
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-12-08 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 8 december 2020 kl. 09.00-12.40. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), l :e vice ordförande. Deltar på distans. 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot. Deltar på distans. 
Ulf Jiewertz (M), ledamot. Deltar på distans. 
Ninni Markow (M), tjg. ers. för Gösta Sandgren (M) . Deltar på distans. 
Thomas Nerd (S), ledamot. Deltar på distans. 
Birgitte Dahlin (L), ledamot. Deltar på distans. 
Inge Henriksson (BP), ledamot. Deltar på distans. 
Hans Grönqvist (BP), ledamot. Deltar på distans. 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD). Deltar på distans. 
Ebba Krumlinde (C), ledamot. Deltar på distans. 
Uno Johansson (C), ledamot 
Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Lena Täringskog, loF-chef. 
Magnus Andersson, enhetschef för individ- och familjeomsorgen. 

Uno Johansson. Ersättare: Bo Wendt. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2020-12-08 

Från och med 2020-12-09 till och med 2020-12-31 

KommJ/toret i Båstad 

~zL 
7 

Henrik Andersson 

Sida 

1av4 
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2020-12-08 

KS § 286 Dnr KS 000831/2020 - 700 
Nedläggning av faderskap enligt FB 2:7 § 1 st (Omedelbar justering) 

KS § 287 Dnr KS 000832/2020 - 700 
Häva hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU (Omedelbar justering) 

usterandes si naturer 
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KS § 286 Dnr KS 000831/2020 - 700 

Nedläggning av faderskap enligt FB 2:7 § 1 st 

Beskrivning av ärendet Gällande:  

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
socialutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

Ärendet inleddes 2017-12-20 efter underrättelse från Skatteverket om inflyttat 
barn till kontoret. Efter koll i KIR visar det sig att hon inte har en far registrerad 
varpå utredning om faderskap inleds. 2019-08-15 nås utredaren beskedet att 
moder  har avlidit 2019-08-05. Handläggare mottar flertalet dokument 
från hemlandet som Skatteverket inte godkänner. 

2020-03-20 fattas beslutet att väcka talan i tingsrätten. 2020-10-26 meddelar 
tingsrätten att de avslår socialnämndens yrkande om fastställande av 
faderskap. De anser att bevisningen är för svag. Det går inte att bevisa att  
och  var gifta när  föddes. Det går inte heller att fastställa exakt 
vilka som är  arvingar för att fråga dem om  är  dotter. 

Då tingsrätten bedömt att faderskap inte kan fastställas finns det ingen annan 
väg att gå än att lägga ner faderskapet då det inte går att bevisa vem som är far 
till  

Tjänsteskrivelse från socialsekreterare Cecilia Svensson daterad 2020-11-02, 
med tillhörande underlag. 

Enligt Föräldrabalken 2:7 § 1 st lägga ner faderskapet gällande   
 då det visat sig omöjligt att få fram erforderliga upplysningar för 

att kunna fastställa vem som är hennes far. 

Enhetschef för individ- och familjeomsorgen Magnus Andersson föredrar 
ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Enligt Föräldrabalken 2:7 § 1 st lägga ner faderskapet gällande  
  då det visat sig omöjligt att få fram erforderliga 

upplysningar för att kunna fastställa vem som är hennes far. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 287 Dnr KS 000832/2020 - 700 

Häva hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU 

Beskrivning av ärendet Gällande:  

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
socialutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

 vårdas med stöd av LVU 2 §sedan 2019-09-02 då det framkommit stora 
omsorgs brister i utredningen som föranlett till placering. 2020-08-19 togs 
beslut i Kommunstyrelsen om att hemlighålla  vistelseort utifrån att 
handläggare då gjorde bedömningen att det fanns en avsevärd risk att mamma 
skulle söka upp  och störa hans vård. I dagsläget finns det ingenting som 
talar för att mamma skulle söka upp  Mamma  upplevs som 
samarbetsvillig, lugnare och vill göra rätt.  har enligt handläggares 
kännedom inte gjort några som helst försök till att kontakta eller söka upp  
under placeringen. Handläggare föreslår därmed att hemlighållande av 
vistelseort ska upphöra. 

Tjänsteskrivelse från socialsekreterare Jessie Vernersson Bodmar 2020-11-05, 
med tillhörande underlag. 

Att hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra stycket, Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU, upphör att gälla avseende   

 

Enhetschef för individ- och familjeomsorgen Magnus Andersson föredrar 
ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att hemlighållande av vistelseort enligt 14 §andra stycket, Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, upphör att gälla avseende 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




