
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
socialutskott 

Datum: Onsdagen den 16 december 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  Lena Täringskog 

Magnus Andersson 

KS su 

4.  Delgivningar  KS su 

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

6.  Intern kontrollplan – kommunstyrelsens socialutskott Lena Täringskog KS  

7.  Inkomna skrivelser Lena Täringskog 

Magnus Andersson 

KS su 

8.  Uppföljning domar Lena Täringskog 

Magnus Andersson 

KS su 

9.  Övervägande enligt sol 6 kap § 8 - sekretess Magnus Andersson KS su 

10.  Övervägande enligt sol 6 kap § 8 - sekretess Magnus Andersson KS su 

11.  Upphörande av vård enligt LVU § 21 - sekretess Magnus Andersson KS su 

12.  Upphörande av vård enligt LVU § 21 - sekretess Magnus Andersson KS su 

13.  Övervägande 14 § LVU - sekretess Magnus Andersson KS su 

14.  Övervägande 14 § LVU - sekretess Magnus Andersson KS su 

15.  Ansökan om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB) - 
sekretess 

Magnus Andersson KS 

 
 
Båstad den 9 december 2020 
 
 
 

Jessica Andersson 
Vice ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 

 

[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-12-04 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 21 december 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 
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Datum: 2020-12-08 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 
 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-12-08 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000328/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
1. Information från Jämställdhetsmyndigheten, Lena Täringskog 
2. Lägesrapport Covid 19, Lena Täringskog 
3. Integrationen i kommunen, Lena Täringskog 
4. Allmän information Individ och familj, Lena Täringskog 
5. Hantering av ärende gällande uppföljning av placeringar för personer över 18 år, Magnus 
Andersson 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Information från Jämställdhetsmyndigheten 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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2020-11-30   

 

UTSKICK TILL CHEFER OCH POLITIKER 

Jämställdhetsmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag som syftar till att 

identifiera och utveckla arbetssätt för kommuner att nå ut med information om 

våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Under uppdragets 

gång har vi sett att det är en positiv utveckling och ett stort fokus på arbetet 

mot våld i nära relationer, och hedersrelaterat våld och förtryck i flera av 

landets kommuner. Under de särskilda omständigheter som covid-19 innebär 

finns ett behov av att hitta nya innovativa vägar att nå ut till våldsutsatta. 

Jämställdhetsmyndigheten ser därför att rådande kris ställer högre krav på att 

samtliga kommuner börjar prioritera frågan. Som ett led i regeringsuppdraget 

har Jämställdhetsmyndigheten haft tre olika webbinarier. Under dessa har vi 

tillsammans med nationella myndigheter, organisationer och kommuner bland 

annat diskuterat arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer 

inklusive våld mot barn och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning 

av pandemin. Ta del av webbinarierna här: 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-

19/webbinarier-om-covid-19-och-valdsutsatthet  

Jämställdhetsmyndigheten har utöver dessa också sammanställt information 

om stöd till kommuner, checklista, exempel på arbetssätt, råd till våldsutsatta, 

anhöriga och våldsutövare med mera. Vi gick förra veckan ut med en nationell 

kampanj i tillsammans med länsstyrelserna där vi tagit fram affischer som riktar 

sig till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare. Ni kan ta del av allt material 

här: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19.    

Nedan följer några områden som är särskilt viktiga i arbetet mot våldsutsatthet 

och för att både kunna nå ut med information och ge det stöd och skydd som 

alla våldsutsatta har rätt till och behov av. Punkterna är en sammanställning av 

synpunkter från myndigheter och organisationer samt erfarenheter från 

arbetet med uppdraget.   

-■ JÄMSTÄLLDHETS 
MYNDIGHETEN 
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 Prioritet bland politiker och chefer:  Den viktigaste punkten som lyfts i 

samtliga webbinarier är att området mäns våld mot kvinnor, våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck måste vara prioriterad bland 

politiker och chefer i kommunen. Arbetet inom området behöver ses som ett 

kommunövergripande ansvar som genomsyrar hela kommunens arbete, inte 

bara socialtjänsten.  

 Struktur och rutiner: Det är viktigt att ha en tydlig struktur i arbetet. 

Långsiktighet är en förutsättning för att kunna bedriva ett utvecklingsarbete 

inom området. Anställda ska ha rutiner och veta var de ska vända sig också 

inom verksamheten. För att underlätta arbetet och för att ha en tydlig struktur 

är aktuella rutiner och handlingsplaner ett bra sätt för att verksamheten i sin 

helhet ska sträva mot samma mål.  

 En samordnare/särskilt verksamhet: Kvinnofridssamordnare/utvecklare eller 

våld i nära relation-enhet är viktigt för att kunna få en bra kompetens och 

kvalitet i arbetet. En samordnare eller verksamhet som arbetar med mäns våld 

mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

stärker arbetet och ser till att kunskap och information om våld når ut i olika 

delar av förvaltningen inom kommunen och att våldsutsatta synliggörs och får 

stöd och hjälp. Givetvis får detta inte leda till att frågan enbart är avhängigt en 

persons arbete, utan det bör ses som en möjlighet att få in perspektivet när 

man på kommunledningsnivå bedriver planering, uppföljning och utvärdering 

av de olika verksamheterna. Det är viktigt att kunskapen om våld finns hos 

såväl chefer som t.ex. biståndshandläggare och personer som arbetar inom 

äldreomsorg.  

 Utbildningar för både chefer och handläggare: Utbildningar inom området 

för alla i förvaltningen är nödvändigt. Det finns mycket kunskap och 

information tillgänglig idag, den behöver bli en naturlig del i 

kompetensutvecklingen hos personalen från chefsnivå till handläggarnivå. I en 

kommun kan det även behövas att några anställda som samordnare/särskild 

verksamhet har fördjupade kunskaper. Strategisk kunskapsspridning är viktig 

ur både kortsiktiga- och långsiktiga perspektiv.  

Ta del av Socialstyrelsens kunskapsguide här: https://kunskapsguiden.se/omraden-och-

teman/vald-och-fortryck/vald-i-nara-relationer/ Ta dela av NCK:s kunskapsstöd och 

material här: https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-

valdsutsatta/.   

-■ JÄMSTÄLLDHETS 
MYNDIGHETEN 
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Ta del av Barnafrids basprogram om våld mot barn här:  

https://barnafrid.se/basprogram/ Ta del av Nationella kompetensteamets 

webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck här: 
http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/webbkurs-heder/  

 Lokala kampanjer: Det finns många olika exempel på kampanjer, både lokala, 

regionala och nationella. Vissa har tagits fram i samverkan med andra aktörer 

och vissa har kommuner själva tagit fram. En del riktar sig mot särskilt utsatta 

grupper och andra mot en generell våldsutsatthet. Finns inte möjligheten att 

ta fram en egen kampanj finns fortfarande möjligheten att sprida andra 

aktörers kampanjer och material. Exempelvis har Jämställdhetsmyndigheten 

publicerat informationsmaterial i form av affischer på vår hemsida där 

kommuner enkelt kan ladda ner och lägga till sin egen logga och lokala 

stödnummer: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-

kvinnor/covid-19/informationsmaterial-for-spridning-2  

 Statistik och systematisk uppföljning: Att föra statistik är en viktig del för 

uppföljning av arbetet. Det är ofta en förutsättning för att kunna kartlägga 

behov och utfall av insatser och hur kunskap/utbildning sprids och omsätts i 

praktiken. Det möjliggör prioriteringar och bidrar till verksamhetens 

utveckling, effektivisering och möjlighet att tillgodose enskilda individers 

behov av stöd och skydd.  

 Flexibilitet och samverkan internt: En viktig del av arbetet är förmågan att 

ställa om verksamheten efter behov. Det är en förutsättning för att kunna 

hantera ett ökat inflöde av våldsrelaterade ärenden. Genom att kunskapen 

finns inom alla olika delar av förvaltningen finns möjligheten att stötta upp, 

förstärka och ställa om i tider av kris, pandemier eller vid oförutsedda 

händelser. Vid en god intern samverkan ökar också möjligheten att samarbeta 

i situationer som rör enskilda för att undvika att individer faller mellan stolarna.  

 Samverkan med andra kommuner: Olika kommuner har kommit olika långt i 

sitt arbete och möter också olika utmaningar. Olika storlek, befolkningsmängd, 

socioekonomi inom kommunen spelar alla in för prioriteringen inom 

våldsområdet. Trots detta är det nödvändigt att ha utarbetade metoder och 

arbetssätt för att kunna bemöta behovet av stöd och skydd oberoende av hur 

det ser ut. Därmed kan det finnas ett värde i att använda sig av kunskap från 

andra kommuners arbete. Att samverka mellan kommuner kan bidra till en 

snabbare utveckling och ett mer hållbart och långsiktigt arbete. Inte minst för 

mindre kommuner, men även för större. 

-■ JÄMSTÄLLDHETS 
MYNDIGHETEN 



 

 

Jämställdhetsmyndigheten 

Box 73, 424 22 Angered 

Besöksadress: Angereds Torg 9 

info@jamy.se 

www.jämställdhetsmyndigheten.se 4 (4)

 

 Samverkan med myndigheter och organisationer:  Ett sätt att förbättra 

samverkan kan vara att starta kvinnofridsnätverk eller 

jämställdhetsdelegationer för att mobilisera kunskap från olika aktörer på 

området. Dra nytta av expertområden och de material och stöd som redan 

finns för arbetet. Samarbete med myndigheter och organisationer är 

nödvändigt för att få en fungerande samverkan och också tydliggöra 

ansvarsfrågan för att undvika att individer drabbas av bristande 

kommunikation och rutiner mellan kommun, myndighet och organisation. För 

att kunna hjälpa barn som utsätts för våld eller som bevittnat våld behövs ett 

bra konkret samarbete med förskolan/skolan.  

 Tillgänglighet och kommunikation: I de delar av verksamheten där man inte 

lyckas nå ut till olika målgruppen behöver nya arbetssätt etableras. Arbetssätt 

och metoder bör utvecklas med särskilt utsatta grupper i åtanke. Information 

bör exempelvis tillhandahållas på lätt svenska, och även översattas till andra 

språk. Det är viktigt att informationen är anpassad för personer med 

funktionsnedsättning i form av syntolkning och med möjlighet att lyssna in 

informationen. Användande av sociala medier kan exempelvis vara ett 

effektivt sätt för att nå ut till barn och unga och personer som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunikation kan ske via radio, tv, och 

tidningar för att nå en äldre målgrupp. Det är av stor vikt att även fokusera på 

kommunikation också till våldsutövare och att inte bortse från att insatser för 

även denna målgrupp ligger inom kommunens ansvar.  

 Särskilt om barn: Både barnrättsorganisationer och myndigheter som arbetar 

med våldsutsatthet hos barn efterlyser barnkonsekvensanalyser av arbetet, av 

pandemin och av specifika insatser. Det bör vara en naturlig del att också utgå 

från barnen och deras perspektiv, upplevelser och åsikter vid utvecklingen av 

arbetet mot att barn utsätts, bevittnar eller på andra sätt upplever våld.  

 

Vänliga hälsningar, 

Jämställdhetsmyndigheten 

-■ JÄMSTÄLLDHETS 
MYNDIGHETEN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-12-08 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: KS 000339/2020 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsens socialutskott: 

1. Slutrapport till Länsstyrelsen Skåne - medel till förebyggande insatser mäns våld mot 
kvinnor m.m. 

2. Uppgifter till IVO – tillsyn verkställighet av socialtjänstinsatser 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se ovan 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Länsstyrelsen 
Skåne Ska vara Länsstyrelsen Skåne 

tillhanda senast 1 november 2020 

Slutrapport - medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor 

samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta 

Grund uppgifter 

1. Sökande organisation 

Namn på organisationen Organisationsnummer Registrerat år 
Båstads Kommun 212000-0944 
Adress Postnummer Postort 
Vångavägen 2 26980 Båstad 

Firmatecknare Plusgiro/ Bankgiro 

650-8337 
E-postadress Hemsida Telefon 

Bastads. kommun@bastad.se www.bastad.se 0431-77 000 

2. Om projektet 

Projektets namn Beviljat belopp från Länsstyrelsen Skåne 
Utbildning i ViNR 35 000 kr 

Länsstyrelsens diarienummer Rapporten avser tidsperioden 
801-6589-2019 190522-190816 

Namn kontaktperson Enhet/ avdelning 

J osephine T egner IoF- Förebyggandeenheten 

Telefonnummer kontaktperson E-post kontaktperson 
0431 -77477 Josephine. tegner@bastad.se 



Länsstyrelsen 
Skåne 

1. Har projektets mål uppnåtts? 

Om projektet 

• Beskriv kort hur målen med insatsen/projektet har uppnåtts: 

• Om inte, beskriv kort varför målen inte har uppnåtts: 

Ska vara Länsstyrelsen Skåne 

tillhanda senast 1 november 2020 

• Om delvis, beskriv vilken del av målet/vilka mål som uppnåtts och varför övriga mål inte har uppnåtts: 

• Har det framkommit några mervärden genom insatsen som ni inte räknat innan start: 

Målet för projektet har varit att minska och förebygga mäns våld mot kvinnor, ge adekvat stöd till 

våldsutsatta samt att nå ut till ungdomar. 

Målen har delvis uppnåtts. 

Målen riktade mot våldsutsatta har nåtts. Efter utbildning och kunskapsdelning inom verksamheten så har 

det tydliggjorts vilket stöd som kan erbjudas. Fler personer i behov av stöd identifierades och insatserna 

ökade. Gruppverksamhet har kunnat genomföras. 

Det har varit svårt att nå fram till målgruppen "våldsutövare" och de som blivit aktuella för insatsen har 

fallit bort till följd av annan problematik. Att ha en metod att luta sig på har dock ökat tryggheten för 

behandlare vilket är en grundförutsättning för det fortsatta arbetet som kommer att bedrivas för att nå 

målgruppen. 

Att nå ut till ungdomar planerades ske i samverkan med skolan i "föreläsningsform". Detta har inte 

genomförts. Måluppfyllelsen har delvis påverkats av Covid-19 då enskilda samtal fått ersätta 

gruppverksamhet vilket tagit resurser i anspråk. 

2. Har projektets delmål uppnåtts? 

Delmål 1 Aktiviteter /insatser Resultat - tex hur många har nåtts 
av insatsen 

Ökad kompetens hos Enligt projektansökan: Förankra genomförandet Förankring har skett inom den egna 

ungdomsgård, skolor, av ATV och UTVÄG Skaraborg hos verksamheten vilket medfört en 

brobyggare övrig enhetschefer , rektorer, medarbetare inom ökning av stödinsatser riktade till 

verksamhet inom Båstads Kommun. våldsutsatta. 

socialtjänsten om Förankring hos rektorer och övriga 

VINR för att kunna Genomförd aktivitet: medarbetare har inte i dagsläget 

upptäcka och Informationsmöten med övriga delar IoFs skett. 

förebygga. verksamhet har skett. 



Länsstyrelsen 
Skåne Ska vara Länsstyrelsen Skåne 

tillhanda senast 1 november 2020 

Delmål 2 Aktiviteter Resultat - tex hur många har nåtts 
av insatsen 

Komma igång Enligt projektplanen: 

skyndsamt med Bedriva kw-ser för kommuninvånare både på Ca 15 personer 

kw-ser i A TV samt bistånd men även frivilligt. Kw-ser bedrivas i 

Utväg Skaraborg. skolor och socialtjänst . 

Genomförd aktivitet: 

Gruppverksamhet riktad mot våldsutsatta har 

genomförts efter biståndsbeslut. Har dock inte 

kunnat fortgå med hänvisning till Covid-19 

varvid enskilda stödsamtal istället skett. 

Ej genomförd aktivitet: 

Kw-s gäll~nde A TV 
Delmål 3 Aktiviteter Resultat - tex hur många har nåtts 

av insatsen 

3. Har insatsen nått målgruppen som det var planerat? 

Delvis. 

Insatsen har nått våldsutsatta i stort sätt som planerats. Dock har det endast varit biståndsbeviljad 

insats och ej biståndslöst. Gruppverksamhet fick ersättas med enskilda samtal till följd av Covid-19. 

Kunskapsspridning har ej skett externt. 

Insatsen till våldsutövare har inte nått m ålgruppen som planerat. 

Utbildning till ungdomar har inte genomförts. 

4. Hur har samverkan fungerat? 
Hur har samverkan med relevanta aktörer fungerat, vilka aktörer har ni samverkat med, antal träffar, vad har 

samverkan resulterat i? 



Länsstyrelsen 
Skåne Ska vara Länsstyrelsen Skåne 

tillhanda senast 1 november 2020 

Samverkan med brottsofferjour och Polis initierades för att upprätta struktur för samarbete och 

fortlöpte bra. Avstannades dock till följd av organisatoriska förändringar. Samarbetet kommer att 

återupptas. 

5. Framgångsfaktorer och ubnaningar 

Beskriv vad som har fungerat bra och mindre bra med insatsen. 

Genom att börja arbeta med en strukturerad metod och dela informationen om metoden internt har 

vi lyckats nå fler i behov av insatsen riktad mot våldsutsatta. Det har blivit mer tydligt och begripligt 

för de som, inom verksamheten, möter våldsutsatta vilket i sin tur gör det lättare att beskriva för 

klienten vad de kan förvänta sig att möta vid en insats. 

Att nå målgruppen våldsutövare har varit den största utmaningen där vi behöver fortsätta arbetet både 

internt och med extern samverkan. 

6. Övrig information 

7. Uppföljning och lärande 
• Beskriv hur insatserna har dokumenterats 

• Beskriv hur insatserna utvärderats och vad resultatet och lärdomen varit från utvärderingarna . 

• Vilka erfarenheter vill ni förmedla till andra som ska driva liknade insatser? 

Utvärdering med våldsutsatta som tagit del av insatsen har skett både i formulärform och genom 

muntlig utvärdering/uppföljning. Responsen från deltagarna har varit positiv. Det som beskrivs är 

bland annat möjligheten att träffa andra i liknande situation har minskat känslan av ensamhet och att 

man vågat berätta mer. Säkerhetstänkandet har ökat och förståelsen för vem som bär det faktiska 

ansvaret för våldet. 



Länsstyrelsen 
Skåne Ska vara Länsstyrelsen Skåne 

tillhanda senast 1 november 2020 

Att börja arbeta efter en manualbaserad metod har inneburit en stor förändring i arbetet och det är 

viktigt att verksamhetens mål överensstämmer med arbetet som utförs. Likaså att dessa mål finns väl 

förankrade i organisationens olika skikt. 

Avsätta tid och resurser för förarbete och implementering med en tydlig implementeringsplan. Väl 

genomtänkt analys för hur man ska nå målgrupperna. 

8. Projektets framtid 
Beskriv hur insatsen långsiktigt har eller ska bevaras eller inordnas i ordinarie verksamhet, och hur ny kunskap och 

erfarenheter som genererats förvaltas och sprids vidare till andra. 

Målet är att på sikt kunna fortsätta arbetet med våldsutsatta i gruppform baserat på en strukturerad 

metod. Genom kunskapsökning inom "Samtal om våld" och "Utväg- Skaraborg" har vi lagt plattformen 

för hur vi vill bedriva det fortsatta arbetet med målgrupperna. Utvärdering av hur metoderna används 

behöver ske löpande. 

Utökning av tjänster har skett vilket kommer öka möjligheten att nå samtliga målgrupper inom 

projektet. 

9. Ekonomisk redovisning 

Insatsens totala kostnad under perioden: 35 000 kr 

Oförbrukade medel: 

Budgetpost: Förbrukade medel: Resultat: 

Utbildning: "Samtal om 22 488 kronor (inklusive moms) 
våld", 2 personer 

Utbildning: "Utväg- 17 500 kronor (inklusive moms) 
Skaraborg" Varav 4988 kronor egerifinansieras. 

35 000 kronor 



Länsstyrelsen 
Skåne 

Totalsumma: 

OBS1 Utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. 

Förklaring till mallen: 

Ska vara Länsstyrelsen Skåne 
tillhanda senast 1 november 2020 

• Budgetpost: Ange budgetposter så som lönekostnader, aktivitetskostnader osv 

som Länsstyrelsen har beviljat. 

• Förbrukade medel: Ange hur mycket medel som hitintills förbrukats för 

respektive budgetpost. 

• Resultat: Beviljade medel minus förbrukade medel. 

10. Medfmansiering: 

11 . Bilagor: 

12. Underskrift 

Underskrift ansvarig chef/ firmatecknare: Ort och datum: 



Länsstyrelsen 
Skåne 

E-post: Wlt:1. cqr/ 

Ska vara Länsstyrelsen Skåne 
tillhanda senast 1 november 2020 

Telefon: 

& '3/ - ::?-=?-6:2/ 
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Inspektionen för vård och omsorg 

Begäran om LI RP-Qifter 
Inspektionen för vård och omsorg {IVO) genomför, med anledning av utbrottet av covid-19 i Sverige, en tillsynsinsats 
med underlag av kommunernas inrapporterade ej verkställda beslut. Syftet med tillsynen är att granska hur kommunen, 
under utbrottet av covid-19, tillgodoser behoven hos enskilda personer med socialtjänstinsatser. 

IVO kommer i tillsynen att granska hur kommunen säkerställer kvalitet och säkerhet vid förändringar i insatser, för att 
tillgodose enskildas behov. Med förändringar i insatser avser IVO alla typer av förändringar som kommunen har 
genomfört och som rör verkställighet av socialtjänstinsatser för enskilda . Förändringar kan exempelvis handla om 
minskning av insatsers omfattning i antalet timmar/dagar/tillfällen, omställning till mer digitalt utförda insatser, ändrat 
innehåll i insatser eller helt inställda insatser. 

Som ett led i tillsynen begär IVO uppgifter från de nämnder/motsvarande i er kommun som är skyldiga att rapportera ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001 :453), Sol samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, till IVO. Samtliga ansvariga nämnder/motsvarande i kommunen ska lämna de begärda 
uppgifterna. Det innebär att vissa kommuner kan behöva lämna fler än ett svar till IVO. De uppgifter som nämnden ska 
lämna är till största delen uppdelade utifrån nedanstående fyra områden. 

Sol/ÄO {äldreomsorg) 

Sol/lFO (individ- och familjeomsorg) 

Sol/OF (omsorg om funktionshindrade) 

LSS 

NOTERA: Om nämnden ansvarar för minst en insats inom ett område måste det området väljas. Nämnden kan välja ett, 
flera eller samtliga områden . Frågorna kommer att riktas mot hela området men nämnden har, för varje fråga, möjlighet 
att ange vilka insatser inom området som nämnden inte ansvarar för. 

Avslutningsvis ska nämnden lämna övergripande uppgifter som är gemensamma för samtliga ansvarsområden. Om 
inget annat framkommer av frågeställningen i formuläret rör de uppgifter som nämnden ska lämna perioden 1 januari till 
31 oktober 2020. 

IVO vill uppmärksamma nämnden på att formuläret inte går att spara och gå tillbaka till, utan måste besvaras i sin helhet. 
Om ni stänger ner formuläret utan att skicka in det försvinner de uppgifter som ni har lagt in. 

Innan formuläret skickas till IVO kan nämnden skriva ut uppgifterna direkt eller spara dem genom att skriva ut dem som 
pdf och därefter spara pdf-dokumentet. Detta kan inte göras efter att uppgifterna har skickats in. För att samtliga 
uppgifter ska komma med i det utskrivna formuläret måste ni skriva ut det i liggande format. 

IVO:s behandling av personuppgifter i tillsynen 

Om du som besvarar vår begäran lämnar dina egna personuppgifter i samband med begäran kommer IVO att behandla 
uppgifterna enligt nedan. Om du lämnar personuppgifter till någon annan person kommer IVO att behandla 
personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Mer information om IVO:s behandling av 
personuppgifter finns på ivo.se, samt nedan. 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen 

Personuppgifterna samlas in för att IVO ska kunna ta en kontakt med dig som representant för nämnden i den fortsatta 
tillsynen . Vi behöver behandla dina personuppgifter som ett led i vår tillsynsverksamhet och myndighetsutövning. Vi har 
därmed en rättslig grund för att behandla uppgifterna. 

Kategorier av personuppgifter 

De personuppgifter det rör sig om är ditt för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress . 

Lagring av dina personuppgifter 

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att vi ska bevara allmänna handlingar. Vi följer dessa 
regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. 
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Mottagare av dina personuppgifter 

Våra medarbetare som tar del av personuppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. 

I vissa fall använder vi oss av personuppgiftsbiträden . Ett personuppgiftsbiträde får endast behandla dina 
personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi har lämnat för behandlingen. 

Om vi lämnar över ett ärende för prövning i domstol kan den handling i vilken dina personuppgifter framkommer komma 
att lämnas över till domstolen. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Det 
kan till exempel bli aktuellt när vi får begäran om utlämnande av en allmän handling. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter. Då kontaktar du oss och begär ett registerutdrag. Om det finns fel i dina 
personuppgifter har du rätt att 

• begära rättelse eller komplettering av dina uppgifter 
• begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter 
• göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. 

Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter. Du kan klaga till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. 

IVO är personuppgiftsansvarig 

IVO är personuppgiftsansvarig . Kontaktuppgifterna till oss finns nedan. Har du frågor och synpunkter kring hanteringen 
av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på e-postadressen: dataskY.ddsombud@ivo.se. 

För mer information, se IVO:s behandling av personuppgifter på ivo.se, klicka på Om IVO, IVO:s behandling av 
personuppgifter. 

Inspektionen för vård och omsorg 

Box 45184 

104 30 Stockholm 

Telefonnummer växeln: 010-788 50 00 

E-post: @gistrator.vss@ivo.se 

Org.nr. 202100-6537 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hanterar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, 
2016/676 (GDPR). Jag har tagit del av IVO:s information om hantering av personuppgifter på föregående 
sida. 

@ Ja 

O Nej. Jag fortsätter inte att besvara formuläret. 

Ange kommun: 

Båstads kommun 
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Välj nämnd eller motsvarande: 

Kommunstyrelsens sociala utskott V 

Inom vilka av fyra följande områden ansvarar nämnden för en eller flera insatser? Nämnden kan välja ett, 
flera eller samtliga områden. 

0 Sol/ÄO (äldreomsorg) 

~ Sol/lFO (individ- och familjeomsorg) 

O Sol/OF (omsorg om funktionshindrade) 

D LSS 

Vilka insatser ansvarar nämnden för inom området Sol/lFO? 

0 Sol/lFO Avlösning i hemmet 

0 Sol/lFO Korttidsboende 

~ Sol/lFO Placering HVB/Stödboende 

0 Sol/lFO Boendestöd 

~ Sol/lFO Bostad 

0 Sol/lFO Daglig sysselsättning/verksamhet 

~ Sol/lFO Ekonomiskt bistånd 

~ Sol/lFO Familjehem 

~ Sol/lFO Kontaktfamilj 

~ Sol/lFO Kontaktperson 

~ Sol/lFO Öppenvårdsverksamhet 

Hur många enskilda har haft beslutade insatser inom området SoL/IFO under perioden 200101- 201031? 
Ange antal i siffror. Om nämnden inte ansvarar för insatsen, ange fem 9:or för att indikera detta (dvs. skriv 
siffrorna "99999") 

Sol/lFO Avlösning i 99999 
hemmet 

Sol/lFO Korttidsboende 99999 

Sol/lFO Placering 17 
HVB/Stödboende 

Sol/lFO Boendestöd 99999 

Sol/lFO Bostad 20 

Sol/lFO Daglig 99999 
sysselsättning/verksamhet 

Sol/lFO Ekonomiskt 132 
bistånd 

Sol/lFO Familjehem 11 

Sol/lFO Kontaktfamilj 1 

Sol/lFO Kontaktperson 0 

Sol/lFO 63 
Öppenvårdsverksamhet 
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Har nämnden genomfört riskanalys och konsekvensbedömningar för hur ni tillgodoser behoven hos 
enskilda med insatser inom området Sol/lFO under utbrottet av covid-19? 

@ Ja 

Q Nej 

För vilka insatser har nämnden genomfört ris kana lys och konsekvensbedömningar för enskilda inom 
området Sol/lFO under utbrottet av covid-19? Flera val är möjliga. 

0 Sol/lFO Avlösning i hemmet 

0 Sol/lFO Korttidsboende 

~ Sol/lFO Placering HVB/Stödboende 

0 Sol/lFO Boendestöd 

~ Sol/lFO Bostad 

0 Sol/lFO Daglig sysselsättning/verksamhet 

~ Sol/lFO Ekonomiskt bistånd 

~ Sol/lFO Familjehem 

~ Sol/lFO Kontaktfamilj 

~ Sol/lFO Kontaktperson 

~ Sol/lFO Öppenvårdsverksamhet 

Har ni dokumenterat de riskanalyser och konsekvensbedömningar för enskilda som ni har genomfört 
inom området Sol/lFO? 

0 Ja 

@ Nej 

Har nämnden genomfört förändringar i insatser inom området Sol/lFO under utbrottet av covid-19? 

Med förändringar avses exempelvis minskning av insatsers omfattning i antalet timmar/dagar/tillfällen, 
omställning till mer digitalt utförda insatser, ändrat innehåll i insatser, eller helt inställda insatser. 

@ Ja 

0 Nej 
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För hur många enskilda har nämnden genomfört förändringar i insatser inom området Sol/lFO med 
anledning av covid-19, under tidsperioden 200101 - 201031? Ange antal i siffror. Om nämnden inte 
ansvarar för insatsen, ange fem 9:or för att indikera detta (dvs. skriv siffrorna "99999") 

Sol/lFO Avlösning i 99999 
hemmet 

Sol/lFO Korttidsboende 99999 

Sol/lFO Placering 
0 HVB/Stödboende 

Sol/lFO Boendestöd 99999 

Sol/lFO Bostad 0 

Sol/lFO Daglig 
99999 

sysselsättning/verksamhet 

Sol/lFO Ekonomiskt 
100 bistånd 

Sol/lFO Familjehem 0 

Sol/lFO Kontaktfamilj 0 

Sol/lFO Kontaktperson 0 

Sol/lFO 
40 Öppenvårdsverksamhet 

Pågår förändringar med anledning av covid-19 i någon av insatserna inom området Sol/lFO fortfarande? 

@ Ja 

Q Nej 

Under vilken tidsperiod har förändringar i insatser med anledning av covid-19 inom området Sol/lFO 
pågått? Ange startdatum för den första förändringen i någon insats samt slutdatum för när inga 
förändringar i insatser inom området längre pågår. Om förändringen är pågående, välj 1 januari 2021 som 
slutdatum. 

Om exakta datum är okända, avrunda till närmaste måndag i den aktuella veckan. Observera att slutdatum 
ska vara senare än startdatum. Datum väljs i kalender. 

Från 2020 -04 -01 liffl Till 2020 -11 -30 ffl 
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Vilka förändringar har nämnden genomfört för enskilda med beslut om insatser inom området Sol/lFO 
under utbrottet av covid-19? Flera val per insats är möjliga. 

Inga 
Fly 

Genomfört fn: 
förändringar Minskat insatsens Genomfört 

fler 
Ställt in sta1 

har omfattning i antalet färre 
individuella 

insatsen 
genomförts timmar/dagar/tillfällen gruppaktiviteter helt 

av 
aktiviteter besl 

för insatsen 
ins 

Sol/lFO Avlösning i D D D D D [ hemmet 

Sol/lFO Ko1itidsboende D D D D D [ 

Sol/lFO Placering 
~ D D D D [ HVB/Stödboende 

Sol/lFO Boendestöd D D D D D [ 

Sol/lFO Bostad ~ D D D D [ 

Sol/lFO Daglig D D D D D [ sysselsättning/verksamhet 

Sol/lFO Ekonomiskt D D D D D [ bistånd 

Sol/lFO Familjehem ~ D D D D [ 

Sol/lFO Kontaktfamilj ~ D D D D [ 

Sol/lFO Kontaktperson ~ D D D D [ 

Sol/lFO D D ~ ~ D [ 
Öppenvårdsverksamhet 

Har nämnden haft KONTAKT med SAMTLIGA ENSKILDA som berörs av förändrade insatser inom området 
Sol/lFO under utbrottet av covid-19? 

@ Ja 

Q Nej 

0 Vet ej 
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Vilka kontaktvägar har nämnden använt vid kontakt med enskilda som berörs av förändrade insatser inom 
området SoL/IFO under utbrottet av covid-19. Flera val per insats är möjliga. 

Inga 
förändringar 

Vanlig E- Sociala Digitala Fysiska Kontakt via 
har Telefon 

genomförts 
post post medier möten möten utförarpersonal 

för insatsen 

Sol/lFO Avlösning i D D D D D D D D hemmet 

Sol/lFO Korttidsboende D D D D D D D D 
Sol/lFO Placering 

~ D D D D D D D HVB/Stödboende 

Sol/lFO Boendestöd D D D D D D D D 
Sol/lFO Bostad ~ D D D D D D D 
Sol/lFO Daglig D D D D D D D D sysselsättning/verksamhet 

Sol/lFO Ekonomiskt D ~ ~ ~ D ~ D D bistånd 

Sol/lFO Familjehem ~ D D D D D D D 
Sol/lFO Kontaktfamilj ~ D D D D D D D 
Sol/lFO Kontaktperson ~ D D D D D D D 
Sol/lFO D ~ ~ ~ ~ D D D Öppenvårdsverksamhet 

Har nämnden VIDTAGIT ÅTGÄRDER för att tillgodose SAMTLIGA ENSKILDAS behov vid förändrade 
insatser inom området SoL/IFO under utbrottet av covid-19. 

@ Ja 

Q Nej 

0 Vet ej 

Har nämnden FÖLJT UPP hur ni tillgodoser SAMTLIGA ENSKILDAS behov vid förändrade insatser inom 
området SoL/IFO under utbrottet av covid-19? 

@ Ja 

Q Nej 

0 Vet ej 

Bedömer nämnden att ni IDAG, under pågående utbrott av covid-19, kan SÄKERSTÄLLA KVALITET OCH 
SÄKERHET i beviljade insatser utifrån enskildas behov? I nästa fråga motiverar ni er bedömning. 

@ Ja 

0 Nej 

0 Vet ej 
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Motivera nämndei:1s bedömning av om ni IDAG, under pågående utbrott av covid-19, kan SÄKERSTÄLLA 
KVALITET OCH SAKERHET i beviljade insatser utifrån enskildas behov. 

Vi kan säkerställa kvalitet och säkerhet genom att ha individuell kontakt med våra 
klienter och våra uppdragstagare. Det finns en osäkerhet i de fall där klienten 
pga rädsla för smitta, avböjer besök eller insatser. Socialsekreterarna följer upp 
ärenden och fortsätter att ha kontakt med klienterna. Gruppaktiviteter har 
skjutits upp men ersatts av enskilda samtal, det är enbart föräldrautbildningarna 
som har skjutits upp i tid. Planering för digital variant pågår. 

Hade kommunen, vid utbrottet av covid-19, en framtagen risk- och sårbarhetsanalys enligt MSBFS 2015:5, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser? 

@ Ja 

Q Nej 

0 Vet ej 

Bedömer nämnden att ni har haft nytta av kommunens risk- och sårbarhetsanalys enligt MSBFS 2015:5? 

0 Ja 

@ Nej 

Bedömer nämnden att ni har BEHOV AV YTTERLIGARE FÖRÄNDRINGAR som behöver genomföras inför 
eventuella framtida större sjukdomsutbrott eller pandemier? I nästa fråga motiverar ni er bedömning. 

@ Ja 

0 Nej 

0 Vet ej 
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Motivera nämndens bedömning av om ni har BEHOV AV YTTERLIGARE FÖRÄNDRINGAR som behöver 
genomföras inför eventuella framtida större sjukdomsutbrott eller pandemier. 

Kommunens risk och sårbarhetsanalys var inte upåpdaterad, men det finns nu en plan 
för att göra detta. Kommunens digitala verktyg behöver ses över för att motsvara 
en högre grad av digitala arbetssätt gentemot klienter, samt underlätta det 
interna arbetet. 

Har nämnden kunskaper och lärdomar som ni vill dela med er av från ert arbete under utbrottet av covid-
19? I nästa fråga kan ni redogöra för era kunskaper och lärdomar. 

0 Ja 

@ Nej 

Vilka av följande aktörer har ni fått stöd av i ert arbete med att säkerställa kvalitet och säkerhet i beviljade 
insatser under pågående utbrott av covid-19? Flera val möjliga. Vid Annan, ange vilken under övriga 
upplysningar i slutet av formuläret. 

0 Vi har inte fått stöd av någon annan aktör 

~ Regionen 

~ Andra kommuner 

~ Socialstyrelsen (SoS) 

~ Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

~ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

~ Folkhälsomyndigheten (FHM) 

~ Länsstyrelsen (LST) 

~ Försäkringskassan (FK) 

~ Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

~ Privata vård- och omsorgsgivare 

0 Annan 
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Övriga upplysningar. 

Pandemin har medfört en hög arbetsbelastning för chefer och medarbetare, vilket 
har påverkat dokumentationen på individnivå. Det finns riskbedömningar och 
analyser på gruppnivå uppdelat på olika verksamheter, som kontinuerligt har 
reviderats och uppdaterats. 
Arbetet har utförts på ett sådant sätt att ingen smittospridning har förekommit i 
individ och familjeomsorgens arbete, vilket är en effekt av medarbetarnas 
stringenta hållning till att utföra arbetet med digitala redskap och i de fall där 
det inte har fungerat så har möten genomförts på ett säkert sätt. 

Ange namn, befattning, telefonnummer och e-post till chef med övergripande ansvar för beslutade 
insatser enligt Sol och LSS. För de kommuner som, efter riskanalys, väljs ut för fortsatt tillsyn kommer 
IVO att kontakta namngiven chef för ett telefon- eller videosamtal. 

Socialchef Christin Johansson, 0431-77039 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-12-08 Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Handläggare: Annica Nilsson 

Dnr: KS 000452/2020 – 700 
 
 

Ekonomisk uppföljning individ- och familjeomsorgen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Att godkänna redovisningen och ta till sig informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonom föredrar ärendet och bifogat finns arbetsmaterial från enhetscheferna med analys av 
orsak till avvikelserna samt förändring sedan föregående prognos. 
 
 
Ekonomikontoret 
Annica Nilsson, ekonom  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg Christin Johansson , chef individ och familjeomsorg 
Lena Täringskog, ekonom Annica Nilsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Arbetsmaterial; månadsuppföljning Individ och familjeomsorg januari – november 2020 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



MÅNADSUPPFÖLJNING

Individ och familj

DRIFTBUDGET, TKR

VERKSAMHETSOMRÅDE Budget Utfall Avvikelse Helårs-budget Prognos

Föregående 

Prognos

MOTTAGNINGSENHETEN 2 374 2 253 122 -2 592 145 145

SKUTAN 14 299 -285 16 -258 -258

BARN och UNGA ENHETEN 11 809 22 656 -10 848 12 907 -12 293 -10 686

VUXEN ENHETEN 2 484 5 723 -3 239 2 711 -3 650 -3 950

Ek bistånd, försörjningsstöd 8 565 10 947 -2 382 9 364 -2 650 -2 750

VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE 6 212 7 698 -1 486 6 773 -1 205 -1 205

FÖREBYGGANDE ENHET 2 149 1 446 703 2 360 788 788

Summa 33 606 51 023 -17 417 31 537 -19 123 -17 916

Januari - November 2020

Januari - November 2020 Helår 2020

KOMMENTARER

Ansvar 6972
MOTTAGNINGSENHETEN
Förändringen sedan föregående prognos; 0 tkr
Orsak till avvikelsen: + 145 tkr
+145 tkr, avser personalkostnader då enheten inte startade förrän februari, frånvaro,  samt att det väntades med 
tillsättning av förstärkningen av personal tills augusti. Förstärkningen är finanierad av budgettillskottet 350 tkr. 
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.

Ansvar 6973
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; -1 607 tkr
- 470 tkr, fel tecken i en formel i förra prognosen. (ekonomens fel)
- 280 tkr ny SIS placering
- 245 tkr folkbokförd i annan kommun som ej tar placeringskostnad, ärende hos IVO
- 362 tkr, tidigare prognoser har byggt på att vissa placeringar skulle kunna gå att avslutas.
- 250 tkr övriga verksamhetskostnder som inte är budgeterade 
Orsak till avvikelsen: - 12 293 tkr (- 10 686 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; + 420 tkr
Intäkter utöver prognos från Migrationsverket, 
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.
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- 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 - 11 414 tkr
HVB hem
- 8 150 tkr (-7 450 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
-2 410 tkr (-2 250 tkr). Placeringarna har minskat inom 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 2019 var hos  konsulentstödda/arvoderade familjehem med betydligt högre kostnad än de egna familjehemmen.  
Behovsprövad vård barn & unga
-1 088 tkr (-1 088 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.
Övriga kostnader utöver budgeterat - 400 tkr
övriga verksamhetskostnder som  inte är budgeterade exempelvis; drogtester, tolkkostnad, familjeterapeuterna, barn & 
vuxenrådgivning, busmottagning

Ansvar 6975
VUXEN ENHETEN

Förändringen sedan föregående prognos; + 400 tkr
Vissa av de pågående ärendena har inte kommit igång med insatser så som prognosen beräknades senast. Utfallet för 
försörjningsstöd har varit lägre än tidigare prognos men fortsätter öka.
Orsak till avvikelsen; - 6 300 tkr (- 6 700 tkr)
5521 instutionsvård, vuxna:
-2 900 tkr (-3 350 tkr)  För placeringar enligt §27 (LVM) kvarstår kostnad för SiS placeringen parallellt med den nya 
placeringen. 
5711 Övriga insatser, vuxna:
- 1 700 tkr (-1 500 tkr) Den budgeterade intäkten från Migrationsverket har bokförts på vht för flykting.
5750 Ekonomiskt bistånd/intäkt Migrationsverket ek fly:
- 1 800 tkr (-1 950 tkr) Covid -19 pandemin har medfört att kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat och SKR befarar 
att denna högre kostnadsnivån kommer kvarstå året ut och sannolikt även år 2021.

+ 100 tkr lägre personalkostnader än budgeterat vuxenenheten, bland annat sjukersättning Covid.

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. 

Ansvar 6977
FÖREBYGGANDE ENHET

Orsak till förändrad avvikelse sedan föregående prognos: -0 tkr
Orsak till avvikelsen; + 788 tkr
Intäkter
+590 tkr (+ 520  tkr) Intäkter Migrationsverket och statsbidrag från Socialstyrelsen
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.
Övriga kostnader utöver budgeterat
-324 tkr Skadestånd/skadegörelse/saneringar för förstörda lägenheter, licenskostnader, tolkkostnader, flytt av Kajutan till 
Citadellet.
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Datum: 2020-12-07 Till: Kommunstyrelsens sociala utskott 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000892/2020-700 

 
 

Intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsens sociala utskott 
 
 

Förslag till beslut 
 
Att godkänna förslaget till intern kontrollplan för individ- och familjeomsorgen och skicka det 
vidare för beslut i kommunstyrelsen. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
En intern kontrollplan för verksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde ska upp-
rättas och beslutas av nämnden varje år. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern kon-
trollplan för 2021.   
 

Bakgrund 
I reglementet för intern kontroll stadgas att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter.  Sociala utskottet bereder ärendet och 
skickar det sedan vidare till kommunstyrelsen att  för kommande år anta en intern kontroll-
plan för verksamheterna.   
 
Aktuellt 
Förvaltningen föreslår en intern kontrollplan för individ och familjeomsorgens ansvarsområde 
för 2021. Kontrollpunkter  rör återsökta av statsbidrag, uppföljning av kostnader för place-
ringar av vuxna och barn, handläggningstider samt kontroll av utbetalningar och rutiner inom 
ekonomiskt bistånd. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef 
IFO-chef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Plan för  Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2021, del av som rör individ och familje-
omsorg 
 
Samråd har skett med: Sociala utskottets presidium 
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Vård	och	omsorg		 Återsök	statsbidrag IoF‐chef Varje	
tertial

Vid	ekonomi‐	
uppföljning Chef	IoF

K=3
S=3
Risk=9

Statsbidragen	utgör	en	viktig	del	av	
IoF:s	budget Statsbidragen	utgör	en	viktig	del	av	IoF:s	budget

Vård	och	omsorg Placeringar IoF‐chef Varje	
tertial

Vid	ekonomi‐	
uppföljning Chef	IoF K=4	S=	2	

Risk=12

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

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

Vård	och	omsorg Handläggningstider IoF‐chef En	gång	
per	år Via	Procapita Chef	IoF K=4	S=4	

Risk=16

Handläggningstiden	är	en	viktig	
parameter	över	kvalitet	i	
myndighetsutövning

Handläggningstiden	är	en	viktig	parameter	över	kvalitet	i	
myndighetsutövning

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

Chef	för	
individ	
och	familj

K=4
S=5
Risk=20

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

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

Ekonomiskt	
bistånd/försörjnin
gsstöd	‐	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

Chef	för	
individ	
och	familj

K=4
S=5
Risk=20

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

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

Vård och omsorg IoF
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Datum: 2020-12-08 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 vid behov redovisas vid sammanträden 
med kommunstyrelsens socialutskott. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-12-09 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 
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