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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-27

1 av 14

Plats och tid:

Astrakanen, onsdagen den 27 januari 2021 kl 13:00 -15:00

Beslutande:

Gösta Sandgren (M), ordförande
Mats Lundberg (L), tjänstgörande ersättare för Jessica Andersson (S)
Inge Henriksson (BP)

Övriga
närvarande:

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Lena Täringskog, IoF-chef
Anna Bernulf Jansson, verksamhetsutvecklare
Ida Skoglund, sekreterare
Christin Johansson, vård- och omsorgschef, deltar på distans
Annica Nilsson, ekonom,§ 5, deltar på distans
Inge Henriksson
Kommunhuset i Båstad, 2021-02-01

Sekreterare

§§ 1-9

Ordförande

Justerare

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Politiskt organ:

Kommunstyrelsens socialutskott

Sammanträdesdatum:

2021-01-27

Anslaget är uppsatt:

Från och med 2021-02-01 till och med 2021-02-22

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunkontoret i Båstad
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Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsens socialutskott

2021-01-27
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Innehållsförteckning
Kommunstyrelsens socia lutskott 2021-0 1-27
KS § 1

Dnr KS 000013/2021-100

Val av justeringsperson
KS § 2

Dnr KS 000014/2021- 100

Godkännande av dagordningen
KS § 3

Dnr KS 000015/2021- 900

Informationsärenden
KS §4

Dnr KS 000016/ 2021 - 700

Delgivningar
KS § 5

Dnr KS 000017 / 2021- 700

Ekonomisk uppföljning individ- och familjeomsorgen
KS § 6

Dnr KS 000341/2020 - 700

Uppföljning Individ och familj
KS § 7

Dnr KS 000208/ 2020 - 100

Medborgarförslag - Brukarrevision av socialförvaltningen
KS § 8

Dnr KS 000018/2021 - 700

Inkomna skrivelser
KS § 9

Dnr KS 000019/2021- 700

Uppföljning domar
KS § 10

Dnr KS 000065/2021 - 700

Omprövning enligt 13 § andra stycket LVU - separat protokoll
KS § 11

Dnr KS 000066/2021- 700

Omplacering enligt 11 § andra stycket LVU - separat protokoll
KS § 12

Dnr KS 000067 / 2021 - 700

Omplacering enligt 11 § andra stycket LVU - separat protokoll

Iusterandes signaturer
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KS § 1

Dnr KS 000013/2021- 100

Val av justeringsperson
Beslut

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar:
1. Inge Henriksson (BP) utses till justeringsperson.

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad den 1 februari 2021,
klockan 13:00.
3. Paragraferna 10-12 justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet i
separat protokoll.
Beskrivning 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.

Justerandes signaturer

,-

Utdragsbestyrkande
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KS § 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 000014/2021- 100

Godkännande av dagordningen
Beslut

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar:
Dagordningen godkänns.

Beskrivning av ärendet

Ordförande planerar utskottets arbete och ansvarar för dess möten och
dagordningar. Planeringen sker i samråd med förvaltningen.

Utdrags bestyrkande

Justerandes signaturer

✓ ~s
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KS § 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-27
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Dnr KS 000015/2021- 900

lnformationsärenden
A. Redovisning av Lex Sarah, Anna BernulfJansson
- Verksamhetsutvecklare redogör kortfattat för hur upprättandet av Lex Sarahanmälningar går till och vad de syftar till. Utskottet delges för kännedom
vad som hänt samt vad man gjort för åtgärder. I vissa fall lyfts ärende vidare
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för stöd därifrån.
Utvecklingsarbetet på enheten har gjort att kunskapen och tryggheten hos
medarbetarna har ökat vilket leder till att man lättare uppmärksammar när
en anmälan behöver göras. Individ- och familjeomsorgen har gjort två
anmälningar den senaste tiden. Utskottet informeras om detaljerna i de två
fallen och vad man vidtagit för åtgärder för att förhindra att det ska ske igen.
Det är inte aktuellt att skicka vidare dessa till IVO.
B. Lägesrapport Covid 19, Lena Täringskog
- Det finns fall av konstaterad smitta på enheten, dessa personer jobbar
hemifrån i den mån de kan arbeta. Smittläget i stort inom Vård och omsorg
upplevs lugnare. Utskottet får en redogörelse för hur man gör med
arbetsmiljön på kontoret för att undvika smitta, till exempel i samtalsrum
och personalutrymmen.
C. Allmän information Individ och familj, Lena Täringskog
- Inflödet av ärende är stort just nu på alla enheter, man ser till exempel ökat
behov av ekonomiskt bistånd och även att antalet våldsärende ökar. Även
antalet placeringar ökar. Man tycker sig kunna se en tydligare koppling till
pandemin än tidigare. Det finns behov av att titta på personalsituationen.
Det behövs förstärkningar inom flera områden på grund av sjukfrånvaro,
vab, föräldraledigheter, avslutande av tjänst med mera.
- Ordförande och IoF-chef deltog under föregående vecka vid dialogmöte med
kommunstyrelsens arbetsutskott. Man gick bland annat igenom
handlingsplanen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestvrkande
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KS §4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-27

6 av 14

DnrKS000016/2021-700

Delgivningar
Beslut

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande handlingar delges kommunstyrelsens socialutskott:
1. Information från IVO - tillsyn familjehemsvård
2. Beslut från kommunstyrelsen - intern kontrollplan för socialutskottet

Underlag till beslutet

Se ovan.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KS § 5

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-27
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Dnr KS 000017 /2021- 700

Ekonomisk uppföljning individ- och familjeomsorgen
Beslut

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar:
Ta till sig informationen.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsekonom lämnar muntlig lägesrapport inför nästa månads
årsredovisning och bokslut..

Föredragande

Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KS § 6

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-27
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Dnr KS 000341/2020 - 700

Uppföljning Individ och familj
Beslut

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar:
1. Att ta till sig uppföljningen av hur verksamhetens arbete, kopplat till

handlingsplanens aktiviteter samt revisionens synpunkter fortlöper och
lägga den till handlingarna.
2. Att även fortsättningsvis efterfråga och följa verksamhetens resultat.
Beskrivning av ärendet

Ärendet har tillkommit med anledning av att en handlingsplan upprättades som
en följd av den lex Sarah utredning som genomfördes hösten 2019 och som
sedan skickades till IVO. Handlingsplanen upprättades för att komma tillrätta
med de brister som uppdagades i samband med utredningsförfarandet.
Handlingsplanen med åtgärdsförslag var en del av utredningen till IVO inspektionen för vård och omsorg.
Arbetet med att åtgärda brister pågår fortlöpande, där vissa delar starkt har
påverkats av utbrottet av pandemin. Trots detta har handlingsplanens
intentioner i hög grad verkställts, inte minst gällande arbetet med Sjökortet
vårt ledningssystem.
Arbetet kommer att fortgå enligt den planering som föreligger.
I samband med föredragningen går IoF-chefigenom en presentation av
Redovisning måluppfyllelse årsredovisn ing .

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från IoF-chefLena Täringskog, daterad 2021-01-14, med
tillhörande underlag..

Föredragande

Lena Täringskog, IoF-chef, föredrar ärendet.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2021-01-14
Handläggare: Lena Täringskog

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Till : Socialutskottet

Dnr: KS 000341/2020-700

Uppföljning av handlingsplan för individ och familjeomsorg
Förslag till beslut

Socialutskottet beslutar:
Att ta till sig uppföljningen av hur verksamhetens arbete, kopplat till handlingsplanens aktiviteter samt revisionens synpunkter fortlöper och lägga den till handlingarna
Att även fortsättningsvis efterfråga och följa verksamhetens resultat
Sammanfattning av ärendet

Ärendet har tillkommit med anledning av att en handlingsplan upprättades som en följd av den
lex Sarah utredning som genomfördes hösten 2019 och som sedan skickades till IVO. Handlingsplanen upprättades för att komma tillrätta med de brister som uppdagades i samband med utredningsförfarandet. Handlingsplanen med åtgärdsförslag var en del av utredningen till IVO inspektionen för vård och omsorg.
Arbetet med att åtgärda brister pågår fortlöpande, där vissa delar starkt har påverkats av utbrottet av pandemin. Trots detta har handlingsplanens intentioner i hög grad verkställts, inte
minst gällande arbetet med Sjökortet vårt ledningssystem.
Arbetet kommer att fortgå enligt den planering som föreligger.

Lena Täringskog
Chef individ och familj
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KS § 7

Dnr KS 000208/2020 - 100

Medborgarförslag - Brukarrevision av socialförvaltningen
Beslut

Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Avslå medborgarförslaget, med hänvisning till det pågående och omfattande
förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen i Båstad samt att
verksamheten till viss del genom SKR:s brukarundersökning kommer att ha
möjlighet att redovisa resultatet inom ramen för måluppfyllelse under 2021.

Beskrivning av ärendet

Ärendet har tillkommit genom att RSMH NV Skåne har skickat ett
medborgarförslag till kommunens individ- och familjeomsorg, där man
hänvisar till de missförhållanden som har funnits gällande
myndighetsutövningen och hur detta påverkat och påverkar de enskilda
personer som det gäller. De menar också att individ- och familjeomsorgen inte
heller vet hur de som besöker verksamheten upplever mötet med
handläggaren.
Syftet med brukarrevisionen är att få en uppfattning av hur den enskilde
individen upplever verksamheten samt att reformera den kultur som har
format arbetet inom individ- och familjeomsorgen.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från IoF-chef Lena Täringskog, daterad 2021-01-14, med
tillhörande underlag

Föredragande

Lena Täringskog, IoF-chef, föredrar ärendet.

fusterandes signaturer

Utdragsbestvrkande

.l !l\~
I

BÅSTADS
KOMMUN
Datum:2021-01-14
Handläggare: Lena Täringskog
Dnr: KS 000208/2020-900

1 (1)

Tjänsteskrivelse
Till: Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag avseende brukarrevision inom individ och
familjeomsorg
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Avslå medborgarförslaget, med hänvisning till det pågående och omfattande förbättringsarbete
inom individ- och familjeomsorgen i Båstad samt att verksamheten till viss del genom SKR:s brukarundersökning kommer att ha möjlighet att redovisa resultatet inom ramen för måluppfyllelse
under 2021.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet har tillkommit genom att RSMH NV Skåne har skickat ett medborgarförslag till kommunens individ- och familjeomsorg, där man hänvisar till de missförhållanden som har funnits gällande myndighetsutövningen och hur detta påverkat och påverkar de enskilda personer som det
gäller. Ni menar också att vi inte heller vet hur de som besöker verksamheten upplever mötet
med handläggaren.
Syftet med brukarrevisionen är att få en uppfattning av hur den enskilde individen upplever
verksamheten samt att reformera den kultur som har format arbetet inom individ och familjeomsorgen.

Konklusion
Verksamheten har ett omfattande pågående förbättringsarbete, som kommer att fortsätta under
hela 2021 och in på 2022. Med en pågående pandemi därtill, är det inte därför inte möjligt att
även genomföra en brukarrevision.
Det är av stor vikt att fånga besökarnas synpunkter på såväl bemötande som tillgänglighet under
vårt pågående förbättringsarbete, varför vi i detta läget valt att delta i SKR:s brukarundersökning inom samtliga enheter för att få indikationer på klienternas upplevelse.
Resultatet kommer att redovisas i offentlig statistik och redovisas för sociala utskottet som en
del av redovisning av verksamhetens resultat kopplat till måluppfyllelse.

Lena Täringskog
Chef individ och familj
Bilaga:
Svar till RSMH NV Skåne
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KS § 8

Dnr KS 000018/2021- 700

Inkomna skrivelser

Beskrivning 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.
Vid dagens sammanträde finns inga skrivelser att delge utskottet.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KS 000019/2021- 700

Uppföljning domar
Beslut

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning 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.

Föredragande

Lena Täringskog, IoF-chef, föredrar ärendet.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KS § 10

Dnr KS 000065/2021- 700

Omprövning enligt 13 § andra stycket LVU
Sekretess, separat protokoll.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Dnr KS 000066/2021 - 700

Omplacering enligt 11 § andra stycket LVU
Sekretess, separat protokoll.

Justerandes signaturer

Utdragsbestvrkand e

#

,\~
\

[iil BÅSTADS

~ KOMMUN
Kommunstyrelsens socialutskott

KS § 12

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-27
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Dnr KS 000067 /2021 - 700

Omplacering enligt 11 § andra stycket LVU
Sekretess, separat protokoll

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande

