
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
socialutskott 

Datum: Onsdagen den 21 oktober 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   KS su 

4.  Delgivningar   KS su 

5.  Ekonomisk uppföljning individ- och familjeomsorgen Annica Nilsson  KS su 

6.  Inkomna skrivelser Lena Täringskog 

Magnus Andersson 

KS su 

7.  Uppföljning domar Lena Täringskog 

Magnus Andersson 

KS su 

8.  Upphörande av vård enligt LVU - sekretess Magnus Andersson KS su 

9.  Upphörande av vård enligt LVU - sekretess Magnus Andersson KS su 

10.  Upphörande av vård enligt LVU - sekretess Magnus Andersson KS su 

11.  Upphörande av vård enligt LVU - sekretess Magnus Andersson KS su 

12.  Övervägande av vård enligt SoL 6:8 - sekretess Magnus Andersson KS su 

13.  Öppenvårdsbehandling enligt 22 § st 1 p. 2 LVU upphör - sekretess Magnus Andersson KS su 

14.  Vård enligt LVU 21§ - sekretess Magnus Andersson KS su 

 
 
Båstad den 14 oktober 2020 
 
 
 

Gösta Sandgren 
Ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-10-09 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000319/2020 – 100 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Inge Henriksson (BP) utses till justeringsperson.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad den 26 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 
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~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-10-09 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000320/2020 – 100 
 
 

Godkännande av dagordningen  
 
 

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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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-10-09 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000328/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 
1. Lägesrapport budget 2021, Annica Nilsson 
2. Uppdateringar i delegationsordningen, Lena Täringskog 
3. Allmän information Individ och familj, Lena Täringskog 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-10-09 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Annica Nilsson 

Dnr: KS 000452/2020 – 700 
 
 

Ekonomisk uppföljning individ- och familjeomsorgen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna redovisningen och ta till sig informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens socialutskott får månadsvis ekonomiska redogörelser från förvaltningen.  
Rapporterna presenteras för socialutskottet av ansvarig ekonom. Bifogat finns arbetsmaterial 
från enhetscheferna samt vilka åtgärder som vidtagits under året för att minska underskottet. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Annica Nilsson, ekonom 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Månadsuppföljning januari-september, arbetsmaterial 
Åtgärder för budget i balans 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetschef Christin Johansson 
IoF-chef Lena Täringskog 
Ekonom Annica Nilsson 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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MÅNADSU PPFÖLJ NI NG 
Januari-September 2020 

l<ommunstyrelsen 

Individ och familj 

DRIFTBUDGET, TKR 
Januari-Se12tember 2020 Helår2020 

1-öregdende 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

Summa 

MOTTAGNINGSENHETEN 

Sl<UTAN 

BARN och UNGA ENHETEN 

VUXEN ENHETEN 

VERl<SAMHETSÖVERGRIPANDE 

FÖREBYGGANDE ENHET 
VERl<SAMHETSÖVERGRIPANDE 

exkl KS 

KOMMENTARER 

Ansvar6972 
MOTTAGNINGSENHETEN 

Budget 

1891 

0 

9532 

2004 

6886 
5027 
1664 

0 

27003 

20117 

Förändringen sedan föregående prognos; 0 tkr 
Orsak till avvikelsen:+ 275 tkr 

Utfall 

1650 

390 

17292 

5097 

8795 
6099 
1242 

0 

40567 

31772 

Avvikelse Helårs-budget Prognos Prognos 

240 2521 275 275 
-390 0 -258 -258 

-7760 12810 -10201 -10117 

-3093 2684 -4200 -4330 

-1909 9269 -3000 -3000 
-1073 6732 -1205 -1205 

421 2271 1052 1052 
0 0 0 0 

-13564 36287 -17 537 -17 583 

-11655 27018 -14 537 -14 583 

+ 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; 0 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. 

Ansvar 6974 
BARN och UNGA ENHETEN 
Förändringen sedan föregående prognos; -84 tkr 
-84 tkr differensen mellan avslutade och nya placeringar 

Orsak till avvikelsen: -10 117 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. 

TOTALT Individ & familj 2020 oktober 
Flik: September 
2020·10·08 kl.14:42 



mrnKter; + tJ'¼ö 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 - 10 601 tkr 
HVB hem 

- 7 250 tkr (-7 250 tkr) Prognosen baseras på utfall och prognos för aktuella placeringar. Det finns en osäkerhet i 
prognosen då tvist pågår med annan kommun samt om en placering eventuellt övergår i LSS placering 
Familjehem 

-2 554 tkr (-2 470 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 

-980 tkr (-710 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. 

Ansvar 6975 
VUXEN ENHETEN 
Förändringen sedan föregående prognos;+ 130 tkr 
En placering som sitter häktad samt att en SIS placering upphör november. 

Orsak till avvikelsen: - 7 330 tkr 
vht 5521 instutionsvård, vuxna: 
-3 600 tkr (-4 000 tkr) Förbättringen beror på att en placering som sitter häktad samt att en SIS placering upphör 
november. 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: 
-1500 tkr (-1330 tkr) Den budgeterade intäkten från Migrationsverket har bokförts på vht för flykting. 
vht 5750 Ekonomiskt bistånd/intäkt från Migrationsverket ek fly 
- 2 100 tkr (-2 000 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. 

Ansvar6976 
VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE 
Förändringen sedan föregående prognos; O 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. 

Ansvar 6977 
FÖREBYGGANDE ENHET 
Orsak till förändrad avvikelse sedan föregående prognos:+ 0tkr 

Intäkter 
+520 tkr(+ 520 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. 

Ansvar 6978 

fel bokfört, avser sannolikt egna medel som finns på balanskonto. 

TOTALT Individ & familj 2020 oktober 
Flik: September 
2020-10-0B kl.14:42 



Individ- och familjeomsorg 

0 

· Atgärder för budget i balans 

TOTALT underskott i prognos 

- 17 537 tkr (17 583 tkr) 

11W BÅSTADS 
---------- ~ KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 



Persona I kostnader 
underskott 1043 tkr (1369 tkr) 

• - 7 43 tkr Dubbla kostnader enhetschef, pågår en arbetsmiljöutredning 

• -580 tkr Överenskommelse avslut av tjänst 

• - 226 tkr Överenskommelse avslut av tre tjänster SKUTAN 

TOTALT 1549 tkr 

Åtgärder; 

Statlig ersättning för sjuklöner under pandemin Covid- 19, sjuklön i nivå 
med tidigare år. Delvis tjänstledigheter, sjukfrånvaro, vakanser, 
avvaktade med tillsättning av förstärkning, finansieri ng av tjänster med 
hjälp av bidrag från Socialstyrelsen och Migrationsverket. Planering för 
att samtliga tjänster ska vara finansierade för år 2021. 

fredag den 9 oktober 2020 

[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Placerings kostnader 
underskott 15 369 tkr (15 415 tkr) 

• - 7 250 tkr HVB hem 

• -2 554 tkr Familjehem 

• - 980 tkr Behovsprövad vård barn & unga 

• - 3 600 tkr lnstitutionsvård vuxna 

• -1500 tkr Övriga insatser vuxna 

• TOTALT 15 884 tkr 

Åtgärder; 
Riksdagens beslut om att subventionera LVU placeringar vid SiS under perioden 
juli-december 2020. 

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

fredag den 9 oktober 2020 

u=rl BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Inhyrd personal/konsult 
underskott 696 tkr (696 tkr) 

• - 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 blev 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. 

fredag den 9 oktober 2020 

111J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Ekonomiskt bistånd 
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Övriga åtgärder för budget balans 

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

• Aktivt arbeta med alternativa lösningar til l placeringar 
ofta med stöd av öppenvård på hemmaplan. 

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

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

fredag den 9 oktober 2020 

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
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: 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-10-12 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 
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