - sekretess  Magnus Andersson KS  

16.  Övervägande om vård jml 2 § LVU - sekretess Magnus Andersson KS su 

17.  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket LVU - sekretess Magnus Andersson KS  
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Båstads kommun 
Datum 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

18.  Ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU – sekretess, omedelbar 
justering 

Magnus Andersson KS su 

 
 
 
Båstad den 23 september 2020 
 
 
 

Gösta Sandgren 
Ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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Datum: 2020-09-17 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.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad den 5 oktober 2020, klockan 13:00. 

 
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 
 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-09-17 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 dess möten och dagordningar.  
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-09-17 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000328/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden - kommunstyrelsens socialutskott 
 
 

1. Nyckeltal, Annica Nilsson 
2. Allmän information Individ och familj, Lena Täringskog 

 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Individ och familj nyckeltal delår 2020 

MOTT AGNINGSENHETEN 
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ARBETSMATERIAL 

Mottagningsenheten är första kontakten med individ och familjeomsorg och hanterar alla inkommande 
ärenden. Det kan handla om orosanmälningar, ansökningar om stöd och hjälp gällande både vuxna och 
barn, nya ärenden gällande ekonomiskt bistånd samt rådgivande samtal. 

Den pågående pandemin Covid -19 har ökat antal nya ärenden som medfört högre arbetsbelastning för 
enheten. Kommunens riktlinjer med att stanna hemma med symptom innebär sjukfrånvaro då det inte 
går att arbeta hemifrån samt vikarier. Mottagningsenhetens arbetar i större utsträckning än tidigare 
med förebyggande och med att mottagningsenheten kan koppla på insatser i ett tidigt skede med syfte 
att undvika och behöva göra exempelvis institutionsplaceringar. 

Erfarenheter från sommaren är en kraftigare ökning av missbruksärenden och våld i familjerna. 

• Antal ärende in (barn och unga) 

Första kvartalet Ca 172 
Andra kvartalet 125 

Ärenden första kvartalet är inte hämtat från nya systemet och därmed inte kvalitetssäkrat. Vid genomgång 
har det visats att vissa inkomna handlingar registrerades och aktualiserades som nya ärenden. Vissa 
orosanmälningar som var olika men gällde samma barn registrerades bara som en orosanmälning. 

Det märks huvudsakligen ökning av orosanmälningar gällande våld mot barn eller i familjerna, psykisk 
ohälsa samt sexuella övergrepp. 

• Antal lägenheter (med insatser från ex. boendestödjare) 

Januari 50 lägenheter 
Februari 50 lägenheter 
Mars 51 lägenheter 
April 51 lägenheter 
Maj 51 lägenheter 
Juni 52 lägenheter 
Juli 49 lägenheter 
Augusti 49 lägenheter 

Från ljuli övergick ansvaret för boendehandläggaren till mottagningsenheten. 

Ambitionen är att minska antalet lägenheter som kommunen hyr åt klienterna och att de istället ska ges 
möjligheter att själva stå för sina hyreskontrakt. En annan ambition är att minska boendetiden i de här 
lägenheterna. Boendehandläggaren försöker mera arbeta vräkningsförebyggande tillsammans med 
budget och skuldrådgivaren. Rätt insats till rätt klient utifrån var och ens förutsättningar. 
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BARN och UNGA 

Barn och unga- enheten har under vårterminen arbetat med att ett antal tidigare institutionsplaceringar 

har avslutats till förmån för öppenvårdens insatser på hemmaplan. Hela tiden sker förändringar i 

placeringarna utifrån ungdomarnas mående vilket förändrar prognosen varje månad. 

Det finns många olika slags placeringar för barn- och unga; De fördelas sedan om det är enlig SoL 

(socialtjänstlagen) respektive LVU (lagen vård om unga) . 
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• Stöd boende ( egen lägenhet) 
• HVB placeringar, externa stödboende 
• Konsulentstödda familjehem 
• Egna familjehem 
• Behovsprövad öppenvård (skola inkl. behandling) 
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VUXEN och EKONOMISKT BISTÅND 

• Ekonomiskt bistånd 

Den pågående pandemin har påverkat utvecklingen av ekonomiskt bistånd då fler medborgare förlorat 
sina arbeten och möjlighet till egen försörjning. Gällande ekonomiskt bistånd har det märkts ett ökat 
inflöde av ärende likväl som ökade kostnader från mars månad. Mycket av verksamheten inom AME har 
pausats eller minimerats hårt på grund av pandemin Covid -19. Möjligheterna att vända trenden av 
försörjningsstöd och utöka samarbetet med arbetsmarknadsenheten (AME) för att fler individer ska ges 
möjlighet till egen försörjning är i nuläget därför begränsade. 
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• Placeringar 

Vuxenenheten arbetar förutom att de handlägger ekonomiskt bistånd med ärenden av hög komplexitet 
kring exempelvis missbruk och missbruksbehandlingar, samsjuklighet, relationskonflikter, våld i nära 
relationer, psykisk ohälsa samt suicid. Flera ärenden kräver kostsamma institutionsplaceringar. 

Under sommaren år 2020 har enheten haft ett högt inflöde av ärende som fortfarande är i utredningsfas 
och oklart vilka ärende som kan erbjudas vård i öppna "hemmaplans lösningar" eller om det är aktuellt 
med placering. 
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FÖREBYGGANDE 

• Stödsamtal (ingen statistik färdig) 
• Samtalsgrupper (ingen statistik färdig) 
• Brobyggare, boendestöd (ingen statistik färdig) 

Enhetschefen för förebyggande enheten är vakant p.g.a. föräldraledighet. Vikarierande enhetschef 
tillträder i succesivt under oktober månad. 
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PLACERINGAR tabell till T1 samt T2 

Antal placeringar 
2020 2019 2018 
-apr 

HVB-vård, barn och unga 5 4 2 

Familjehemsvård barn och 
26 31 23 

unga 
Behovsprövad öppen vård 

2 1 1 
barn 

lnstitutionsvård 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 

Antal placeringar 
2020 2019 2018 
-aug 

BoU, Stöd boende egen lägenhet 1 0 0 

BoU, HVB-vård och stödboende 6 4 2 

BoU, Familjehemsvård egna 16 31 23 

BoU, Familjehemsvård 
6 

konsulentstödda 

BoU, Behovsprövad öppen vård 3 1 1 

Vuxna, lnstitutionsvård missbruk 6 5 4 

Vuxna, Övriga insatser 3 5 2 

Vuxna, Öppna insatser vuxna 0 0 1 

Totalt 41 46 33 

Placering avser snitt 12 månader, ej antalet enskilda 
individer 

SJUKLÖN 

Under våren 2020 inträffade pandemin Covid -19 och påverkade samtliga verksamhetsområden. Under 
perioden april-juli fick kommunen kompensation för samtliga kostnader för sjuklön. Normalt sett sker 
det en ökning av kostnaderna under vinterhalvåret men årets utfall har trots pandemin varit lägre än 
tidigare år. 
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Datum: 2020-09-17 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. Skrivelse från IVO 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se ovan 
 
Samråd har skett med: 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef 
Magnus Andersson, enhetschef 
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Datum:2020-09-17 Till: Socialutskottet/Kommunstyrelsen 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000620/2020-700 
 
 

Verksamhetsuppföljning individ- och familjeomsorg delårsrapport 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Fastställa verksamhetsuppföljningen delårsrapport för 2020 avseende socialutskottet, samt 
skicka uppföljningen vidare till Kommunstyrelsen. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Andra tertial har präglats av den pågående pandemin, inte minst genom den ökade inström-
ningen av anmälningar och ansökningar som har gett  en ökad arbetstyngd för medarbetarna. 
Vissa risk- och skyddsåtgärder har vidtagits ur ett medarbetarperspektiv, för att möta personal i 
riskgrupp. De olika enheterna har på ett föredömligt sätt samarbetat för att klara situationen un-
der semesterperioden. 
 
Förbättringsarbetet har till viss del påverkats av pandemin, då det gäller utbildningsinsatserna 
som skjutits upp. I övrigt pågår planeringen för uppstart av ledningssystemets grundläggande 
arbete med rutiner och processflöden, vilket kommer genomföras med hög grad av delaktighet 
av medarbetarna. 
 
Trots ett aktivt arbete med att avsluta kostsamma placeringar, så påverkas effekten av det ökade 
inflödet av nya ärenden som till viss del är kopplade till en ökad psykisk ohälsa. Missbruksären-
den och våld i nära relationer, är områden som visar en ökande tendens. 
Individ och familj redovisar därmed ett fortsatt ekonomiskt underskott, dock med något förbätt-
rad prognos. 
 
Bakgrund 
Under perioden har verksamheten planerat för fortsatta aktiviteter kopplade till den handlings-
plan som kommunstyrelsen fattade beslut kring som en följd av de granskningar som gjordes av 
såväl revisionen som inspektionen för vård och omsorg. Från och med 1 juli har verksamheten 
en utökad budgetram, för att rekrytera socionomer som kan utföra en rättssäker och ändamåls-
enlig handläggning och inte minst bedriva ett motiverande socialt arbete. 
Förberedelserna för skapandet av ledningssystemet är färdigställda i dagarna och går nu in i en 
aktiv fas under den kommande månaden. Målarbetet och analysarbetet avseende resultat i 
Öppna jämförelser pågår, där medarbetarna kommer vara delaktiga i att skapa aktiviteter och 
mätmetoder för att uppnå en förbättring av resultat. Individ och familj har utifrån kommunfull-
mäktiges övergripande målområden, brutit ned och formulerat egna mål på socialutskottets 
uppdrag. Dessa mål kommer att redovisas vid socialutskottets möte i september. 
  
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg Christin Johansson , chef individ och familjeomsorg 
Lena Täringskog, ekonom Annica Nilsson 
 
Bilaga:  
Verksamhetsberättelse delårsrapport 
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VERl(SAMHETSBERÄTTELSE 
1(5 sociala utskottet - Individ och familj 

Individ och familj 
Driftredovisning 

Utfall Budget I Prognos I Avvikelse 

(tkr) jan-aug 2020 1 20201 2020 

1(5- INDIVID I I 
OCH FAMILJ -37147 -36287 -53870! -17 583 

Individ- och 

familjeomsorg -28 903 -27 018 -42601 -15 583 

Ekonomiskt 

bistånd -8244 -9269 -11269 -2000 

INVESTERING 0 -300 -300 0 

Det aktiva arbetet med genomförandet av hand
lingsplanen har delvis påverkats av Covid 19, då 
planerade utbildningar till stora delar har avbo
kats. Förberedelserna inför uppstart av arbetet 
med att ledningssystemet har fortgått som plane
rat. Detta arbete kommer att medverka till att 
uppfylla krav från såväl Inspektionen för vård 
och omsorg som revisionen, avseende tydliga ru
tiner och processer för såväl invånaren och per
sonalens bästa. 

Ny organisation är implementerad och rekryte
ringar har möjliggjorts genom extra 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. Paral
lellt pågår arbetsmiljöåtgärder och det finns 
dubbla personalkostnader. 

Barnperspektivet är en viktig del av individ- och 
familjeomsorgens handlingsplan, där fokus läggs 
på tidiga insatser och samordning mellan olika 
aktörer. Detta arbetssätt ska förebygga place
ringar på institutioner och så långt det är möjligt 
skapa förutsättningar för lösningar inom kommu- · 
nen. Ett exempel är de tidiga insatser som initie
ras via mottagningsenheten till den Förebyg
gande enheten. 

Barn och unga har aktivt arbetat med att skapa 
förutsättning för LVU-vård i hemmet, där såväl 
barn som föräldrar får stöd samtidigt som sär
skilda regler kan råda. Detta arbete har varit 

IJÅSTADS l<OMMUN DELÅRSMPPORT 2020-00-31 
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framgångsrikt och gett såväl kvalitativa som kost
nadseffektiva lösningar. Familjehemsplacering
arna har under året halverats, dock har nya be
hov tillkommit vilket dämpar effekten på det eko
nomiska utfallet. 

Arbetet med ärendegenomgångar för att rätta till 
tidigare misstag har pågått och pågår även under 
denna och nästa tertial. Detta arbete skapar också 
bättre förutsättningar för den slutliga övergången 
till det nya verksamhetssystemet 1/10. Modul för 
dokumentation och skattning av klientbehov, har 
köpts in med mål att få en ökad kvalitet och möj
lighet i att göra uppföljning av insatser. 

En effekt av pandemin är att in_flödet av såväl oro
sanmälningar, ansökningar avseende ekonomiskt 
bistånd, psykisk ohälsa och missbruk, har ökat 
under tertial och medverkat till en hög arbetsbe
lastning. Trycket på mottagningsenheten har va
rit högt och tidvis ansträngande under semester
perioden. Detta har i sin tur spillt över på samt
liga enheter, där medarbetarna visat en hög mo
ral att hjälpa varandra när det har varit en hög in
strömning. Bemanningen har även påverkats av 
pandemin, på så sätt att personer i riskgrupp har 
getts förutsättningar att arbeta hemifrån så långt 
det har varit möjligt. 

Vuxenenheten arbetar med komplexa ärenden 
kring exempelvis missbruk, samsjuklighet, våld i 
nära relationer samt handlägger ekonomiskt bi
stånd. Det ekonomiska biståndet ökade fram till 
och med juni månad, men har sedan visat en sjun
kande tendens under den senaste månaden. Det 
finns dock en hög risk för utökade utgifter, ef
tersom den nationella bedömningen är att en 
ökad arbetslöshet kommer att följa i pandemins 
spår. Mycket av verksamheten inom AME har 
pausats eller minimerats på grund av pandemin. 
Möjligheterna att vända trenden av försörjnings
stöd och utöka samarbetet med arbetsmarknads
enheten (AME) för att fler individer ska ges möj
lighet till egen försörjning är i nuläget därför be
gränsade. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
1(5 sociala utskottet - I ndlvld och familj 

Missbruksproblematiken är påtaglig och får 
ibland mynna ut i kostnadsclrivande institutions
placeringar. Den kommande förstärkningen av 
person i förebyggande enheten, ökar förutsätt
ningarna för att arbeta förebyggande i större ut
sträckning. Under tertialen så arbetsmiljöproble
matik uppdagats i form av undermålig fysisk 
miljö vid Kajutan. I planeringen för flytt in till 
Skutan uppdagades att även denna lokal var 
olämplig och saknar ventilation. I slutet av au
gusti flyttar därför förebyggande enheten till Ci
tadellet. 

Ekonomi 
Den huvudsakliga avvikelsen för individ och fa
milj avser kostnader för placeringar utöver bud
geterat -15,4 mkr. Placeringar under år 2019 har 
fått fortsatt påverkan under år 2020. Under året 
har flera avslutats med nya lösningar på hemma
plan. Avvikelsen -1,7 mkr gällande personalkost
nader och inhyrd personal beror dels på de på
gående arbetsmiljöutredningarna med dubbla 
personalkostnader, förstärkningen i början av 
året samt personalkostnad under avveckling av 
boendet SKUTAN. Ekonomiskt bistånd beräknar 
en negativ avvikelse motsvarande ca -2 mkr. Den 
pågående pandemin har medfört ökade kostna
der som sannolikt kvarstår året ut. Schablonin
täkter och ersättning ekonomiskt bistånd från Mi
grationsverket + 1, 1 mkr. I övrigt arbetar verk
samheten vidare på att fortsätta anpassa organi
sationen och kostnaderna utifrån att schablonin
täkter från Migrationsverket fortsätter att minska 
även inför år 2021. 

Investeringar 
Årets investeringar kommer att användas till 
uppdatering av personlarm, inköp av säkra arkiv
skåp, inventarier till arbetsplatserna samt kom
pletterande IT system. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi

kelse 
Individ och familjs förbättringsarbete utgår från 
den handlingsplan som är beslutad. Arbetet har 
störts av pandemin, vilket till viss del påverkar 
det ekonomiska utfallet. De extra resurser som 
tillförts, har använts för nyrekryteringar enligt 
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handlingsplanen. Trots att enheterna arbetat ak
tivt med att minska institutionsplaceringar, så 
kvarstår ändå ett befarat underskott för insatsen. 
Enheten bedömer att det behövs ytterligare re
surser för att kunna finansiera de stödinsatser 
som är lagstadgade. Socialtjänstlagen betonar 
kommunens yttersta ansvar för att individer får 
det stöd som behövs, vilket går över budgetan
svar. Det är av synnerligen vikt att hålla i och 
hålla ut, tills effekterna av det förebyggande per
spektivet visar sig. I det prognosticerade under
skottet finns även kostnader för arbetsmiljörela
terade åtgärder samt avgångsvederlag. 

Ett nytt verksamhetssystem effektiviserar hand
läggningen och medverkar till en rättssäker och 
ändamålsenlig myndighetsutövning, samt skapar 
förutsättningar för socialsekreterarna att utföra 
det motiverande sociala arbete som är kärnan i 
verksamheten. Ledningssystemet säkrar kvali
teten och flödet mellan olika enheter i organisat
ionen, för att invånaren ska få rätt hjälp i rätt tid 
och på rätt nivå. Enheterna kommer månadsvis 
följa upp väsentliga nyckeltal för att få en tidig 
signal när kostnader ökar. Pandemins påverkan 
på de ekonomiska effekterna, ökar sannolikt 
framöver. Den befarade farhågan som fanns vid 
förra tertialuppföljningen, var till viss delar befo
gad. Fler ärenden har strömmat in, vilket medför 
fler insatser. En ökad psykisk ohälsa har konsta
terats, andelen missbruksärenden samt hemfrids
brott likaså. Inga kompensationer för dessa utö
kade kostnader har utlovats från regeringen. 

Antal placeringar 

. 2020- aug i 2019 2018 
I 

BoU, Stöd boende egen lägenhet 1 ' 
I 0 0 

BoU, HVB-vård och stöd boende 6 1 4 2 

BoU, Familjehemsvård egna 16 , 31 23 

BoU, Familjehemsvård konsulent-
6 1 stödda I 

BoU, Behovsprövad öppen vård 3 [ 
I 

1 1 

Vuxna, lnstitutionsvård missbruk 6 1 5 4 
I 

Vuxna, Övriga Insatser 3 ! 
' 

5 2 

Vuxna, Öppna Insatser vuxna 
I 

0 1 0 1 

Totalt 41 1 46 33 

Placering avser snitt 12 månader, ej antalet enskilda individer 
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Datum: 2020-09-17 Till: Socialutskottet/Kommunstyrelsen 
Handläggare: Lena Täringskog  

Dnr: KS 000667/2020-700 

                             

 
Uppföljning av intern kontrollplan T2 år 2020 individ och familjeomsorg 
 
Förslag till beslut 
Fastställa uppföljning av intern kontrollplan för 2020 avseende socialutskottet, samt skicka upp-
följningen vidare till Kommunstyrelsen 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
De punkter som utgjort grund för 2020 års interna kontrollplan inom socialutskottets ansvars-
område har kontrollerats enligt plan.  
 

Bakgrund  
Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om 
framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verksam-
heten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
I reglementet för intern kontroll framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppfölj-
ningen av sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. 
 

Aktuellt 
Internkontrollen har genomförts och visar på förbättringsområden inom exempelvis handlägg-
ningstiderna inom individ och familj.  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg Christin Johansson , chef individ och familjeomsorg 
Lena Täringskog, ekonom Annica Nilsson 
 
Bilaga:  
uppföljning av intern kontrollplan 2020 för socialutskottet Båstads kommun 
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Vård och omsorg 

Vid ekonomi- Prognosen Tl visar ett överskott inom 

1 Vård och omsorg Återsök statsbidrag loF-chef Varje tertial 
uppföljning 

Ja X X 
främst ersättning för tomhyror samt 
ekonomiskt bistånd. Ersättningen 
motsvaras av ökade kostnader 

Vid ekonomi- Fakturorna är numera sekretesskyddade i 
2 Värd och omsorg Placeringar loF-chef Varje tertial uppföljning Ja X X Proceedo och bokförs på rätt ansvar och 

verksamhet 

Resultat gällande handläggningstider har 
publicerats i Öppna jämförelser i juni 
månad. Resultatet visar att enhetrna har 
långa handläggningstider, vilket kommer 

3 Vård och omsorg Handläggningstider IoF-chef 1 ggr/år Via Procapita Nej X att analyseras och bli ett 
förbättringsområde under det kommande 
året. Arbete pågår med implementera 
nytt verksamhetssystem och nya rutiner 
för att framöver kunna ta fram statistik 

Kontroll av att det är 
rätt belopp som 
betalas ut, uppfyller 

Rutiner och riktlinjer finns men är under 
4 Ekonomiskt bistånd 

mottagaren rätt Handläggare i 
2 ggr/år 

Stickprov minst 5 
Ja X X uppdatering och ej färdiga. Arbete pågår kriterier, går kontot grupp ärenden 

med implementering av nytt system till rätt person samt 
två attester för 
utbetalnin 

Ekonomis1.1: 
Kontroll att avtal 

bistånd/försörjningsstöd -
finns om Handläggare i 

Stickprov minst 5 Rutiner och riktlinjer finns men är under 
5 återbetalning och grupp i samråd 2 ggr/år Ja X X 

tillfälligt stöd som ska 
rutin för med ekonom 

ärenden uppdatering och ej färdiga 
återbetalas 

äterbetalnin en 
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Datum: 2020-09-17 Till: Socialutskottet/Kommunstyrelsen 
Handläggare: Lena Täringskog  

Dnr: KS 000452/2020-700 

                             

 
Ekonomisk uppföljning september 2020 individ och familjeomsorg 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna redovisningen och ta till sig informationen. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom föredrar ärendet och bifogat finns arbetsmaterial från enhetscheferna samt vilka åtgär-
der som vidtagits under året för att minska underskottet. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg Christin Johansson , chef individ och familjeomsorg 
Lena Täringskog, ekonom Annica Nilsson 
 
Bilagor: 

1. Arbetsmaterial; månadsuppföljning Individ och familjeomsorg januari – augusti 2020 
2. Bildspel: åtgärder för budget i balans år 2020 
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KOMMUN 

Individ och familj 

DRIFTBUDGET, TKR 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

MOTTAGNINGSENHETEN 

SKUTAN 

BARN och UNGA ENHETEN 

VUXEN ENHETEN 
ekonomisk bistånd 

VERl<SAMHETSÖVERGRIPANDE 

FÖREBYGGANDE ENHET 
VERl<SAMHETSÖVERGRIPANDE 

Summa 

KOMMENTARER 

Ansvar6972 
MOTTAGNINGSENHETEN 

MÅNADSUPPFÖLJNING 
Januari-Augusti 2020 

Januari-Augusti 2020 

Budget Utfall Avvikelse 

1681 1335 346 

0 366 -366 

8473 15813 -7 340 

1775 4988 -3213 

6088 8244 -2156 

4443 5493 -1050 

1427 917 510 
0 -9,8 10 

23887 37147 -13 260 

Förändringen sedan föregående prognos; O tkr 
Orsak till avvikelsen: + 275 tkr 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -09- 17 
Dnr ... .. K.$.(i~g9-½ .. 1/, 
................................ 

Helår2020 

Helårs-budget Föregående 

Prognos Prognos 

2 521 275 275 

0 -258 -226 

12810 -10117 -9 754 

2689 -4330 -7330 

9264 -3000 -1400 
6732 -1205 -1205 
2271 1052 1052 

0 0 0 

36287 -17 583 -18 588 

+180 tkr, avser personalkostnader för januari månad (innan mottagningsenheten kom igång) som inte är rättade utan 
finns bokförda under andra ansvar individ & familj. 
+ 70 tkr, avser att vänta med tillsättning av förstärkningen av personal tills augusti. Förstärkningen är finanierad av 
budgettillskottet 350 tkr. 
+ 25 tkr, 10% tjänstledighet i fem månader. 
Coronapåverkan; 
Ökat antal nya ärende medför högre arbetsbelastning. Kommunens riktlinjer med stanna hemma med symptom innebär 
sjukfrånvaro då det inte går att arbeta hemifrån samt vikarier. Inlånad förstärkning från vård och omsorg. 

Ansvar6973 
SKUTAN 
Förändringen sedan föregående prognos; -32 tkr 
Orsak till avvikelsen: -258 tkr 
AMS intäkt rättad till vård och omsorg då anställning övergått dit 
Sista placeringen på boendet flyttade ut i början på mars. 
Kostnaderna har finansierats med balansmedel och tre av de anställda har erhållit nya anställningar inom kommunen. 
Underskottet avser de överenskommelser om avgångsvederlag som inte är finansierade av balansmedel. 

Ansvar6974 
BARN och UNGA ENHETEN 
Förändringen sedan föregående prognos; -363 tkr 
- 1270 tkr HVB placeringar; en LVU placering som tidigare vuxen haft kostnad och prognos tillhör från 1 juli BoU, 
utredning LSS och folkbokförd annan kommun beräknad kostnad även sep och förbättrat pga. 
Regeringens beslut att perioden 1 juli - 31 dec 2020 subventionera SIS placeringar med 28% samt lägre dygnskostnader, 
avslutade placeringar 
+ 255 tkr färre egna familjehem 
+133 tkr ingen kostnad familjerådgivning 
+ 432 tkr ökade intäkter från Migrationsverket utöver budgeterat 

TOTALT Individ & familj 2020 delår 
Flik: Augusti 
2020-09-14 kl. 07:52 
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Orsak till avvikelsen: -10117 tkr 
Personal; -675 tkr 
- 580 tkr överenskommelse om avslut av tjänst. 
- 215 tkr. Enheten har tillfälligt förstärkts med ett tidsbegränsat vikariat med anledning av arbetsbelastningen för 
socialsekreterarna. 
+ 120 tkr sjukskrivning som ej ersätts. 

Intäkter;+ 648 tkr 

+648 tkr intäkter utöver prognos från Migrationsverket, avvaktar med personalförstärkningen då det är oklart om det blir 
intern lösning, bidrag från Socialstyrelsen. 

Inhyrd personal - 224 tkr 

- 224 tkr. Då enheten under hösten 2019 och våren 2020 varit granskade av både revision och IVO har en konsult haft i 
uppdrag att stötta verksamheten. Konsulten har erbjudits en av de vakanta tjänsterna och är anställd från mars månad. 
Placeringar - 10 517 tkr 
HVB hem 
- 7 250 tkr (-5 980 tkr) Prognosen baseras på utfall och prognos för aktuella placeringar. Det finns en osäkerhet i 
µrog11uset1 uå lvist µdgå1 rneu dt111a11 ko111111un sarnt om en placering eventuellt övergår i LSS placering 
Familjehem 
-2 470 tkr (-2 725 tkr). Förbättringen beror på färre enga familjehem. Under år 2019 utökades antalet placeringar hos 
familjehem till 31 placeringar från 23 placeringar år 2018. Aktuella placeringar är nu 10 st. Flera placeringar under 
hösten var hos konsulentstödda/arvoderade familjehem med betydligt högre kostnad än de egna familjehemmen. 
Behovsprövad vård barn & unga 
-710 tkr (-797 tkr). Avser placeringar med boende i anslutning till gymnasiestudier. Budgeten finns i nuläget på annat 
ansvar men de aktuella kostnaderna har bokförts på detta ansvar. 

Ansvar6975 
VUXEN ENHETEN 
Förändringen sedan föregående prognos; 1.400 tkr 
+ 850 tkr En placering LVU tillhör frånl juli barn och unga 
+ 650 tkr placeringar under utredning 
- 600 tkr ekonomiskt bistånd 
+ 100 tkr avvakta tillsättning förstärkning 

Orsak till avvikelsen: - 7 330 tkr 
vht 5521 instutionsvård, vuxna: 

-4 500 tkr (-6 000 tkr) Minskningen beror bl.a. på att LVU i fortsättningen bokförs hos barn och unga, placeringar har 
upphört samt lägre prognos för de ev. placeringar som är under utredning, 
För placeringar enligt §27 (LVM) kvarstår kostnad för SiS placeringen parallellt med den nya placeringen, I nuläget finns 
en sådan placering med "dubbel" kostnad. 
vht 5711 Övriga insatser, vuxna: 
-1330 tkr (-1330 tkr) Prognosen och beräknat underskott baseras på ca 2 helårs placeringar Sol. Under perioden har i 
snitt 6 individer haft skyddsplacering. 
vht 5750 Ekonomiskt bistånd/intäkt från Migrationsverket ek fly 
- 2 000 tkr (-1400 tkr) Covid -19 pandemin har medfört att kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat och Sl<R befarar 
att denna högre kostnadsnivån kommer kvarstå året ut och sannolikt även år 2021. 

Ansvar 6976 
VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE 
Förändringen sedan föregående prognos; 0 tkr 

Orsak till avvikelsen: - 1 205 tkr 
Personal 
-743 tkr. Dubbla kostnader för enhetschef eftersom det pågår en arbetsmiljöutredning. 
Inhyrd personal 
- 462 tkr, Då individ och familj under hösten 2019 och våren 2020 varit granskade av både revision och IVO har en 
konsult haft i uppdrag att stötta verksamheten. Konsulten har erbjudits en av de vakanta tjänsterna och kommer under 
mars övergå som anställd istället. 

TOTALT Individ & familj 2020 delår 
Flik: Augusti 
2020-09-14 kl. 07:52 
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FÖREBYGGANDE ENHET 
Orsak till förändrad avvikelse sedan föregående prognos:+ 0 tkr 

Orsak till avvikelsen:+ 1 052 tkr 
Intäkter 
+520 tkr(+ 125 tkr) Förstärkningen som finansierades med engångsbeloppet från Migrationsverket tillsattes inte förrän i 
april så 1/4 beräknas som överskott och ska täcka andra personalbehov inom loF. 
Placeringar 
+ 150 tkr (+150 tkr) Det finns i nuläget inte finns några aktuella placeringar öppna insatser boende vuxna. 
+ 282 tkr (+282 tkr) Budget för placeringar behovsprövad öppenvård men kostnader bokförs under ansvar 6974. 
Försörjningsstöd 
+ 90 tkr (+90 tkr) Budget för de i lägenheterna men kostnaderna bokförs under annat ansvar. 

TOTALT Individ & familj 2020 del år 
Flik: Augusti 
2020-09-14 kl. 07:52 



Individ- och familjeomsorg 

0 

Atgärder för budget i balans 

TOTALT underskott i prognos 

- 17 583 tkr (18 588 tkr) 
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Persona I kostnader 
underskott 1043 tkr (1369 tkr) 

• - 7 43 tkr Dubbla kostnader enhetschef, pågår en ar etsmiljöutredning 

• -580 tkr Överenskommelse avslut av tjänst 

• - 226 tkr Överenskommelse avslut av tre tjänster SKUTAN 

TOTALT 1549 tkr 

0 

Atgärder; 

Delvis tjänstledigheter, sjukfrånvaro, vakanser, awaktar med tillsättning 
av förstärkning, finansiering av tjänster med hjä lp av bidrag från 
Socialstyrelsen och Migrationsverket. 

Finansiering av de tjänster som idag är finansierade med ba lanspengar 
från 1 januari 2021? 

måndag den 14 september 2020 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Placerings kostnader 
underskott 15 400 tkr (16 400 tkr) 

• - 7 250 tkr HVB hem 

• -2 470 tkr Familjehem 

• - 710 tkr Behovsprövad vård barn & unga 

• - 4 000 tkr lnstitutionsvård vuxna 

• -1330 tkr Övriga insatser vuxna 

• TOTALT 15 760tkr 
0 

Atgärder; 
Mer än halverat antal familjehemsplaceringar (både i egna samt konsulentstödda 
familjehem). Riksdagens beslut om att subventionera LVU placeringar vid SiS 
under perioden juli-december 2020. 

Avslutat flera placeringar hittat alternativa lösningar oftast på hemmaplan. Ökat 
öppen vårdens insatser. Omförhandlat avtal och fått lägre kostnad per dygn. Ny 
förebyggande enhet arbetar för att snabbare påbörja insatser. 

[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

måndag den 14 september 2020 Besök oss på bastad.se 



Inhyrd personal/konsult 
underskott 696 tkr (696 kr) 

• - 224 tkr Barn och unga enheten 

• - 462 tkr Individ och familj övergripande 

• TOTALT 696 tkr 

Åtgärder; 

Då individ och familj under hösten 2019 och våren 2020 varit granskade 
av både revision och IVO har en konsult haft i uppdrag att stötta 
verksamheten. Konsulten erbjöds en av de vakanta tjänsterna och är nu 
anställd istället. Enheten för barn och unga hade inledningsvis under år 
2020 förstärkning. 

måndag den 14 september 2020 

~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Övriga åtgärder för budget i balans 

• Ekonomiskt bistånd ökar och visar i nuläget underskott ca 
2 mkr. 

• Avstämning med enhetschefer en gång per månad 
(vid behov två gånger per månad) 

• Nya rutiner för kontering för att underlätta prognoser och 
analyser. 

• Översyn av rutiner exempelvis; samtliga fakturor via 
Proceedo (två attestanter), statsbidragsportalen, egna 
medel, in och -utbetalningar, ekonomiskt bistånd enligt 
nationella riktlinjer, återsökning moms m.m. 

måndag den 14 september 2020 

fnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Datum: 2020-09-17 Till: Socialutskottet/Kommunstyrelsen 
Handläggare: Lena Täringskog  

Dnr: KS 000664/2020-700 

                             

 
Budgetprocess inför budget 2021 individ och familjeomsorg 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna redovisningen och ta till sig informationen. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetprocessen pågår och ramarna inför år 2021 är ännu inte beslutade.  
 
Bakgrund  
Individ och familjeomsorgen har tidigare beviljats personalförstärkning samt begärt ett tilläggs-
anslag inför år 2021 för att kunna genomföra den beslutade handlingsplanen. 
 

Aktuellt 
Under oktober och november kommer enhetscheferna träffa verksamhetsekonomen för att till-
sammans vid flera tillfällen gå igenom deras preliminära internbudget.  
 
Målsättningen är att senast 16:e december kunna presentera en detaljerad internbudget som 
överensstämmer med beslutad ram. 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg Christin Johansson , chef individ och familjeomsorg 
Lena Täringskog, ekonom Annica Nilsson 
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Datum: 2020-09-17 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 att fortsättningsvis redovisas vid sammanträden med 
kommunstyrelsens socialutskott. 
 
 
 
Kommunkansliet, 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-09-17 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000343/2020 – 600 
 
 

Uppföljning domar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
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 vid behov om och omfattar domar enligt förekommande lagrum inom  
individ- och familjeomsorg. 
 
 
 
Kommunkansliet  
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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