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KALLELSE 
 
Socialnämnden kallas till sammanträde. 
 
Socialnämndens sammanträde är tillfälligt stängda för allmänheten på grund av 
covid-19. Frågor på dagordningen kan ställas till socialnämnden per mejl och 
kommer att besvaras skriftligen. socialforvaltningen@astorp.se Märk ditt mejl med 
”Frågor på dagordning - SN” 
 
Datum: Torsdagen den 22 april 
Tid: 14.00 
Plats:  Fysiskt: Björnekullasalen, kommunhuset/Digitalt via Teams 
 
Gruppmöten sker 13.00 och anordnas på egen hand av respektive partigrupp. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1. Upprop 
2. Val av justerare 
3. Godkännande av föredragningslistan 
4. Allmänhetens frågestund 
5. Information gällande förstärkt hemvård (Cecilia Tyrberg) 
6. Månadsuppföljning per 2021-03-31 
7. Ekonomiska behov för Socialnämnden 2022 
8. Nämndsplan enligt ny vision och ny styr – och ledningsmodell 
9. Tilldelning av arbetsmiljöansvar till socialchef 
10. Samverkansavtal med Maria Nordväst 
11. Riktlinjer för förmedlingsmedel 
12. Ramöverenskommelse med Region Skåne gällande området psykisk hälsa 
13. Motion (SD) – Framtidens boende inom socialtjänsten 
14. Statistik från Barnahus och Socialjouren 2020-01-01 – 2020-12-31 
15. Genomlysning av Hälso och sjukvårdens verksamhet i Åstorps kommun 
16. Handlingsplan vid värmebölja 
17. Synpunktsredovisning kvartal 1 2021 
18. Dokumenthanteringsplan för Socialnämnden 
19. Frågor till och från de kommunala råden 
20. Förvaltningen informerar 
21. Frågor från ledamöter 
22. Redovisning av delegationsbeslut 
23. Delgivningar 
24. Övriga ärenden 
 
Isabella Dzanko   Linda Tholén 
Ordförande    Nämndsekreterare  
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-22 
Datum för anslagets uppsättande 2021-04- 
Datum för anslagets nedtagande 2021-05- 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Linda Tholén 
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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen, klockan 14:00- 
 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Sanna Löf, t.f verksamhetschef 
Gun Bylund, verksamhetschef/Tf. socialchef  
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, den 22 april 2021 klockan  

  
 
 
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 32- 
  
 
 
   

Ordförande Isabella Dzanko (S)  
   

 
   

   
(1) Justerande Ioana Cimpoeru (S)  

  
 
 

 

   
(2) Justerande Harri Rosqvist (SD)  

 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

NÄRVAROLISTA 

Socialnämndens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga. 
Tjänstgörande ersättare 
markeras med tjg. 
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Namn Ledamöter 
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A
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Isabella Dzanko (S), ordf.          
Bertil Wemmert (C), 1:e vice ordf.          

Wiveca Andreasson (M), 2:e vice ordf.         
Leif Persson (S)         

Kerstin Lindecrantz-Noresson (S)         
Anette Andersson (C)          

       Catarina Anderberg (M)            
Hans Sundström (KD)           

Mattias Strand (L)         
Maria Gottschalk (-)           

Vakant (SD)           
Anneli Servin (SD)           

Harri Rosqvist (SD)          
        

ERSÄTTARE             
Ioana Cimpoeru (S)         

Monica Glans (L)         
Rolf Lundqvist (SD)         

Anna-Lena Olsson (SD)         
Lena Svensson (M)         

Dafina Lugici (S)         
Bogomir Dordevic (C)           

        
Totalt          
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Sn § 13  Val av justerare ...........................................................................................4 
Sn § 14  Godkännande av föredragningslistan ..........................................................5 
Sn § 15  Information gällande implementering av verksamhetssystem LifeCare .....6 
Sn § 16  Redovisning av handlingsplan till Kommunstyrelsen gällande införande 

av digitala arkiv för socialnämnden ............................................................7 
Sn § 17  Månadsuppföljning efter februari 2021 ......................................................7 
Sn § 18  Revidering av socialnämndens delegationsordning ...... Fel! Bokmärket är 

inte definierat. 
Sn § 19  Fortsatt implementering av Barnkonventionen i socialförvaltningen .... Fel! 

Bokmärket är inte definierat. 
Sn § 20  Kvalitets – och patientsäkerhetsberättelse 2020 ... Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
Sn § 21  Avvikelsestatistik Hälso- och sjukvården – helår 2020 Fel! Bokmärket är 

inte definierat. 
Sn § 22  Budget 2022 och plan för 2023–2024 / omvärldsanalys ....Fel! Bokmärket 

är inte definierat. 
Sn § 23  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 3 2020

 ............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Sn § 24  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 4 2020

 ............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Sn § 25  Frågor till och från de kommunala råden ..................................................20 
Sn § 26  Förvaltningen informerar ..........................................................................21 
Sn § 27  Frågor från ledamöter................................................................................22 
Sn § 28  Redovisning av delegationsbeslut .............................................................23 
Sn § 29  Delgivningar .............................................................................................24 
Sn § 30  Väckt ärende från Harri Rosqvist (SD) – Korttidsboende i hela Åstorps 

kommun ............................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR ........ Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

4(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
Att Harri Rosqvist (SD) och Ioana Cimpoeru (S) utses till justerare av 
protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

 
Sn §  
 
Information gällande förstärkt hemvård 
 
Sammanfattning 
Projektledaren för införandet av förstärkt hemvård Cecilia Tyrberg, är inbjuden 
till socialnämndens sammanträde för att ge socialnämnden en uppföljning av 
beslutet om att införa förstärkt hemvård, som fattades 2020-12-10. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Månadsuppföljning efter mars 2021 
Dnr SND 2021/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en prognos på -8,9 miljoner kronor efter mars. Det är 
en förbättring med 1,4 miljoner kronor i jämförelse med prognosen efter 
februari. Socialnämndens arbetsutskott har den gångna månaden redovisat det 
ekonomiska läget för kommunstyrelsen och i samband med det presenterat 
olika åtgärder för sammanlagt 3,5 miljoner kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonom Katarina Rikse och t.f socialchef Gun Bylund, 
daterad 2021-04-16 
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2021-03-31. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 



Socialförvaltningen  1(1) 

Ledningsadministration 
  

 

 

 

Gun Bylund 
Tf socialchef 
042 – 64132  
gun.bylund@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Månadsuppföljning efter mars 2021 
Dnr SN 2021/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en prognos på -8,9 miljoner kronor efter mars. Det är en 
förbättring med 1,4 miljoner kronor i jämförelse med prognosen efter februari. 
Socialnämndens arbetsutskott har den gångna månaden redovisat det ekonomiska läget 
för kommunstyrelsen och i samband med det presenterat olika åtgärder för sammanlagt 
3,5 miljoner kronor.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden förslås besluta att godkänna månadsuppföljningen per 2021-03-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse SN 2021/39, daterad 2021-04-16 
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2021-03-31. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Det bedöms inte påverka barn. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Gun Bylund   Katarina Rikse 
Tf socialchef   Ekonom  
 
Expedieras till: 
Akten 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-16 
Version  1 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Uppföljning helårsprognos verksamhetsspecifik 

Socialnämnden 

Tabellvärden Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Nämnd -0,2 -0,8 -0,8 0,0 

Förvaltningsövergripande -4,4 -19,6 -19,6 0,0 

Myndighetsenheten -9,3 -38,1 -37,1 -1,0 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård -39,2 -144,8 -137,4 -7,4 

Individ- och familjeomsorg -9,7 -35,3 -34,7 -0,6 

Funktionsvariation -9,9 -42,7 -42,8 0,1 

Nettoresultat -72,7 -281,3 -272,4 -8,9 

 

Den sammanlagda prognosen för socialnämnden är -8,9 miljoner kronor, varav -6,5 miljoner kronor 
avser merkostnader för hantering av situationen med covid-19. Socialnämnden arbetar med olika 
åtgärder för att uppnå budget i balans. 

Nämnd 
Ingen prognostiserad avvikelse. 

Förvaltningsövergripande 
Ingen prognostiserad avvikelse. Under mars har förvaltningen gjort ett större inköp av 
förbruknings- och skyddsmaterial. Förvaltningen kan komma behöva ytterligare inköp utifrån 
statliga och regionala rekommendationer. 

Myndighetsenheten 
Myndighetsenheten kommer att ha fler placeringsdygn inom LSS och psykiatri på grund av 
förlängning av placeringstid samt tillfällig insats. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd 
ligger på ett mindre underskott - 0,2 mnkr efter mars. Kostnaderna brukar oftast ligga högre 
under sommaren, vilket kan komma att påverka prognosen i negativ riktning. Underskottet 
beräknas täckas av centralt avsatta medel för volymförändringar. 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
Prognosen för äldreomsorgen är -7,4 mnkr. Under mars har personalkostnaderna för hantering 
av pandemin minskat. Den tidigare planerade beredskapen har reducerats och verksamheterna 
arbetar med att öka flexibiliteten i schemat och att minska vikariekostnader i samband med 
frånvaro. Inom hemvården kommer ett projekt med kyld mat att påbörjas under april och det 
medför lägre personalkostnader då tiden för transporter minskas. Trycket på korttiden har 
lättat och under april kommer växelvården att öppna. Tillfällig minskning av dag-
verksamheten och frivilligverksamhet ger lägre personalkostnader i år. Statsbidraget för 
förstärkning av äldreomsorgen används till att höja grundbemanning inom särskilt boende och 
förstärkning av nattbemanning. Inom demensvård finns det delvis möjligheter att finansiera 
personalkostnader för arbetsinsatser som redan utförs i projektets riktning. 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Individ och familjeomsorg 
Barn och familj kommer att ha ökade kostnader för familjehem. Merkostnader för familjehem 
som har en stödfunktion (s.k. Björnfamiljer) till andra familjehem kommer delvis att 
finansieras med statsbidrag för familjehem. 

Funktionsvariation 
Volymen inom psykiatri kommer att öka under våren och leder till en ökad kostnad med -0,1 
miljoner kronor. Volymen och kostnaderna för personlig assistans ligger lägre än budget och 
förväntas ge ett överskott på 0,2 miljoner kronor. 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Investeringar 

  Utfall Interim 
Periodiserat 
utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Investeringsinkomst 0,0   0,0 0,0 0,0 

Investeringsutgift -225,0   -4 350,0 -4 350,0 0,0 

Nettoinvestering -225,0   -4 350,0 -4 350,0 0,0 

Investeringsmedlen beräknas användas under året och därmed redovisas en nollprognos. 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Nyckeltal 

Personalkostnader 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Fyllnadstid, tkr 89 30 32          

Övertid, tkr 694 542 360          

Andel 
sjukfrånvaro, % 7,06 7,30 7,02          

Kommentar 

Andelen sjukfrånvaro kan komma att ändras efter månadens slut eftersom det sker 
efterregistreringar påföljande månad. 

Bostadsanpassningar 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal ärenden 3 3           

Kostnad per 
ärende, tkr 

26 06
5 7 167           

Kommentar 

Antalet ärenden som redovisas ovan avser sökande som fått bifall eller delvis bifall under 
månaden. Kostnaden per ärende visar genomsnittet för den enskilda månaden, det vill säga 
antal ärenden/totalkostnaden för aktuella ärenden. 
Under mars finns inte uppgifter tillgängliga. Komplettering får ske längre fram i vår. 

Äldreomsorg och hälso- & sjukvård 

Särskilt boende 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal platser 80 80 80          

Antal belagda 
platser 73 * 70 * 71 *          

Bemanning/belagd 
plats 0,77 0,66 0,79          

Kommentar 

Antal platser - under året kommer Backsippan flytta till avdelningen Tulpanen på Vidåsen. I 
samband med detta reduceras antalet platser till 72 platser för särskilt boende. 
* I antalet belagda platser ingår platser som tillfälligt varit belagda med korttidsplatser. 
I bemanning per plats avses dag- och kvällspersonal exklusive timmar som registreras som 
mertid för Corona. Inför 2021 har äldreomsorgen och HSL fått ett särskilt riktat bidrag på 
5 582 tkr för 2021. Resursen används för att öka bemanningen per plats från 0,55 åa på 
Vidåsen och Backsippan till 0,65 åa per plats för dag- och kvällsbemanning. Astern ligger 
oförändrad på 0,69 åa. Den genomsnittliga resursen blir under 2021 0,67 åa per plats. 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Hälso- & sjukvård 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal inskrivna i 
hemsjukvården 233 230 217          

Myndighetsenheten 

Missbruk 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Vuxen, externt 
köpt vård, tkr 59 53 0          

Antal 
placeringsdygn 31 28 0          

Snittkostnad per 
dygn, kr 1 890 1 890 0          

Ekonomiskt bistånd 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal 
biståndstagare 315 310 323          

Antal hushåll 228 220 230          

Snitt per hushåll 1,38 1,4 1,4          

Utbetalt 
försörjningsstöd, t
kr 

1 661 1 793 1 737          

Försörjningsstöd / 
hushåll, tkr 7,3 8,1 7,6          

Försörjningsstöd / 
biståndstagare, tkr 5,3 5,7 5,4          

Individ & familj och funktionsvariation 

IFO / Funktionsvariation 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Boende 
Fabriksgatan, SoL 
, antal 

10 10 10          

Boendeplatser 
gruppbostad enl 
LSS, antal * 

38 38 38          

Boende 
gruppbostad enl 
LSS, antal 

36 37 36          

Brukare med 
boendestöd SoL, 
antal 

18 18 19          
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Barn och familj 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Barn & unga, 
extern köpt 
vård, tkr 

917 685 470          

Antal 
placeringsdygn 167 141 132          

Genomsnittlig 
dygnskostnad, kr 5 490 4 873 3 559          

 



BILAGA 1 - MÅNADSUPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN PER 2021-03-31

Utfall Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetsspecifikation (tkr) 2020 2021 2021 2021

Nämnd 621 764 764 0

Förvaltningsövergripande verksamhet 16 577 19 624 19 624 0

föreningsbidrag 213 250 250 0

förvaltningsövergripande 16 363 19 374 19 374 0

tillstånd och tillsyn alkohol 1 0 0 0

Myndighetsenheten 38 576 37 076 38 036 -960

ekonomiskt bistånd 20 211 18 434 18 434 0

myndighet vuxna/äldre 11 099 11 990 11 990 0

placeringar funktionsvariation 5 556 2 449 4 029 -1 580

placeringar och insatser vuxna 853 2 920 2 300 620

övriga insatser vuxna 857 1 283 1 283 0

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 134 776 137 428 144 863 -7 435

anhörigstöd 144 151 151 0

bostadsanpassningsbidrag 531 541 541 0

färdtjänst -303 0 0 0

hälso- och sjukvård 22 279 25 874 27 149 -1 275

ledning och administration 6 960 6 583 6 888 -305

ordinärt boende 51 401 52 746 54 596 -1 850

särskilt boende 52 933 50 279 54 384 -4 105

övriga insatser ordinärt boende 830 1 254 1 154 100

Individ-och familjeomsorg 34 273 34 760 35 410 -650

familjerätt o familjerådgivning 1 379 1 422 1 422 0

ledning och administration 3 107 2 794 2 794 0

myndighet barn och unga 9 122 10 520 10 520 0

placeringar och insatser barn o unga 15 160 14 523 15 173 -650

öppenvård barn och familj 5 106 4 985 4 985 0

övriga insatser barn o unga 399 516 516 0

Funktionsvariation 40 011 42 794 42 694 100

anhörigstöd 143 151 151 0

boendestöd 825 1 142 1 142 0

bostad med särskild service 24 033 25 456 25 556 -100

bostadsanpassningsbidrag 531 537 537 0

ledning och administration 1 134 971 971 0

personlig assistans 8 894 10 139 9 939 200

övriga insatser 4 121 4 031 4 031 0

personligt ombud 330 367 367 0

Nettoresultat 264 834 272 446 281 391 -8 945



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

8(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Ekonomiska behov 2022 och flerårsplan för 2023-2024  
Dnr SND 2021/33 
 
Sammanfattning 
Redovisningen av ekonomiska behov är en del av budgetarbetet tillsammans 
med omvärldsanalysen och förslag till förändringar av taxor och avgifter. 
 
Ekonomiska behov för 2022 och för planperioden 2023–2024 tar sin 
utgångspunkt i de förändringar som beskrivs i omvärldsanalysen och hur dessa 
påverkar behovet av förändringar av driftkostnader och investeringar under 
perioden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01, av tf socialchef Gun Bylund och ekonom 
Katarina Rikse 
Underlag ”Ekonomiska behov 2022”, SND 2021/33 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 65 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Budgetberedningen 
 
 



 
Socialförvaltningen  1(2) 

Ledningsadministration 
 

 

 

 

Katarina, Rikse 
Ekonom 
042 – 64116  
katarina.rikse@astorp.se 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
 
Ekonomiska behov 2022 och flerårsplan för 2023–2024 
Dnr SND 2021/33 
 
Sammanfattning 
Redovisningen av ekonomiska behov är en del av budgetarbetet tillsammans med 
omvärldsanalysen och förslag till förändringar av taxor och avgifter. 
 
Ekonomiska behov för 2022 och för planperioden 2023–2024 tar sin utgångspunkt i de 
förändringar som beskrivs i omvärldsanalysen och hur dessa påverkar behovet av 
förändringar av driftkostnader och investeringar under perioden.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslås godkänna det redovisade underlaget av 
ekonomiska behov för 2022 och flerårsplan för 2023–2024 samt överlämna materialet till 
socialnämnden för beslut och vidarebefordran till budgetberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01, av tf socialchef Gun Bylund och ekonom Katarina Rikse 
Underlag ”Ekonomiska behov 2022”, SND 2021/033 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
 
Socialnämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med barnperspektivet i den löpande 
verksamheten i beslut och verkställande av insatser. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Gun Bylund   Katarina Rikse 
Tf socialchef   Ekonom 
  
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 21-04-01 
Version  1 



 
Socialförvaltningen  2(2) 

Ledningsadministration 
 

Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 



1 
Ekonomiska behov 2022 
Socialnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åstorps kommuns 
Ekonomiska behov 2022 
Socialnämnden 

Beslutad av: 

Nämndsnamn 20xx-xx-xx 



2 
Ekonomiska behov 2022 
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Driftsmedel 
Socialnämndens ekonomi påverkas främst av förändringar av volymer inom äldreomsorg, 
placeringar av barn, unga och vuxna missbrukare samt ekonomiskt bistånd. Det är tre olika 
områden där det sker ständiga förändringar utifrån verksamhetens behov, ny lagstiftning och 
omvärldsfaktorer som verksamheterna har att förhålla sig till. De kommande åren är början på 
en kraftig förändring av demografin av den äldre befolkningen. Under planperioden förväntas 
det komma ny socialtjänstlag och en ny äldreomsorgslag. I förarbetena betonas vikten av att 
arbeta med förebyggande insatser. 
En förutsättning för att socialnämnden ska kunna arbeta på ett modernt och effektivt sätt med 
insatser, service till medborgare och styrning av ekonomin, kräver nya metoder och verktyg. 
Socialnämnden arbetar för närvarande med att implementera ett nytt verksamhetssystem som 
kommer att vara ett stöd i den utvecklingen. 
 
Kommentarer till driftobjekt 
Införande av nytt verksamhetssystem förutsätter att tekniken är uppdaterad. Alla telefoner har 
inte rätt kapacitet utan telefonparken behöver uppdateras för att personalen ska kunna nyttja 
funktionerna fullt ut. 
Timecare är ett planeringssystem för hemvården och för hantering av vikarier. Systemet finns 
redan idag men behöver uppdateras. 
Trygghetskameror; avsikten är att öka andelen tillsyn via kameror, vilket medför 
driftkostnader för leasingavtal. 
Trygghetslarmen behöver moderniseras och det kommer ske en ny upphandling. Vad det 
innebär i ökade driftkostnader är ännu oklart. 
 
Kommentarer till volymförändringar 
Särskilt boende - under 2021 slutför socialnämnden förtätningen av särskilt boendeplatser. 
Utifrån demografiska förändringar beräknas behovet vara 16 nya platser fram till 2024. 
Socialnämnden har anslag i sin investeringsbudget för utveckling av välfärdsteknik inom vård 
och omsorg. Förutom investeringsutgiften är det ofta förenat med driftkostnader. Inom 
hemvården beräknas det bli en mindre volymökning de närmsta åren. Med rätt teknik planerar 
verksamheten att kunna klara ökningen genom att komplettera med tekniska lösningar. 
Fler ungdomar och yngre vuxna har behov av att få tillgång till boende med stöd enligt LSS. 
Försörjningsstödet - antalet hushåll med bidrag började öka under hösten 2019 fram till 
oktober 2020 då ökning planade ut. Ökningen har delvis finansierats med externa medel under 
2020 och 2021 men inför 2022 finns inte samma anslag kvar. Antalet hushåll beräknas uppgå 
i genomsnitt till 230 hushåll per månad och en kostnad på 7 765 kr per hushåll och månad. 
Volymerna kommer att stämmas ytterligare en gång när den nya befolkningsprognosen är 
klar. Det kan innebära att det kan bli förändringar av volymsammanställningen i samband 
med budgetberedningen. 
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Alla belopp anges i tkr 

Verksamhet Driftobjekt Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetssystem prel Leasing av telefoner 350 350 350 

Timecare Nya moduler 300 300 300 

Hemvård Trygghetskameror 300 300 300 

Upphandling trygghetslarm Nya kostnader ? ? ? 

Summa drift  950 950 950 

 

Verksamhet Volymobjekt Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Särskilt boende Reducering Backsippan -4 000 -4 000 -4 000 

Särskilt boende Demografisk förändring 8 000 10 000 16 000 

Hemvård * Demografisk förändring över 65 år 0 0 0 

Gruppbostäder Ökade behov (ett boende 6 platser) 3 200 6 400 6 400 

Försörjningsstöd Volymökning 3 000 3 000 3 000 

Summa volym  10 200 15 400 21 400 

Totalsumma  11 150 16 350 22 350 

* demografisk förändring inom befintlig ram samt med digitala lösningar 

  



6 
Ekonomiska behov 2022 
Socialnämnden 

Reinvestering eller Nyinvestering 
1. Projektgrupp planering för nytt särskilt boende  
Då behovet av ett nytt särskilt boende blir tydligt till 2023 behöver en projektgrupp tillsättas 
som tar fram en kravspecifikation till BFAB samt planerar för utrustning i de nya lokalerna. 
Planeringen för fastigheten hanteras inom den kommunala översiktsplanen. 
2. Planering för inventarieköp nytt särskilt boende 
Nya inventarier till nytt särskilt boende, beroende av byggstart och färdigställande av boende. 
3. Planering för inventarieköp nytt gruppboende inom funktionsvariation 
Nya inventarier till nytt gruppboende. 
4. Planering av flytt för verksamhet 
Under 2022 kommer verksamheten för hemvården och hälso- & sjukvården (sjuksköterskor 
och rehab) att samlokaliseras i större lokaler. Kostnader för lokalanpassning och inventarier. 
5. Åtgärder utifrån beredskap vid värmebölja 
För att skydda äldre och sköra grupper i verksamheten behöver AC installeras på våra 
äldreboenden samt samtliga gruppboenden. Övriga administrativa lokaler behöver också ses 
över då behovet är stort vid hög värme. 
6. Välfärdssatsningar; digitala- och smarta investeringar 
Framtiden är här och för att möta de ökande förväntningarna från kommuninvånare och 
omvärlden och framtida rekryteringsbehov behöver verksamheten stärkas upp. Fortsatta 
satsningar inom hela verksamheten med digitala välfärdslösningar. Exempel lyfthjälpmedel, 
”smarta sängar”, medicinrobot, gps-larm, kognitiva hjälpmedel, automatiserade 
handläggningsprocesser, anpassade samtals och mötesrum för digital kommunikation. 
7. Fysisk miljö kommunhuset 
Sommartid är huset alldeles för varm och sedan tidigare utredning är luftkonditioneringen 
underdimensionerad samt saknar kylanläggning. Vintertid är många kontor kalla och dragiga, 
vilket löpande påtalats och centralvärmen fungerar ej i alla rum. 
8. Infrastruktur WIFI och program 
I och med Kommunfullmäktiges digitaliseringsstrategi, dnr 2019/294 (2019-12-16) behöver 
satsningar inom IT- och IT-infrastrukturområdet göras om förvaltningen ska kunna leva upp 
till målsättningen med strategin. För att klara framtida utmaningar och de lagkrav som ställs 
på verksamheten behövs det investeras i både WIFI-utrustning och välfärdsteknologi. 
För att verksamheten ska klara av utmaningen med ett alltmer informations- och 
kunskapsbaserat samhälle behöver verksamheterna förstärka inköp av både program- och 
maskinvara utöver de ersättningsinvesteringar som göra av IT-enheten. 
Det behövs fler mobila lösningar ute i gruppboenden för funktionsvariation och på 
äldreboendena. Den utbyggnad av WIFI som genomförts behöver löpande uppdateras. 
Utöver hårdvaran är behovet stort av verksamhetsapplikationer som underlättar vid kognitiva 
problem eller kommunikationsnedsättningar. 
För att öka levnadsstandarden för medborgare som bor på äldreboende och boenden 
för funktionshindrade behöver IT-strukturen förstärkas så att införandet av välfärdstjänster 
och e-lösningar ska fungera inom den egna verksamheten. 
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Om verksamheten ska kunna erbjuda internetuppkoppling i alla boendeformer krävs 
investering i accesspunkter för WIFI samt att se till att grundinfrastruktur finns. Detta för att 
kunna främja boendes möjlighet att bryta isolering och kunna ta del av det samhälleliga 
utbudet. Snitt 6-10 AP/boende och en snittkostnad om ca 10 tkr, därtill kommer underhåll och 
uppgradering ca vart 5e år. Prel. total 80 AP. 
9. Lagstiftning; hållbar socialtjänst - Nya digitala lösningar, nya smarta resurser, 
förändrade samarbetsytor och funktionella mötesplatser/arbetsplatser 
Se punkt om välfärd, wifi och inventarier. 
10. Inventarier 
Verksamheterna har löpande behov av att förnya inventarier och verksamhetsanpassa 
lokalerna. Flera investeringar bygger på arbetsmiljöansvar samt ur ett säkerhetsperspektiv för 
både brukare och personal. 
11. Vitvaror 
Verksamheterna har löpande behov av att förnya inventarier och vitvaror inom boenden för 
funktionshinder och äldreboende. Investeringarna gäller utbyte av spisar, tvättmaskiner, 
torktumlare, frysar som löpande slits ut och behöver ersättas. 
12. Vårdsängar och madrasser 
Äldreomsorgen har löpande behov av att förnya sängar och madrasser på våra äldreboenden 
och gruppboenden. Investeringarna gäller utbyte till följd av slitage. 



8 
Ekonomiska behov 2022 
Socialnämnden 

Verksamhetskonsekvenser 
Inom äldreomsorgen - särskilda boende och gemensamhetsutrymmen i anslutning till 
trygghetsboende samt för alla anställda inom hemsjukvården 
Verksamheten står inför olika digitala satsningar. Införande av nytt verksamhetssystem 
(Lifecare) ställer högt krav på att uppkoppling fungerar i alla verksamhetens delar. 
Att kunna koppla upp till dokumentationssystemet inne i en boendes lägenhet ger stor vinst 
och lösgör tid för personalen och ökar delaktigheten för den enskilde 
omsorgstagaren/patienten. 
Nya och kompatibla trygghetslarm ska upphandlas inom särskilt boende samt översyn 
gällande hemlarm i ordinärt boende. 
Fortsatt utbyggnad med teknik det nya verksamhetssystemet som är kopplat till detta är 
önskvärt som t e x hotell lås, tillsynskamera mm. För att möta den tekniken behövs även 
mobiltelefoner och plattor i verksamheten i större omfattning. 
Säkerheten för personal som arbetar i ordinärt boende behöver stärka när behov finns vilket 
innebär att lämpliga överfallslarm behöver upphandlas och införskaffas. 
Konferenslokaler behöver den teknik för att smidigt kunna använda lokalerna i utbildning- 
och informationssyfte. Fungerande AV-utrustning (projektorer, skärmar/storbilds-TV, 
kameror, mikrofoner) behöver installeras enligt kommunstandard. 
Vitvaror behöver bytas i verksamhetens olika lokaler både i de boendes lägenheter, allmänna 
utrymmen samt i personalutrymmen. 
Möbler behöver köpas in samt ersättas p.g.a. avsaknad och slitage inom verksamheten. Detta 
medför en ökad trivsel för de vårdtagare och bättre arbetsmiljö för personalen och gäller både 
möbler inne och utomhus. 
Hjälpmedel som takliftar behöver investeras på särskilda boenden för att förbättra 
arbetsmiljön och värna om den enskildes vård och omsorg. 
El-cyklar till personal som arbetar i ordinärt boende är också en investering som ett led i att 
värna om miljön och få friskare medarbetare. 
  
För verksamheten individ och familjeomsorg samt funktionsvariation 
Inom området gruppbostäder finns ett inventerat behov av både nyinvesteringar och 
reinvestering. Det finns ett behov av att öka kapaciteten inom nätverksuppkoppling för att 
kunna arbeta mer effektivt med dokumentation och digitala dokument. 
Inom området insatser vuxna finns idag 10 bostadsrätter som Åstorps kommun äger. Dessa 
lägenheter ansvarar kommunstyrelseförvaltningen för sedan 2020. Det finns en plan för att 
avyttra dessa i framtiden. Dock kan inte alla lägenheter avyttras samtidigt och inte heller alla 
på en gång. Med hänsyn taget till en längre tids framförhållning behöver lägenheter 
renoveras. Renoveringsbehovet är av akut karaktär, då kakel i våtutrymmen rasar, 
toalettstolar behöver bytas ut och dylikt. 
Behovet ökar gällande möjligheter att kunna utnyttja välfärdslösningar och sociala 
plattformar. Idag arbetar, spelar och surfar människor dagligen. Med hänsyn taget till detta 
behöver verksamheten kunna erbjuda lösningar där brukare har möjlighet till dessa aktiviteter. 
Utbyggnad av kraftfullare trådlösa nätverk krävs. 
På tillsynen är satsningen framåt i teknisk utrustning, som virtuella kameror, datorspel som 
stimulerar sinnen, samt även ett sinnesrum för ungdomarna. Vidare behöver ungdomarna få 
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möjlighet till en meningsfull fritid. De behöver ha tillgång till både avslappningar och rörelse 
på ett och samma ställe. 
Tillsynen behöver även omgående få tillgång till eget mobilt larm, då personalgruppen rör sig 
mellan olika platser under dagen utifrån att vissa brukare kan ha ett utåtagerande beteende. 
Detta är ett måste för att öka säkerheten samt förbättra arbetsmiljön för personalen. 
  
För myndighetsenheten. 
Den fysiska arbetsmiljön i kommunhuset behöver ses över och arbetsplatser behöver löpande 
uppdateras. Det behöver finnas funktionsdugliga mötesrum samt mottagningsrum som 
möjliggör digital dialog och säkert möte. 
  
Sammanfattning - Verksamhetskonsekvenser 
Driftkostnadskonsekvenser 
Ökade avskrivnings- och räntekostnader på investeringar utöver plan. 
Inom äldreomsorgen - särskilda boende och gemensamhetsutrymmen i anslutning till 
trygghetsboende samt för alla anställda inom hemsjukvården. 
Genom uppdatering an infrastruktur ökar säkerheten för patienterna genom att vårdpersonal 
har lättare tillgång till dokumentationssystemet och den information som där från inhämtas 
och levereras. Arbetet för personalen blir lättare. Dessutom moderniseras arbetet och ger ökad 
känsla av attraktiv arbetsgivare. Arbetet blir mer lockande för yngre människor när 
verksamheten följer den digitala utvecklingen. Ett fungerande och modernt larmsystem är ett 
verktyg som måste finnas i verksamheten. Hur hightech larmet behöver vara beror på hur 
långt behovet är och hur långt i digital satsning förvaltning/kommun bestämmer sig för. Larm 
handlar framförallt om säkerhet för patienterna. 
För verksamheterna myndighet samt individ och familjeomsorg och funktionsvariation: 
Nödvändigt ur arbetsmiljösynpunkt att investering i form av AC på gruppboenden. 
Konsekvensen blir att medarbetare upplever obehag och blir sjuka. 
En investering av nya ergonomiska kontorsmöbler leder till att personalens arbetsmiljö 
ytterligare förbättras. 
Den fysiska miljön på centrala arbetsplatser har även vid skyddsrond kommenterats och 
behöver åtgärdas. I samband med detta behövs reinvesteringar och avser löpande slitage på 
möbler och dylikt. Genomförs detta ej riskerar vi personalens välmående. 
Det finns inga konsekvenser eller påverkan på verksamheten med investeringarna. Det är en 
kvalitetshöjning för brukare för verksamheten. 
Investeringar medför låga risker för personal gällande utvecklande av sinnesrum. En del 
driftkostnader tillkommer beroende på vad man fyller dessa sinnesrum med. Dock kommer 
verksamheten att blomstra och bli mer attraktiv vad den är idag. Sinnesrummen kan användas 
av fler kommuninvånare och attraktion i kommunen kommer att öka. 
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Handlingsalternativ 
Inom äldreomsorgen - särskilda boende och gemensamhetsutrymmen i anslutning till 
trygghetsboende samt för alla anställda inom hemsjukvården. 
Fokus på e-hälsa. Digitalisering av verksamheten är ett måste för att möta framtidens behov 
och krav. Hela landet står inför stora pensionsavgångar och att ersätta dessa med nya 
medarbetare är en utmaning för samtliga kommuner. Åstorp måste visa potentiella 
arbetstagare att kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera 
med andra arbetsgivare. Satsningar höjer säkerheten för våra vårdtagare och patienter, vilket 
ger ett bättre liv för äldre och sjuka. 
  
För verksamheterna myndighet samt individ och familjeomsorg och funktionsvariation 
Att inte åtgärda inomhusklimatet på gruppbostäderna innebär en ökad risk för sjukskrivningar 
och ohälsotal för medarbetarna. Verksamheten har gjort åtgärder för att förbättra men utan 
större resultat. 
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare bör en investering av nya ergonomiska 
kontorsmöbler leda till att personalens arbetsmiljö ytterligare förbättras. 
Kommunens ansvar kommer att brista om verksamheten inte har medel för att kunna uppnå 
de behov som krävs när kommunen har ett ansvar för sina invånare. Det är en del i arbetet 
med att stärka de invånare som har behov av verksamheten för att bli självgående och tillslut 
bli självförsörjande samt kommunens ansvar att ordna detta. 
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Nyckeltal 
Nyckeltal är individuella för varje enskild satsning som görs och är ej jämförbara mellan 
kommuner då dessa bygger på politisk vilja och beslut. 
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Flerårsplan 

  Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Med i 

EFP? J/N 

Investeringsinkomst 0 0 0 J 

Investeringsutgift -5 300 -3 950 -3 900 J 

------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------- 

Totalt -5 300 -3 950 -3 900 J 

  

Investeringsprojekt 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

1. Projektgrupp planering för nytt särskilt boende 0 -350 -350 

2. Planering för inventarieköp nytt särskilt boende 0 0 -500 

3. Planering för inventarieköp nytt gruppboende inom funktionsvariation 0 -300 0 

4. Flytt av verksamhet för hemvård och hälso- & sjukvård -500   

5. Åtgärder utifrån beredskap vid värmebölja -1 000 0 0 

6. Välfärdssatsningar, e-hälsa; digitala & smarta lösningar/larm -1 300 -1 300 -1 300 

7. Fysisk miljö kommunhuset -500 0 0 

8. Infrastruktur WIFI och program; all verksamhet -250 -250 -250 

9. Lagstiftning; hållbar socialtjänst - Nya digitala lösningar, nya smarta resurser, 
förändrade samarbetsytor och funktionella mötesplatser/arbetsplatser -250 -250 0 

10 a. Inventarier verksamheten -700 -700 -700 

10 b. Inventarier digitalisering -300 -300 -300 

11. Vitvaror verksamhet -100 -100 -100 

12. Vårdsängar och madrasser -400 -400 -400 

Socialnämnd -5 300 -3 950 -3 900 

  

Ny- och ombyggnation av lokaler hanteras och samordnas via kommunens gemensamma 
lokalförsörjningsplan. 
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PROTOKOLL
2021-04-08

Snau § 65

Ekonomiska behov 2022 och flerårsplan för 2023-2024
Dnr SND 2021/33

Sammanfattning
Redovisningen av ekonomiska behov är en del av budgetarbetet tillsammans
med omvärldsanalysen och förslag till förändringar av taxor och avgifter.

Ekonomiska behov för 2022 och för planperioden 2023-2024 tar sin
utgångspunkt i de förändringar som beskrivs i omvärldsanalysen och hur
dessa påverkar behovet av förändringar av driftkostnader och investeringar
under perioden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01, av tf socialchef Gun Bylund och ekonom
Katarina Rikse

Underlag "Ekonomiska behov 2022", SND 2021/33

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att godkänna det redovisade
underlaget av ekonomiska behov för 2022 och flerårsplan för 2023-2024 samt
överlämna materialet till socialnämnden för beslut och vidarebefordran till
budgetberedningen.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och finner att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att godkänna
det redovisade underlaget av ekonomiska behov för 2022 och flerårsplan för
2023-2024 samt överlämna materialet till socialnämnden för beslut och

vidarebefordran till budgetberedningen.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

he/^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

 
Sn §  
 
Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell  
Dnr SND 2021/63 
 
Sammanfattning 
Förslag till nya nämndsmål för socialnämndens verksamheter har på uppdrag 
arbetats fram förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse med framarbetat förslag till nya nämndsmål. 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 66 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Socialnämnden 
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Socialnämnden 
 
Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell  
Dnr SND 2021/63 
 
Sammanfattning 
Förslag till nya nämndsmål för socialnämndens verksamheter har på 
uppdrag arbetats fram förvaltningen. 
 
Förslag till beslut 
Att socialnämnden antar nämndsmål i enlighet med förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse med framarbetat förslag till nya nämndsmål. 
 
Ärendet 
Utifrån att Kommunfullmäktige antagit en ny vision samt en ny styr- och 
ledningsmodell behöver alla nämnder se över och uppdatera sin nämndsmål. 
Förvaltningen har medverkat i socialnämndens arbete med vision och 
kommunfullmäktiges inriktningsmål. Utifrån detta arbete görs nedanstående 
förslag för nämnden. 
 
 
God livskvalitet 
Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där 
alla kan känna trygghet och delaktighet.  
 
Förslag nämndsmål:  
Socialnämnden skall främja kommuninvånarens möjligheter till egenansvar 
och delaktighet i sin sociala situation.   
 
Förslag nämndsmål:  
Socialnämnden ska genom samverkan och engagemang skapa trygghet och 
nöjdhet för kommuninvånaren. 
 
 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-12 
Version  2 
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Möjlighet att växa  
Vi ger alla möjlighet till lärande, etablering och ett självständigt liv, så att 
människor, föreningar och företag kan växa. 
 
Förslag nämndsmål:  
Socialnämnden ska skapa förutsättningarna till ett livslångt lärande och 
självständigt liv. 
 
 
 
Hållbar framtid  
Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och 
naturen. 
 
Förslag nämndsmål:  
Socialnämnden följa utvecklingen för att skapa en hållbar, inkluderande och 
resurssmart välfärd. 
 
 
Inga intressekonflikter anses föreligga. 
  
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Gun Bylund             Sanna Löf                        Magnus Nygren         
Tf Socialchef           Verksamhetschef             Kvalitetskontroller     
 
  
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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PROTOKOLL
2021-04-08

Snau § 66

Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell
Dnr SND 2021/63

Sammanfattning
Förslag till nya nämndsmål för socialnämndens verksamheter har på uppdrag
arbetats fram förvaltningen.

Beslutsunderlag
Upprättad tjänsteskrivelse med framarbetat förslag till nya nämndsmål.

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anta nämndsmål i enlighet med
förslag.

Wiveca Andreasson (M) yrkar att följande ändringar görs i förslaget till
nämndsplan (ändring i kursiv stil):

Under fokusmålet "god livskvalitet": Socialnämnden ska genom
samverkan och engagemang skapa trygghet och nöjdhet för
kommuninvånaren.
Under fokusmålet "hållbar framtid": Socialnämnden ska följa
utvecklingen för att skapa en hållbar, iiikluderande och resurssmart
välfärd.

Proposition
Ordförande lägger Wiveca Andreassons (M) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.

Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Att följande ändringar görs i förslaget till nämndsmål: (ändring i kursiv stil):
Under fokusmålet "god livskvalitet": Socialnämnden ska genom
samverkan och engagemang skapa trygghet och nöjdhet för
kommuninvånaren.
Under fokusmålet "hållbar framtid": Socialnämnden ska följa
utvecklingen för att skapa en hållbar, inkluderande och resurssmart
välfärd.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att anta
nämndsmål i enlighet med förslag.

Expedieras: Akten, Socialnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Tilldelning av arbetsmiljöansvar till socialchef 
Dnr SND 2021/55 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har ett arbetsmiljöansvar för de som är anställda på 
socialförvaltningen. Ansvaret ligger alltid på nämnden, men uppgifter kan 
delegeras. Enligt gällande delegationsordning får förvaltningschef delegera ner 
förvaltningsövergripande uppgifter gällande arbetsmiljöansvaret till lämpliga 
funktioner på socialförvaltningen. För att nämnden ska kunna ge 
förvaltningschefen denna rätt, behöver förvaltningschefen bemyndigas att sköta 
denna uppgift av socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-23 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 67 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Socialnämnden 
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Socialnämnden 
 
Tilldelning av arbetsmiljöansvar till socialchef 
Dnr SND 2021/55 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har ett arbetsmiljöansvar för de som är anställda på 
socialförvaltningen. Ansvaret ligger alltid på nämnden, men uppgifter kan 
delegeras. Enligt gällande delegationsordning får förvaltningschef delegera ner 
förvaltningsövergripande uppgifter gällande arbetsmiljöansvaret till lämpliga 
funktioner på socialförvaltningen. För att nämnden ska kunna ge 
förvaltningschefen denna rätt, behöver förvaltningschefen bemyndigas att sköta 
denna uppgift av socialnämnden.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdraga åt ordförande att på nämndens vägnar skriva 
under delegeringen av arbetsmiljöuppgifter till tillförordnad socialchef Gun 
Bylund. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-23 
 
Ärendet 
Socialnämnden har ett arbetsmiljöansvar för de som är anställda på 
socialförvaltningen. Ansvaret ligger alltid på nämnden, men uppgifter kan 
delegeras. Enligt gällande delegationsordning får förvaltningschef delegera ner 
förvaltningsövergripande uppgifter gällande arbetsmiljöansvaret till lämpliga 
funktioner på socialförvaltningen. För att nämnden ska kunna ge 
förvaltningschefen denna rätt, behöver förvaltningschefen bemyndigas att sköta 
denna uppgift av socialnämnden.  
 
Socialnämnden tog beslut 2019-10-16 att tilldela socialchefen arbetsmiljöansvar 
inom socialnämndens verksamhet. Då socialchefen har avslutat sin anställning, 
och att arbetsmiljöansvaret är personligt, behöver socialnämnden tilldela ansvaret 
till den tillförordnade socialchefen. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Ej tillämpligt. 
 
 
 
Expedieras till  
Akten 
Socialnämnden 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
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PROTOKOLL
2021-04-08

Snau § 67

Tilldelning av arbetsmiljöansvar till socialchef
Dnr SND 2021/55

Sammanfattning
Socialnämnden har ett arbetsmiljöansvar för de som är anställda på
socialförvaltningen. Ansvaret ligger alltid på nämnden, men uppgifter kan
delegeras. Enligt gällande delegationsordning får förvaltningschef delegera
ner förvaltningsövergripande uppgifter gällande arbetsmiljöansvaret till
lämpliga funktioner på socialförvaltningen. För att nämnden ska kunna ge
förvaltningschefen denna rätt, behöver förvaltningschefen bemyndigas att
sköta denna uppgift av socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-23

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att uppdraga åt ordförande att på
nämndens vägnar skriva under delegeringen av arbetsmiljöuppgifter till
tillförordnad socialchef Gun Bylund.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och filmer att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att uppdraga
åt ordförande att på nämndens vägnar skriva under delegeringen av
arbetsmiljöuppgifter till tillförordnad socialchef Gun Bylund.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

h^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Samverkansavtal med Maria Nordväst 
Dnr 2021/54 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har under 2019 gett förvaltningen uppdrag att utreda 
förutsättningar att ingå i samverkan med Region Skåne via mottagning Maria 
Nordväst gällande behandling och stöd kring riskbruk och missbruk av droger 
för ungdomar. Utredning har genomförts av tf områdeschef Elisabeth Green.   
Mål för Maria Nordväst är att unga upp till 25 år med risk för missbruk/ 
riskbruk eller beroende och deras familjer och nätverk ska erbjudas hjälp så att 
de kan forma sitt liv på det sätt de önskar, med bästa möjliga livskvalitet, 
självständighet och hälsa. Antalet unga och unga vuxna med missbruk ska 
minska genom att de erbjuds stöd och behandling tidigt. Därmed kan också 
antalet som riskerar social utslagning i framtiden minska. 
Ärendet innehåller utredning, konsekvensbeskrivning samt beslutsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f. verksamhetschef daterad den 23 mars 2021  
Utredning av tf områdeschef Elisabeth Green  
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 68 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
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Myndighetsenheten 
 

 

 

 

Sanna Löf 
Tf Verksamhetschef Myndighet och IFO/LSS 
042 – 641 95  
Sanna.lof@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Samverkansavtal med Maria Nordväst 
Dnr SND 2021/54 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har under 2019 gett förvaltningen uppdrag att utreda 
förutsättningar att ingå i samverkan med Region Skåne via mottagning Maria 
Nordväst gällande behandling och stöd kring riskbruk och missbruk av droger för 
ungdomar.  
 
Mål för Maria Nordväst är att unga upp till 25 år med risk för missbruk/ riskbruk 
eller beroende och deras familjer och nätverk ska erbjudas hjälp så att de kan 
forma sitt liv på det sätt de önskar, med bästa möjliga livskvalitet, självständighet 
och hälsa. Antalet unga och unga vuxna med missbruk ska minska genom att de 
erbjuds stöd och behandling tidigt. Därmed kan också antalet som riskerar social 
utslagning i framtiden minska. 
Ärendet innehåller utredning, konsekvensbeskrivning samt beslutsförslag. 
 
Förslag till beslut 
att besluta enligt tjänsteskrivelsens anvisning att ingå i samverkansavtal med 
Maria Nordväst under perioden september 2021- december 2024 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f. verksamhetschef daterad den 23 mars 2021  
Utredning av tf områdeschef Elisabeth Green  
 
Ärendet 
Maria Skåne Nordväst är en väletablerad verksamhet som erbjuder stöd och 
behandling i öppenvård för målgruppen barn och unga vuxna med riskbruk, 
missbruk eller beroende upp till 25 år utifrån dennes individuella behov samt även 
stöd till närstående i målgruppen. Verksamheten erbjuder ett brett utbud av 
professioner, kompetenser och metoder inom behandlingsarbetet. Fem andra 
kommuner, Helsingborg, Ängelholm Klippan, Örkelljunga samt Båstad som ingår 
i denna samverkan. Den kompetens och de möjligheter för behandling 
verksamheten erbjuder i arbetet kring unga med missbruk, riskbruk samt beroende 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-23 
Version  1 
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Myndighetsenheten 
 

kan Åstorp ej erbjuda i sin helhet inom den egna öppenvårdsverksamheten varför 
en samverkan skulle inverka positivt på arbetet med unga personer (och deras 
anhöriga) i riskzon gällande missbruk, riskbruk samt beroende samt verka 
förebyggande gällande missbruksrelaterade behandlingsplaceringar.  
Maria Skåne Nordväst är en verksamhet som varit verksam i snart sju år med bas i 
Helsingborg, den unge och dennes familj kan kontakta verksamheten själv om 
kommunen har samverkansavtal, men även via bistånd från socialtjänsten eller 
ungdomskontrakt från Tingsrätten. Utöver Helsingborgsadressen så befinner sig 
verksamheten en dag per vecka i Klippan respektive Ängelholm vilket skulle 
kunna utnyttjas även av ungdomar från Åstorp. Behandlingsinsatsen varierar i tid 
och omfattning och en bred kunskap finns i de 6 behandlare som arbetar på Maria 
Skåne Nordväst med evidensbaserade behandlingsmetoder.  
 
Socialförvaltningen står inför framtida utmaningar och förändringar utifrån krav 
på ökad kvalitet och en evidensbaserad praktik samt ett ökat tidigt stödbehov. Det 
pågår ett arbete med att kvalitetshöja verksamheten samt att tillgängliggöra 
behandlingsinsatser i ett tidigt skede och skapa möjligheter till stödinsatser för 
unga även utan biståndsansökan. Maria mottagningarna möjliggör detta då de 
både arbetar på uppdrag av socialtjänsten och tar emot sökande utan bistånd. 
 
Konsekvensanalys  
Ett samverkansavtal med Maria Nordväst kommer att innebära en kostnad om 
138.000 kr med en årlig uppräkning om 3%. Kostnaden hanteras inom ram genom 
omfördelning av placeringsbudget. Omprioritering av arbetsuppgifter inom 
öppenvården kommer att genomföras för att höja kvalité samt utöka förebyggande 
och uppsökande arbete inom kommunen.  
 
Köp av behandling via Maria Nordväst kommer att innebära förändringar i 
handläggarnas administration i samband med beslut om stöd och nya rutiner 
behöver utformas. Det kommer också att behövas riktade informationsinsatser när 
detta implementeras.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barn berörs av beslutet i den del av målgruppen under 18 år. Samverkansavtalet 
stärker arbetet gällande tidigt och evidensbaserat arbete kring 
substansbruk/missbruk och innebär således positiva konsekvenser för barns hälsa 
och utveckling. 
 
Sanna Löf 
Tf Verksamhetschef Myndighet och IFO/LSS 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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Nuläge 

I Åstorps kommun och dess arbete mot droger finns en ständig 

strävan om att bli så bra och framgångsrika som möjligt. Därför har 

frågan kring ett samarbete med Maria Nordväst varit aktuell sedan 

tidigare. Anledningen har varit en önskan om möjligheten att driva 

arbetet för barn och unga vuxna med riskbruk, missbruk och 

beroende på allra bästa sätt. Det innebär en kontinuerlig granskning 

av arbetet i förhållande till nationella direktiv och aktuell forskning.  

 

Frågeställning 

Frågeställningen handlar om att ta reda på hur möjligheten ser ut för 

att ansluta sig till kommunernas samarbete med Maria Nordväst. 

Finns det något behov för samarbetet och i så fall på vilket sätt? 

Hur ser arbetet mot missbruk ut i Åstorps egen regi och finns det 

delar i arbetet där Maria Nordväst skulle kunna bli en resurs? Flera 

av kranskommunerna har ingått avtal med Maria Nordväst varvid 

deras erfarenheter kan tas i beaktande.  

 

Riktlinjer 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 

och beroende 2019, har ett särskilt avsnitt gällande behandling av 

ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem. De menar att det är 

viktigt med samarbete mellan socialtjänstens missbruks- och 

beroendevård och hälso- och sjukvårdens psykiatri, beroendevård 

och primärvård. Vidare beskriver de att det kan innebära att små 

kommuner behöver samarbeta för att kunna erbjuda ett bredare 

utbud av insatser och en integrerad vård och behandling. Utifrån 

bland annat dessa råd har Maria Nordväst, som är ett samarbete 
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mellan kommuner och Region Skåne, varit ett efterfrågat samarbete 

även för Åstorps kommun. Kommunen har i dagsläget en väl 

fungerande verksamhet genom Öppenvården Navet och dess 

familjebehandlare som uppfyller kraven på ett professionellt och 

evidensbaserat arbete med både barn och vuxna. Socialstyrelsens 

ovanstående riktlinjer kan jämföras med det samarbete som finns 

för Navet och andra kommun emellan. Det finns flera 

öppenvårdsmottagningar i närområdet för erfarenhetsutbyte, men 

även medicinskt utbildad personal via exempelvis vårdcentralen i 

den egna kommunen som kan kontaktas vid behov. Vid SIP-möte 

(samordnad individuell plan) sammankallas de aktörer som behöver 

finnas med för att gemensamt utarbeta en plan utifrån den enskildes 

behov.  

 

Forskning 

Flera artiklar och forskningrapporter beskriver behovet av att arbeta 

utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv då samsjuklighet är vanligt 

förekommande hos unga i missbruk. Vid samsjuklighet är 

möjligheten att kunna sammankalla till SIP-möte ett bra verktyg för 

Öppenvården Navet. Då ges varje instans insyn i vilka behov just de 

behöver arbeta vidare med utifrån ett helhetsperspektiv. 

Familjebehandlarna på Navet upplever dock att Barn- och 

ungdomspsykiatrins tillgänglighet är låg utifrån de behov som 

finns. (Mental health problems among young people in substance abuse treatment 

in Sweden, Richert, Anderberg, Dahlberg 2020) 
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Öppenvården Navet 

Öppenvården Navet drivs av Åstorps kommun och erbjuder 

samtalsstöd för de som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av 

alkohol, narkotika, andra droger eller spel om pengar. Brukaren 

eller dess anhöriga kan själva höra av sig för att nyttja denna 

möjlighet. Navet erbjuder upp till fem kostnadsfria samtal med 

familjebehandlare och vid utökat behov kan bistånd beviljas via 

socialtjänstens handläggare. Under 2020 var sex personer med 

ungdomsvård enligt LUL (Lag med särskilda bestämmelser om 

unga lagöverträdare) aktuella i verksamheten. Resterande cirka 8-14 

personer per månad faller inom ramen för öppenvård genom enbart 

servicesamtal alternativt utökad kontakt beviljad med bistånd.   

 

Personal på Navet har möjlighet att utföra drogtester genom 

urinprov. Under första halvåret 2021 är deras tillfälliga lokal ej 

anpassad för detta även om möjligheten finns. Önskemålen om ny 

lokal innefattar en toalett med utrymme för två personer och 

strategiskt placerad spegel. Familjebehandlarna upplever inte att det 

är ett bekymmer att kombinera rollen som behandlare med 

kontrollfunktionen av drogtest. Många liknande verksamheter 

instämmer i detta, men bland annat Maria-mottagningen i Malmö 

har som rutin att behandlaren använder en kollega för provtagning 

då detta är aktuellt. Maria Nordväst gör inte spontana tester på 

klienter de inte arbetar med. Ibland efterfrågar skola, fältsekreterare 

eller privata företag i Åstorp drogtester. Navet har då kunnat 

överlämna teststickor till annan part som ombesörjer testningen på 

annan plats. Familjebehandlarna tycker inte att detta är optimalt och 

önskar bland annat återkoppling av provsvaren. I övrigt önskar 
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Öppenvården Navet tillgång till samtalsrum och ett något större 

rum som kan användas som grupprum. Planen är att så småningom 

återinföra behandling i grupp.  

 

Maria Nordväst 

Det finns många Maria mottagningar i landet och en Maria Skåne 

mottagning är en öppenvårdsmottagning där personal från kommun 

och Region Skåne arbetar gemensamt med målgruppen, barn och 

unga upp till 25 år. Från Region Skåne är Barn- och 

ungdomspsykiatri och Vuxenpsykiatri representerade, vanligen med 

socionom och sjuksköterska med eller utan specialistkompetens 

inom psykiatri samt läkare på deltid, med eller utan 

specialistkompetens. Region Skåne bidrar också med medicinsk 

sekreterare eller administrativt stöd. Det tvärprofessionella teamet 

utgör grunden för arbetet utifrån ett socialt, psykologiskt och 

medicinskt perspektiv. Psykosociala insatser utförs genom 

Socialtjänstlagen, SoL och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL och 

därmed av alla medarbetare. Tillgången till telefonrådgivning eller 

tidsbokade besök ska vara lika oavsett vem som kontaktar och på 

vilket sätt kontakten sker. Detta erbjuds av alla medarbetare som 

arbetar med behandling.  

 

Maria Skånes mottagningar eftersträvar hög tillgänglighet. I 

basutbudet ingår öppettider och möjlighet till telefonkontakt på 

kontorstid. Telefonrådgivning används frekvent av både unga och 

anhöriga och är en viktig del av tillgängligheten. Vid ett fåtal 

tillfällen har invånare i Åstorps kommun tagit direktkontakt med 

Maria Nordväst, men nekats kontakt med hänvisning till uteblivit 
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avtal. Samverkan med relevanta aktörer och aktiv marknadsföring 

genomförs för att nå grupper som är underrepresenterade eller i 

riskzonen för att utveckla ett substansbruk. Det kan innebära att 

möta unga på deras arenor, exempelvis fritidsgårdar och offentliga 

miljöer där ungdomar vistas för att etablera relationer, och ge 

information om vad verksamheten kan erbjuda. 

 

I Skåne finns det fem stycken Maria mottagningar och 22 av 33 

kommuner är anslutna till någon av verksamheterna. Maria 

Nordväst har sin bas i Helsingborg och är sedan 2014 en samverkan 

mellan Helsingborgs stad, Ängelholms och Klippans kommun samt 

Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin. Även 

Örkelljunga och Båstads kommun ingår numera i samarbetet. 

Styrgruppen består av en representant från varje kommun. 

   

Klippans erfarenheter 

Klippans kommun har ingått ett avtal med Maria Nordväst och varit 

med sedan starten av samverkansavtalet år 2014. Kommunens 

representant med en plats i styrgruppen belyser vinster och 

utmaningar som de haft genom åren. Upplevelsen är generellt 

positiv och Maria Nordväst är öppna för att utveckla och forma 

arbetet efter kommunens behov, exempelvis vid förfrågan om att 

ansvara för förebyggande arbete, utbildning och handledning för 

personal och driva föräldracafé. I Klippan finns personal från Maria 

Nordväst på plats en gång i veckan och kommunen bistår med 

lokal. Skulle en klient behöva besöka verksamheten övriga dagar så 

kan denne resa med tåg till Helsingborgs central på cirka 35 

minuter.  
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Majoriteten av Klippans klienter är i behov av öppenvård och då 

fungerar arbetet med Maria Nordväst bra. Utmaningen uppstår när 

det gäller ungdomsvård/ungdomskontrakt, vård för de som via 

rättsväsendet dömts till insatser av socialtjänsten. Behandlingen på 

Maria Nordväst baseras på att ungdomen infinner sig frivilligt på 

utsatta tider. Problem uppstår när ungdomen vid upprepade 

tillfällen inte dyker upp då kommunen har ett ansvar för att insatsen 

genomförs. Klippans kommun har en önskan om att detta kan bli 

bättre, exempelvis genom att arbeta mer motiverande med 

klienterna.  

 

Ängelholms erfarenheter 

Ängelholms kommun är en av dem som varit med sedan starten av 

samarbetet år 2014. De upplever att det finns flera utmaningar med 

att ha en utförare av kommunens ansvarsområde, men som finns på 

avstånd. De saknar att ha närheten till verksamheten under större 

del av tiden. Idag finns personal från Maria Nordväst på plats i 

genomsnitt en dag i veckan. Det ställs högre krav på kontinuerlig 

kommunikation, tydlighet och återkoppling, vilket ibland inte är 

helt enkelt. Precis som i Klippans kommun kan Ängelholm se att 

det fungerar bättre i öppenvårdsärenden då de som deltar frivilligt 

ofta kommer på utsatta tider till skillnad mot vid tvång där 

uteblivna besök är vanligare.  

 

Vid behov av drogtest bekostas detta och remitteras av kommunen 

till Region Skåne, genom vårdcentralen. Alternativt att personen i 

fråga själv tar sig till Maria Nordväst som utför testet där. En 



 

 

 

 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2021-01-22    9(10) 

svårighet med att inte själv ha möjlighet att ta drogtest är vid mer 

brådskande situationer där det finns behov av ett omedelbart svar. 

Detta är inte möjligt när det går via Maria Nordväst eller 

vårdcentralen.  

 

Örkelljungas erfarenheter 

Örkelljunga kommun ingick avtal med Maria Nordväst 2018. Deras 

erfarenheter av samarbetet är positiva och de upplever att det bidrar 

med ökade kunskaper till kommunen. Vidare beskriver representant 

från Örkelljunga kommun att personalen på Maria Nordväst är 

professionella och att detta även är en reflektion de får från 

målgruppen som ger god återkoppling av deras erfarenheter i 

kontakten med mottagningen. 

 

Kommunen har haft, precis som flera andra kommuner, en önskan 

om att få ha mottagningen på plats likt Klippan där Maria Nordväst 

finns i kommunens lokaler en gång i veckan för att ta emot 

besökare. Innan detta kunde implementeras i Örkelljunga upplevde 

de svårigheter med avståndet till Helsingborg. Målgruppen fick på 

egen hand ta sig från Örkelljunga till Helsingborg där Maria 

Nordväst har sin bas, vilket det inte alltid fanns motivation till. Att 

resa från Örkelljunga med buss tar en timme.  

 

Alternativ för Åstorps kommun 

Öppenvården Navet har ett behov av en adekvat lokal för sitt 

uppdrag. Den behöver vara anpassad för att kunna ta drogtester, 

vilket innebär en toalett utformad för syftet alternativt att testningen 

läggs över på annan part, exempelvis vårdcentralen. Oavsett vem 
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som blir utförare är det oftast en kostnad som hamnar på 

kommunen eller den enskilda som önskar ett test. Vid ett samarbete 

kommunen och vårdcentralen emellan behöver ansvariga 

gemensamt komma fram till hur detta ska formuleras. 

Verksamheten Navet behöver även tillgängliga rum för enskilda 

besökare och grupper.  

 

I dagsläget finns möjligheten att teckna ett avtal med Maria 

Nordväst och därmed förlägga behandlingen och testning av 

personer upp till 25 års ålder hos. Ett specifikt avtal behöver 

formuleras av verksamhetschef på Maria Nordväst, styrgruppen och 

Åstorps kommun. Exempelvis gällande Maria Nordvästs möjlighet 

till närvaro i Åstorp som inte är en självklarhet, även om vissa 

andra kommuner organiserat det så. Maria mottagningarna i Skåne 

har en samsyn kring att delar av deras verksamhet inte kan avtalas 

bort, exempelvis att kommuner endast vill nyttja deras möjlighet att 

ta drogtester. För invånare i Åstorps kommun är tågresor till 

Helsingborg möjliga och tar 25 minuter enkel resa.  
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PROTOKOLL
2021-04-08

Snau § 68

Samverkansavtal med Maria Nordväst
Dnr 2021/54

Sammanfattning
Socialnämnden har under 2019 gett förvaltningen uppdrag att utreda
förutsättningar att ingå i samverkan med Region Skåne via mottagning Maria
Nordväst gällande behandling och stöd kring riskbruk och missbruk av droger
för ungdomar. Utredning har genomförts av tf områdeschef Elisabeth Green.
Mål för Maria Nordväst är att unga upp till 25 år med risk för missbruk/
riskbruk eller beroende och deras familjer och nätverk ska erbjudas hjälp så
att de kan forma sitt liv på det sätt de önskar, med bästa möjliga livskvalitet,
självständighet och hälsa. Antalet unga och unga vuxna med missbruk ska
minska genom att de erbjuds stöd och behandling tidigt. Därmed kan också
antalet som riskerar social utslagning i fi-amtiden minska.
Ärendet innehåller utredning, konsekvensbeskrivning samt beslutsförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f. verksamhetschef daterad den 23 mars
2021
Utredning av tf områdeschef Elisabeth Green

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att enligt tjänsteskrivelsens
anvisning att ingå i samverkansavtal med Maria Nordväst under perioden
september 2021- december 2024.

Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och finner att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att enligt
tjänsteskrivelsens anvisning att ingå i samverkansavtal med Maria Nordväst
under perioden september 2021- december 2024.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

/^̂
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^



Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Riktlinjer för förmedlingsmedel 
Dnr SND 2021/64 
 
Sammanfattning 
De föreslagna riktlinjerna ger handläggare vägledning i arbetet för en rättssäker 
och likvärdig utredning och behovsbedömning. Det innebär inte någon 
inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan. 
Underlaget till riktlinjer för förmedlingsmedel föreslås godkännas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f. verksamhetschef daterad den 30 mars 2021  
Förslag på riktlinjer för förmedlingsmedel 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 69 
  
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 



Socialförvaltningen  1(2) 

Myndighetsavdelningen 
 

 

Sanna Löf 
Tf Verksamhetschef Myndighet och IFO/LSS 
042 – 641 95 
sanna.lof@astorp.se  

 

Socialnämnden 
 
Riktlinjer för förmedlingsmedel 
SnDnr 2021/64 
 
Sammanfattning 
De föreslagna riktlinjerna ger handläggare vägledning i arbetet för en rättssäker 
och likvärdig utredning och behovsbedömning. Det innebär inte någon 
inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan. 
Underlaget till riktlinjer för förmedlingsmedel föreslås godkännas. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för förmedlingsmedel. 
 
Bakgrund 
I Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ( SOSFS2 011:9), anges att kommunens ledningssystem ska 
identifiera, beskriva och fastställa de processer och rutiner i verksamhetens om 
behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Om kommunerna väljer att utarbeta 
riktlinjer måste de utformas så att de är förenliga med lag, förarbeten och 
rättspraxis. För att säkerställa en rättssäker handläggning har riktlinjerna därmed 
tagits fram utifrån gällande lagändringar och föreskrifter. Riktlinjerna lämnas till 
socialnämnden för beslut i enlighet med nämndens reglemente. 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna utgör ett led i Åstorps kommuns kvalitetsarbete för att säkerställa att 
handläggningen av ärenden förmedlingsmedel sker på ett likartat och rättssäkert 
sätt. Riktlinjerna har tagits fram med utgångspunkt i de lagar som reglerar 
verksamhetsområdet samt utifrån centrala utgångspunkter som ska genomsyra 
arbetet inom socialnämndens verksamheter. 
Syftet med förslaget till riktlinjer förmedlingsmedel är att skapa enhetlighet i 
synsättet vid handläggning av ärenden inom området. Beslut om insatser ska 
grundas på en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning.  
Riktlinjerna är vägledande för handläggare vid bedömningen av ärenden inom 
området för förmedlingsmedel. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den 
enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan. 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-30 
Version  1 



Socialförvaltningen  2(2) 

Myndighetsavdelningen 
 

Bedömning 
De föreslagna riktlinjerna ger förvaltningen stöd och vägledning i arbetet för att 
uppnå rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och 
tillgång till de insatser som erbjuds från socialtjänsten gällande förmedlingsmedel. 
Riktlinjerna bedöms säkerställa lagstiftarens intentioner för handläggning i 
ärenden inom området. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Riktlinjerna innebär att insatser som förmedlingsmedel tydliggörs gällande de 
personer som är i behov av stöd i att sköta den egna ekonomin. Genom insatserna 
kan skuldsättning och bostadslöshet förebyggas vilket leder till minskade 
kostnader på sikt. 
 
Konsekvenser för miljön 
Beslutet att anta riktlinjerna medför inga konsekvenser för miljön. 
 
Konsekvenser för kommuninvånaren 
Beslutet är positivt för medborgarna genom att riktlinjerna underlättar 
behovsbedömningar samt ökar rättssäkerheten och möjligheten till likvärdiga 
utredningar. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Vägledande riktlinjer för förmedlingsmedel underlättar behovsbedömningar samt 
ökar rättssäkerheten och möjligheten till likvärdiga utredningar. Detta är positivt 
för de barn som omfattas av insatser inom området och som annars riskerar att 
påverkas av en ostabil familjeekonomi. Riktlinjerna innebär således positiva 
konsekvenser för barns hälsa och utveckling. 
 
 
 
Sanna Löf                                                      Karin Lundin 

Tf Verksamhetschef Myndighet IFO/LSS    Områdeschef Försörjningsstöd/VINR 

 
 
Expedieras till: 
Områdeschef försörjningsstöd 
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Bakgrund 
När en enskild av olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen hand, kan 
individen hos socialnämnden ansöka om hjälp med att hantera sin ekonomi. Den enskilde kan 
då under vissa förutsättningar beviljas förmedlingsmedel. Detta vilket innebär att den enskilde 
lämnar en fullmakt till socialnämnden gällande sin inkomst, t ex. lön, pension eller bidrag 
från Försäkringskassan. Den enskilde får då hjälp med att bland annat betala räkningar och att 
inkomsterna i övrigt förmedlas till individen enligt en genomförandeplan. 
 

Lagstiftning 
Socialtjänstlagen 4 Kap 1§ 
I 4 kap. 1§ i socialtjänstlagen (SoL) står det att den som inte kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning och för sin livsföring i övrigt. Syftet är att den enskilde genom biståndet ska 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes 
möjligheter att leva ett självständigt liv.  
En ansökan om förmedlingsmedel ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap. 1 § SoL. 
Om socialnämnden kommer fram till att rätt till förmedlingsmedel föreligger ska beslut fattas 
enligt 4 kap 1 § SoL. Beslutet ska föregås av en utredning. Om rätt till bistånd inte föreligger 
ska socialnämnden, liksom i andra biståndsärenden, fatta ett avslagsbeslut samt lämna 
besvärshänvisning. Den enskilde har rätt till bistånd under förutsättning att andra möjligheter 
att tillgodose behovet har övervägts och prövats, i detta fall exempelvis ansökan om god man.  
 
Dokumentationsskyldighet 
Den dokumentationsskyldighet som finns reglerad för socialtjänstens verksamhet i 11 kap. 5 
och 6 §§ i SoL gäller även för förmedlingsmedel. Detta innebär att löpande anteckningar ska 
föras, regler om insyn i akten ska tillämpas. Arbetet ska också präglas av kvalitet och säkerhet 
enligt 3 kap. 3§ i SoL. Handläggning och verkställighet av förmedlingsmedel ska ske på 
samma sätt som för allt övrigt bistånd inom socialtjänsten. Dokumentation ska utformas med 
respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de 
journalanteckningar och andra anteckningar som förs om de enskilde. Om den enskilde anser 
att någon uppgift i dokumentationen är oriktigt ska detta dokumenteras enligt 11 kap. 5§ SoL.  
 
Handelsbalken (1736:0123) Sysslomannaskap 18 kapitel 
Det finns bestämmelser i handelsbalken om sysslomannaskap som berör förmedlingsmedel. 
Det innebär att socialtjänsten har en redovisningsskyldighet, som innebär att inkomster och 
utgifter ska redovisas till den enskilde samt att betalningar ska styrkas med verifikationer.  
När uppdraget upphör ska en slutredovisning lämnas. Om det då skulle föreligga brister i 
hanteringen av den enskildes egna medel kan sysslomannaskapet bli ersättningsskyldig. Det 
framgår också i skrivelsen att den enskilde har dispositionsrätt till sina egna medel och därför 
är det viktigt att en skriftlig överenskommelse finns om hur medlen ska disponeras.  
 
Godmanskap 
Socialnämnden har en skyldighet enligt 5 kap. 3§ i socialtjänstförordningen (SoF) att anmäla 
till överförmyndaren om bedömning görs att den enskilde har behov av god man. Regler om 
god man finns i 11 kap. föräldrabalken (FB). Det framgår där att om någon på grund av 
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sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp 
med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom, eller sörja för person ska rätten besluta om att 
anordna godmanskap åt den enskilde.  
En ansökan om god man kan också göras av den enskilde. Om den enskilde ej har möjlighet 
att ansöka själv t.ex. på grund av sjukdom kan en anhörig göra en ansökan om god man men 
då krävs att det finns läkarintyg som styrker behovet.  
 

Syfte och mål 
I 4 kap. 1§ i SoL står det att den som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin 
livsföring i övrigt. Syftet är att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker individens möjligheter att leva ett 
självständigt liv. Målet med förmedlingsmedel är att hjälpa den enskilde att på sikt själv ta 
hand om och kontrollera sin ekonomi, alternativt i avvaktan på att god man/förvaltare 
tillträder.  
 

Handläggning 
Ansökan om förmedlingsmedel ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap. 1§ SoL.  
I utredningen som ligger till grund för beslutet utreds möjligheten om behovet kan tillgodoses 
på annat sätt, exempelvis genom god man, via autogiro eller direktbetalning i de fall den 
enskilde har försörjningsstöd. Den enskilde ska i första hand hänvisas till banken för att se 
över möjligheten till betalningsförmedling, registrera betalning av fakturor via autogiro, få 
hjälp via anhöriga och kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.  
Om socialnämnden kommer fram till att rätt till förmedlingsmedel föreligger ska beslut fattas 
enligt 4 kap. 1§ i SoL. Om rätten till förmedlingsmedel ej föreligger och behovet kan 
tillgodoses på annat sätt ska ett avslagsbeslut fattas och en besvärshänvisning lämnas till den 
enskilde. Beslut om förmedlingsmedel är tidsbegränsat och innefattar en period på sex 
månader. Den tiden ska aktivt användas för att stödja den enskilde i att utveckla förmågan att 
klara sin livsföring och att hantera sina egna medel.  
Om det visar sig att den enskilde är i fortsatt behov av förmedlingsmedel kan en ny period på 
sex månader beviljas. Det är viktigt att ansökan om god man tas i beaktan i de 
förmedlingsärenden som beviljas. Den enskildes behov av hjälp kan vara mer långvarig och 
så omfattande att en god man kan vara mer lämplig för att tillgodose den enskildes behov. 
Stor restriktivitet ska alltid iakttas då det gäller att bevilja den enskilde förmedlingsmedel. 
 

Genomförandeplan och uppföljning 
I samband med att ett förmedlingsmedel beviljas ska en överenskommelse/genomförandeplan 
upprättas tillsammans med den enskilde. En genomförandeplan ska innehålla mål för 
förmedlingsmedlet och hur den enskilde på bästa sätt ska kunna återta ansvaret för sin 
ekonomiska planering.  
Genomförandeplanen ska även innehålla en överenskommelse om vilka räkningar som ska 
betalas från socialtjänsten, i vilken prioritet samt hur och när betalningar till den enskilde ska 
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göras. Genomförandeplanen ska också innehålla en överenskommelse om vem som ansvarar 
för vad och när en uppföljning ska ske. 
Uppföljning ska göras var tredje månad där socialtjänsten tillsammans med den enskilde ska 
se om någon förändring skett och om utformningen av genomförandeplanen bör ändras 
utifrån de nya förutsättningarna. Syftet med uppföljningar är också att se om målet/målen för 
insatsen uppnåtts.  
Under uppföljning ska genomförandeplanen granskas och revideras utifrån ändrade 
förutsättningar och behov hos den enskilde. Om behovet av förmedlingsmedel kvarstår kan en 
ny sex månads period beviljas.  
Budgetrådgivning är kostnadsfritt hos kommunen och bör därmed vara en obligatorisk del i  
planeringen. Budget- och skuldrådgivare ger den enskilde råd om hur man ska lägga upp sin 
budget och instruerar i hur man bör prioritera och betala sina räkningar. Budgetrådgivaren kan 
också hjälpa den enskilde att ansöka om skuldsanering om behov finns. 
 

Pågående förmedlingsärenden 
Alla ekonomiska transaktioner verkställs i verksamhetssystemet Lifecare. Den enskilde kan 
följa samtliga inbetalningar och utbetalningar på sitt förmedlingskonto. Socialtjänsten måste 
enligt lag erbjuda redovisning genom avstämning varje månad. Den enskilde ska då erhålla ett 
skriftligt kontobesked med saldoredovisning, detta skickas lämpligen tillsammans med beslut 
om försörjningsstöd i de fall den enskilde har ansökt om det. Den enskilde ska vid insatsens 
inledning informeras både skriftligt och muntligt att hon/han när som helst kan ändra 
överenskommelsen eller avsluta insatsen samt att hon/han har rätt att ta del av vad som skrivs 
i journalen. 
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PROTOKOLL
2021-04-08

Snau § 69

Riktlinjer for formedlingsmedel
Dnr SND 2021/64

Sammanfattning
De föreslagna riktlinjerna ger handläggare vägledning i arbetet för en
rättssaker och likvärdig utredning och behovsbedömning. Det innebär inte
någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin
ansökan. Underlaget till riktlinjer för förmedlingsmedel föreslås godkännas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t. f. verksamhetschef daterad den 30 mars
2021
Förslag på riktlinjer för förmedlingsmedel

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anta riktlinjer för
förmedlingsmedel.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och finner att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att anta
riktlinjer för förmedlingsmedel.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

L'Uå
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

L^
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Ramöverenskommelse med Region Skåne gällande området psykisk hälsa 
Dnr SND 2021/71 
 
Sammanfattning 
Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse 
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom 
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sedan 2015 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 
beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har nu reviderats 
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en 
gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet inkluderats. Revideringen ska spegla de förändringar i 
lagstiftningar som skett under de senaste åren. Rekommendationen från Skånes 
Kommuner är att Åstorps kommun ska anta ramöverenskommelse gällande fyra 
målgrupper inom området psykisk hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Sanna Löf, 2021-04-15 
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa, 
daterad 210211. 
Rekommendation att ingå i ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper 
inom området psykisk hälsa från Skånes kommuner, daterad 210308. 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Region Skåne 
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Myndighetsavdelningen 
 

 

Sanna Löf 
Tf Verksamhetschef Myndighet och IFO/LSS 
042 – 641 95 
sanna.lof@astorp.se  

 

Socialnämnden 
 
Ramöverenskommelse med Region Skåne gällande området psykisk hälsa 
SnDnr 2021/71 
 
Förslag till beslut 
Att anta ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk 
hälsa, daterad 210211. 
 
Sammanfattning 
Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse 
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som 
har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sedan 2015 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 
beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har nu reviderats gemensamt 
av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en gemensam 
ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet inkluderats. Revideringen ska spegla de förändringar i lagstiftningar 
som skett under de senaste åren. Rekommendationen från Skånes Kommuner är 
att Åstorps kommun ska anta ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper 
inom området psykisk hälsa. 
 
Ärendebeskrivning 
Ramöverenskommelsen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt 
barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 
beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes 
Kommuner och sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även 
samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 
inkluderats.  
 
Syftet med överenskommelsen är att underlätta samverkan mellan Region Skåne 
och Skånes kommuner och att ge huvudmännen förutsättningar att följa 
rekommendationer i gällande nationella riktlinjer. Överenskommelsen ska 
betraktas som en ramöverenskommelse vilken ska ligga till grund för lokala 
överenskommelser. 
 
Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen ändring av 
ansvarsgränser. Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-15 
Version  1 
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Myndighetsavdelningen 
 

sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de 
skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar.  
 
• Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller 

psykisk funktionsnedsättning.  
• Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna 

hemmet.  
• Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.  
• Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.  
 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 
månader uppsägningstid. 
 
Överenskommelsen ska antas av alla berörda nämnder i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa, 
daterad 210211. 
Rekommendation att ingå i ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom 
området psykisk hälsa från Skånes kommuner, daterad 210308. 
 
Bedömning 
Syftet med överenskommelsen är att underlätta samverkan mellan Region Skåne 
och kommunen och att ge huvudmännen förutsättningar att följa 
rekommendationer i gällande nationella riktlinjer vilket är viktigt för utveckling, 
kvalitet och det fortlöpande arbetet. 
 
Konsekvenser för kommuninvånaren 
Samverkan gällande de områden där kommunen och Region Skåne har ett delat 
hälso- och sjukvårdsansvar bedöms positivt för kommuninvånaren. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Ramöverenskommelsen innefattar områden som berör barn. Samverkan gällande 
de områden där kommunen och Region Skåne har ett delat hälso- och 
sjukvårdsansvar bedöms positivt för barn. 
 
 
Gun Bylund                                             Sanna Löf 

Tf förvaltningschef                                  Tf Verksamhetschef Myndighet IFO/LSS     

 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Skånes kommuner 
Region Skåne 
Socialförvaltningen 



 

 

SKÅNES KOMMUNER 

 

Adress 

Gasverksgatan 3A 

222 29, Lund 

 

Telefon 

0728 - 85 47 00 

 

E-post 

info@skaneskommuner.se 

 

Org. nummer 

837600 - 9109 

 

skåneskommuner.se 

 

 

Datum 

2021-03-08 

 

Diarienummer 

HSV 21-001 

 

 

Ansvarig tjänsteperson 

Emelie Sundén 

Strateg, 0728-85 48 77 

 

 

Skrivelse till 
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Skånes Kommuner rekommenderar 

kommuner i Skåne att teckna 

ramöverenskommelse med Region Skåne 
 

Skånes Kommuners rekommendation 
Styrelsen för Skånes Kommuner rekommenderar de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse 

gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa.  

 

Hantering av undertecknandet för ramöverenskommelsen 
Region Skåne kommer att skicka ut två undertecknade exemplar per post till varje kommun.  

Om kommunerna tecknar ramöverenskommelsen ska ett undertecknat exemplar återsändas enligt de 

instruktioner som medföljer utskicket.   

 

Sammanfattning 
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har 

eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 

beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts 

till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det 

egna hemmet inkluderats. 

 

Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen ändring av ansvarsgränser. 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar 

ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 

och sjukvårdsansvar. 

 

 

• Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning.  

• Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet. 

• Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 

• Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid. 
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Bakgrund  
Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 §) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 

kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper 

är;  

1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 

2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallandemedel, läkemedel, 

dopningsmedel eller spel om pengar, och 

3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

 

Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse gällande personer med 

psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 

sedan 2015 ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik. Dessa 

ramöverenskommelser har nu reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och 

sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas utanför 

det egna hemmet inkluderats. Den fjärde aktuella målgruppen är barn upp till 18 år som har eller riskerar att 

utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att 

ingå överenskommelser men 2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar målgruppen ingicks fanns 

incitament via den statliga satsningen PRIO psykisk ohälsa att målgruppen skulle ingå. Region Skåne och 

Skånes Kommuner ser ingen anledning att i denna överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med 

tanke på det arbete som behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 2020. 

 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar 

ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 

och sjukvårdsansvar. 

 

Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av Region Skåne och Skånes 

Kommuner och som även har representation från brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort 

referensgrupp i arbetet. Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och 

utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. 

Samarbete ska ske med individen i centrum. 

 

Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. 

 

Ambitionen vid revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de 

förändringar i lagstiftningar som skett under de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk 

och beroende av spel om pengar i denna överenskommelse. 

 

Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete 

innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet 

med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med somatisk hälsa och 

levnadsvanor för målgrupperna. 

 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid. 
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Ramöverenskommelsen har föredragits i Tjänstemannaberedning till Centralt samverkansorgan 4 december 

2020 och i Centralt Samverkansorgan 11 december.  

 

Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd fattade den 11 februari 2021 beslut att ingå 

ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper med samtliga skånska kommuner under förutsättning att 

motsvarande beslut tas i kommunerna. Styrelsen för Skånes Kommuner fattade den 5 februari beslut om att 

rekommendera de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelsen.  
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Carina Lindkvist, avdelningschef hälsa, social välfärd och omsorg 
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Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom
området psykisk hälsa

Styrelsen för Skånes Kommuner har 2021-02-05 fattat beslut att rekommendera de
skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse med Region Skåne gällande
fyra målgrupper inom området psykisk hälsa.

Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd har 2021-02-11 fattat beslut att ingå
överenskommelse med kommunerna.

Härmed översändes, av Region Skånes undertecknad, överenskommelse i två
exemplar. Om kommunen tecknar ramöverenskommelsen ska ett undertecknat
exemplar återsändas till:

fö"'———————-. _..
Region Skåne J ÅSTORPS KOMMUN"

SOCIALNÄMNOEN

Diarienummer 2021-0000539 J „„ , ^ J
291 89 Kristianstad.

Diarienr

Bim Soerich

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se



.0-
SKÄNE

SKÅNES
KOMMUNER»

DATUM

2021-02-11

ÅSTORPS KOMMUN

2021 -03- 17

Diarienr.

Ramöverenskommelse
Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning.

Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet.

Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.

Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

Vårdsamverkan Skåne
Region Skåne | Skånes Kommuner

vardsamverkanskane.se
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l. Allmänt om överenskommelsen

1.1 Bakgrund
Ramöverenskommelsen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa från 2013-06-10 och Ramöverenskommelsen
gällande personer med missbruks- och beroendeproblematikfrån 2015-03-16 har reviderats
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner. Dessa ramöverenskommelser har sammanförts
till denna gemensamma ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet inkluderats.

Regioner och kommuner är enligt HSL (16 kap 3 §) och SoL (5 kap Id, 8a, 9a §§) skyldiga att ha
överenskommelser om samarbete för dessa målgrupper.

Ramöverenskommelsen är en bilaga till avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-
och sjukvården i Skåne vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska
kommunerna och Region Skåne har ett delat hälsa- och sjukvårdsansvar.

Regional Samverkansgrupp Psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av Region Skåne och
Skånes Kommuner och som även har representation från brukar- och anhörigorganisationer, har
utgjort referensgrupp till framtagandet av ramöverenskommelsen.

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla
samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna.
Samarbete ska ske med individen i centrum.

Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser.

1.2 Syfte och mål
Samarbetet ska leda till att personer inom målgrupperna ska

•

•

få tillgång till tidiga insatser på rätt nivå

få möjlighet att leva som andra och att vara delaktiga i samhället

få stöd till återhämtning

få möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar

Parterna har ett gemensamt ansvar för samarbete utifrån den berörda personens behov. Samarbete
och samordning ska utgå från mötet med personen och dennes närstående.

Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet. Förebyggande
arbete innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd
förvärras, l arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta
med kroppslig hälsa och levnadsvanor för målgrupperna.

1.3 Giltighetstid
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månaders
uppsägningstid. Om båda parter är överens kan justeringar av

avtalet göras under avtalstiden (till exempel som följd av lagförändringar eller andra

justeringar med anledning av till exempel förändrade samarbetsformer).

Vårdsamverkan Skåne 3
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1.4 Målgrupper
Följande målgrupper som är i behov av stöd eller insatser från båda huvudmännen ingår i denna
överenskommelse:

Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning.

^

•

•

Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet.

Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.

Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkatlande

medel, läkemedel, dopningsmedet eller spel om pengar.

2. Utgångspunkter
2.1 Gemensam värdegrund
Den gemensamma värdegrunden för samarbetet och de verksamheter som omfattas av
detta avtal är följande:

• vi arbetar med individfokus och skapar personcentrerade samarbetslösningar utifrån
individens behov och förutsättningar

• vi strävar efter att tillgodose personers förväntningar på inflytande och självbestämmande,
respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård av hög kvalitet

vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån den berörda personens perspektiv

Oklarheter gällande kostnadsansvar, eller brist på resurser, får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård
och behandling eller att vård och behandling försenas.

2.2 Barnperspektiv
Barnets bästa ska bedömas och beaktas vid alla beslut som rör barnet. Barnet är en bärare av
rättigheter, inte enbart en mottagare av insatser. Utöver lagstiftning som utrycker dessa rättigheter
samt föreskrifter, allmänna råd och handböcker som konkretiserar rättigheterna krävs ett
barnrättsbaserat synsätt. Detta innebär att barnet erkänns, respekteras och skyddas som
rättighetsbärare med en individuell personlighet, egna behov och intressen, samt personlig
integritet. Barn kan inte ses isolerade från sina föräldrar. Att de vuxna får bästa möjliga stöd tigger
också i barnets intresse. Vid intressekonflikt har barnets intresse företräde.

Personal inom förskola, skola, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt Socialtjänstlagen, SoL (2001:453,
14 kap l §) att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller
misstänker att ett barn far illa. Anmälan bör göras skriftligt.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30, 5 kap 7 §), är hälso- och sjukvården skyldiga att
särskilt beakta minderåriga barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon
annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller en psykisk
funktionsnedsättning eller har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel
om pengar.
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Socialtjänsten ska genom socialtjänstlagen (SoL 5 kap l §) verka för att barn får en trygg uppväxt
samt att arbeta förebyggande, l detta ligger en viktig uppgift i att både upptäcka och stödja barn som
anhöriga när föräldrar har missbruk/beroende, psykisk ohälsa eller andra allvarliga svårigheter som
kan påverka föräldraskapet och barns hälsa och utveckling.

2.4 Delaktighet
Den berörda personen är en självklar aktör i sin vård. Parterna behöver var för sig och gemensamt
möjliggöra för personen att vara delaktig i och påverka de beslut som fattas i vårdkedjan, från
planering till utförande av insatser och utvärdering av dessa. Särskild hänsyn behöver tas gällande
personer som har nedsatt autonomi.

2.5 Brukarinflytande
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att brukar- och anhörigorganisationer ges
möjligheter att medverka för att utveckla vård- och stödinsatser på systemnivå. Brukarföreträdare
ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna
överenskommelse planeras och följs upp på regional nivå och om möjligt även på lokal nivå.

2.6 Lagstiftning

Överenskommelse om samarbete

Regioner och kommuner är genom bestämmelser i HSL (16 kap 3 §) och SoL (5 kap Id, 8a, 9a §§)
skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk
funktionsnedsättning, personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och barn och unga som vårdas utanför det
egna hemmet.

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges
möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Samordnad individuell plan, SIP.
När en person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, ska regionen
tillsammans med kommunen enligt både HSL (16 kap 4 §) och SoL (2 kap 7 §) upprätta en samordnad
individuell plan. Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att
personen ska få sina behov tillgodosedda och om personen samtycker till det. Arbetet med planen
ska påbörjas utan dröjsmål.

För att starta ett SIP-arbete krävs alltid att den som planen handlar om har gett sitt samtycke.
Individen ska också alltid få möjlighet att aktivt vara med i planeringen och påverka vilka aktörer som
ska delta. Planen är till för att möta individens behov, och måste därför utgå från individens
upplevelse och önskemål. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är
lämpligt och den berörda personen inte motsätter sig det.

Förskola och skola har inte enligt lag skyldighet att kalla till SIP. Däremot har de
samverkansskyldighet utifrån annan lagstiftning.

Elevhälsan som arbetar enligt HSL har inte heller skyldighet att kalla till SIP då lagregleringen om SIP
gäller de som arbetar enligt HSL inom landstinget men det finns inget i lagstiftningen som hindrar att
förskola och skola är delaktiga.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Om personen efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från både region och
kommun i form av hälsa- och sjukvård eller socialtjänst, ska en samordnad individuell planering
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genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. Om insatser behövs från
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska även den regionfinansierade öppna vården
medverka i den samordnade individuella planeringen. Bestämmelser finns i lag (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälsa- och sjukvård.

Samordnad vårdplan vid öppen psykiatrisk tvångsvård
För personer som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen
rättspsykiatriskvård, ska planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad
vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård.

Information och styrdokument
Region Skåne och de skånska kommunerna har gemensamt tagit fram information och styrdokument
för samverkan vid utskrivning (SVD) och samordnad individuell planering (SIP).

2.7 Kunskapsstyrning
Kunskapsstyrning innebär att vård och insatser ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och
utformas för att möta personers behov på bästa möjliga sätt. Detta innebär att alla beslut ska
baseras på bästa tillgängliga kunskap, personens situation, erfarenheter och alltid ske i samverkan
med den berörda personen och närstående.

Socialstyrelsen anger, i vissa fall, genom nationella riktlinjer vilka insatser som huvudmännen i första
hand ska genomföra för personer som omfattas av överenskommelsen. Kommunerna och Region
Skåne ska samverka för att följa nationella riktlinjer och andra rekommendationer samt gemensamt
överenskomna regionala vårdprogram/riktlinjer/rutiner.

Samverkan sker inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård i
nationellt, regionalt och lokalt Drogramområden för psykisk hälsa. Genom nationella vård- och
insatsprogram (VIP) inom området psykisk hälsa tillgängliggörs den samlade kunskapen om insatser
enligt evidens och beprövad erfarenhet för berörda verksamheter, professioner och chefer.

Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp för ett antal sjukdomsområden. Vårdförloppen syftar till att skapa en
jämlik vård med hög kvalitet i hela landet. Arbetet med vårdförloppen ska utgå från tillförlitliga och
aktuella kunskapsstöd och baseras på bästa tillgängliga kunskap. Införande avvårdförlopp
påbörjades successivt i regionerna med början 2020.

2.8 Samverkansstmktur

Den berörda personens behov ska alltid stå i centrum, l samarbetssituationer är bemötandet av
samarbetspartnern av stor vikt. Samverkan ska präglas av ömsesidig respekt för varandras
profession, kompetens och erfarenhet.

Om kommun eller Region Skåne tecknar avtal med någon annan och överlåter uppgifter de har
ansvar för, ska denna ramöverenskommelse tillämpas. Respektive huvudman ansvarar för att
verkställa sitt åtagande inom den egna organisationen.

Verksamhetsansvariga ska tidigt informera berörda parter, vilket innefattar brukar- och
anhörigorganisationer, om planerade förändringar i den egna verksamheten som kan påverka
förutsättningar för samarbete eller samordning, eller få andra konsekvenser för de samarbetsparter
som berörs.
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Regional nivå
På regional nivå finns ett gemensamt tjänstemannaforum med representanter från Region Skåne,
Skånes Kommuner, de skånska kommunerna samt brukar- och anhörigorganisationer. Regional
Samverkansgrupp Psykiatri. Regional Samverkansgrupp Psykiatri arbetar på uppdrag av
tjänstemannaberedningen till Centralt Samverkansorgan. Centralt samverkansorgan är ett politiskt
samverkansorgan avseende samverkan inom hälso- och sjukvården i Skåne mellan Region Skåne och
de skånska kommunerna.

Regional Samverkansgrupp Psykiatri ansvarar för;

Samordning och utveckling på regional nivå avseende ramöverenskommelsens
målgrupper.

Revidering av ramöverenskommelsen.

Rådgivning till parterna vid tvister.

Delregional och lokal nivå
Denna ramöverenskommelse ska följas av lokala överenskommelser. De lokala överenskommelserna
ska reglera samverkan utifrån de förutsättningar som angivits i denna överenskommelse.

De lokala överenskommelserna bör följas upp och revideras vid behov. Överenskommelserna
undertecknas av behöriga tjänstemän, l Region Skåne ska dessa undertecknas av ansvariga
verksamhetschefer eller motsvarande och i kommuner av förvaltningschefer eller motsvarande.
Brukar- och anhörigorganisationer ska bjudas in att delta i revideringen.

I kommun/kommuner ska samrådsgrupper med verksamhetsansvariga chefer från kommunen och
Region Skåne gemensamt ansvara för strategisk planering och samordning av verksamheter och
insatser. Samrådsgrupperna ansvarar för att samverkan enligt denna ramöverenskommelse och
lokalt tecknade överenskommelser följs och har även till uppgift att fatta beslut i frågor som inte går
att lösa i det dagliga arbetet.

Inom ramen för avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälsa- och sjukvården i Skåne
finns en framtagen modell för samverkan. På delregional nivå ansvarar respektive delregionalt
samverkansorgan bland annat för partsgemensam utveckling avseende hälsa- och sjukvård i Skåne.
Befintliga strukturer och samverkansgrupper kan användas som samrådsgrupper, det är dock en
förutsättning att det finns en tydlig koppling till de delregionala samverkansorganen. l de lokala
överenskommelserna regleras vilka representanter som ska ingå i samrådsgrupperna.

Vad gäller barn som vårdas utanför egna hemmet kan ytterligare samverkansparter hos
huvudmännen behöva involveras i de lokala överenskommelserna och samrådsgrupperna.

Hur tvister mellan parterna ska lösas
Tvister mellan verksamheter i Region Skåne och Skånes kommuner ska i första hand lösas av
närmaste chef med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Företrädarna har ett gemensamt ansvar
att komma fram till en gemensam lösning med den berörda personens behov i centrum.
Samverkansproblem och tvister ska lösas skyndsamt och återkoppling ska ske till alla berörda parter.

Ansvar för lösning av tvist har:

l. närmaste chef med mandat att fatta beslut i aktuell fråga
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verksamhetschef med mandat att fatta beslut om frågan inom hälso- och sjukvården
och förvaltningschef, eller annan tjänsteperson med delegation, inom kommun.

parterna kan, vid oenighet i enskilda ärenden, vända sig till Regional Samverkansgrupp
Psykiatri för förslag på lösning. Regional Samverkansgrupp Psykiatris bedömningar
inte prejudicerande för ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunerna.

Var och en av parterna har möjlighet att, om det uppstår oenighet, lyfta frågor som rör
denna överenskommelse och eventuellt behov av särskilda bedömningar och
rekommendationer till Centralt Samverkansorgan.

Uppföljning
På regionövergripande nivå ansvarar Region Skåne och Skånes Kommuner för att denna
ramöverenskommelse årligen följs upp genom Regional Samverkansgrupp Psykiatri.

Samrådsgruppen på lokal nivå ska årligen fastställa områden för uppföljning och utvärdering. Ett sätt
att genomföra uppföljning är genom brukarrevision.

3. Ansvarsområden
Denna ramöverenskommelse omfattar fyra målgrupper.

Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning

Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet.

Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.

Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

För samtliga dessa fyra målgrupper gäller nedanstående ansvarsområden. Specifika
ansvarsområden för de olika målgrupperna listas under respektive målgrupp under rubrik 3.1-3.4

Kommunen ska främja invånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva
deltagande i samhällslivet. Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning,
bostad och utbildning. Kommunen erbjuder också kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i enlighet
med gällande ansvarsfördelning.

Viktiga delar i kommunens ansvar för överenskommelsens målgrupper är:

Uppsökande arbete och upplysning om kommunens verksamheter.

Utredning och bistånd/insats enligt SoL och LSS.

Ansökan om och verkställighet award enligt LVU.

•

•

•

Tillhandahållande av boende och stöd i hemmet så att personer med
funktionsnedsättning får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter hens behov
av särskilt stöd.

Tillhandahållande avelevhälsa som omfattar hälsofrämjande, medicinska,

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Erbjudande av stöd till familj, anhöriga och närstående.
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Erbjudande av hälso- och sjukvård enligt HSL och avtal om ansvarsfördelning och
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.

Region Skåne ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genom att
erbjuda hälsa- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.

Viktiga delar i Region Skånes ansvar för målgruppen är:

Arbete för tidig upptäckt och med tidiga insatser.

Erbjudande av stöd till familj, anhöriga och närstående.

Stöd och utbildningsinsatser till kommunens personal kopplat till vård av enskild
person i enlighet med avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälsa- och
sjukvården i Skåne.

Erbjudande av hälso- och sjukvård enligt HSL och avtal om ansvarsfördelning och
utveckling avseende hälsa- och sjukvården i Skåne.

3.1 Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk

funktionsnedsättning

Det är särskilt viktigt att tidigt uppmärksamma barn som har eller riskerar utveckla psykisk ohälsa
eller psykisk funktionsnedsättning.

Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och
behandla psykisk ohälsa hos barn och unga och det krävs ett helhetsperspektiv kring dessa barn.

När samtidiga stödinsatser ges behöver de utgå från barnets eller ungdomens aktuella livssituation
och ofta vara sammansatta och synkroniserade. Parterna är överens om att en utveckling av
kvaliteten i SIP-processens olika delar bör prioriteras. Skolan är en särskilt viktig samverkansaktör för
barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

3.2 Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.

Barn och unga som vårdas utanför egna hemmet har som grupp betraktat sämre psykisk och fysisk
hälsa än andra barn. Det är särskilt viktigt att i samverkan uppmärksamma dessa barns behov inför
vård utanför egna hemmet, under pågående vård utanför egna hemmet samt vid avslutande av vård
utanför egna hemmet. Godkänd grundskola är en viktig friskfaktor för barn och därför är det
angeläget att säkerställa en fungerande skolgång. Skolan är en särskilt viktig samverkansaktör för
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är:

Skolplikt och rätt till utbildning

Överlämning vid skolbyte

Viktiga delar i Region Skånes ansvar för målgruppen är:

• Hälsoundersökning inklusive oral hälsa på initiativ av socialnämnden i anslutning till att
vård utanför det egna hemmet inleds, i enlighet med lag (2017:209) om
hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
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Det finns ett skånegemensamt samarbete avseende dessa hälsoundersökningar, www.skane.se/hubs

3.3 Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.
Det är av stor betydelse att det finns en god beredskap hos huvudmännen att tillgodose behoven hos
individer med psykisk funktionsnedsättning. Individanpassat stöd, rehabilitering och stöd för
återhämtning sparar både lidande och pengar för individer och samhälle. Samtidiga och samordnade
insatser och i vissa fall integrerade verksamheter behövs för att möta personens behov.

3.3.1 Personer i psykiatrisk tvångsvård enligt LPT eller LRV
En person som lider av allvarlig psykisk störning, som utgör en fara för sig själv eller sin omgivning,
och som inte frivilligt samtycker till vård, kan tvingas till vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård,
LPT. En person med allvarlig psykisk störning som begått brott kan som påföljd dömas till
rättspsykiatriskvård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är:

Insatser enligt SoL, LSS och hälsa- och sjukvård enligt HSL och avtal om
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälsa- och sjukvården i Skåne vid öppen
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

Viktiga delar i Region Skånes ansvar för målgruppen är:

Hälso- och sjukvård enligt avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-
och sjukvården i Skåne vid permissioner från psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård, öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk
tvångsvård.

3.4 Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är:

Förebyggande arbete gällande alkohol, narkotika samt spel om pengar.

• Utredning och bedömning av behov av hjälp och vård för missbruks- och
beroendeproblem

Psykosocial behandling och psykosocialt stöd

Utredning, ansökan om samt verkställa beslut om vård enligt LVM.

Medverkan vid viss verkställighet inom kriminalvård såsom skyddstillsyn, övertagande
av vård

Körkortsyttranden enligt körkortsförordningen och yttrande i andra ärenden rörande
personers lämplighet

Viktiga delar i Region Skånes ansvar för målgruppen är:

Utredning, diagnostisering och behandling av beroendetillstånd gällande alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, spel om pengar eller dopningsmedel.

Avgiftning

Psykosocial behandling och psykosocialt stöd

Vårdsamverkan Skåne 10
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Vård enligt LVM om förutsättningar för sjukhusvård är uppfyllda

Läkarbedömning och intyg vid tvångsvård (LVM, LVU)

Aktivt smittskyddsarbete

Anmälningsskyldighet gällande LVM

Anmälningsskyldighet gällande vapen och körkort

Det finns ett skånegemensamt underlag för praktisk samverkan gällande transport från
sjukvårdsinrättning vid LVM.

4. Placering utanför hemmet
Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom att själva
tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. Innan frågan om placering aktualiseras ska
huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda och att personens behov inte
kan tillgodoses på annat sätt än genom placering. Om en placering bedöms nödvändig ska
närhetsprincipen beaktas genom att i första hand undersöka möjligheter till placering inom den egna
regionen.

4.1 Ansvar vid placering utanför hemmet
Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning utifrån sitt uppdrag.
Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna eller träffa avtal med annan part som har
kompetens att utföra uppdraget.

Ansvar fördelas i enlighet med de principer som anges i avtal om ansvarsfördelning och utveckling
avseende hälsa- och sjukvården i Skåne.

Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång särskilt viktiga faktorer att ta hänsyn till.
Socialnämnden har ett övergripande ansvar för barn och unga under placering och ska verka för att
placerade barn får den hälso- och sjukvård de behöver, men har inget operativt hälsa- och
sjukvårdsansvar. Socialnämnden har en skyldighet att minst en gång var sjätte månad överväga om
vården fortfarande behövs.

Hälso-och sjukvårdsansvarvid placering utanför egna hemmet
Grundregeln är att kommunen ansvarar för hälsa- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå

för sådan vård som bedöms vara på primärvårdsnivå om personen själv eller med hjälp av
assistans/ledsagare inte kan ta sig till av Region Skåne finansierad öppenvård. Region Skåne ansvarar
för sådan hälsa- och sjukvård som bedöms vara på specialistvårdsnivå samt läkarstöd.

l Skåne finns en regional rutin för egenvårdsbedömninp som beskriver hur bedömning och beslut
avseende egenvård ska ske.

Undantag från grundregeln;

Särskilda boendeformer och bostäder med särskild service enligt SoL och LSS där kommunen inte har
hälsa- och sjukvårdsansvar;

a. Hem för vård eller boende, HVB (6 kap resp. 7 kapi § 1st l. SoL) är inte en sådan särskild
boendeform som avses i 18 § HSL. Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvaret för den som
vistas där.
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b. Korttidsvistelse där insatsen ges med stöd av 4 kap l § SoL, där kommunen köper platser från

enskild verksamhet som har tillstånd enligt 7 kap 1§ l st 3 SoL (hem för viss annan heldygnsvård).
Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvaret för den som vistas där.

c. Korttidsvistelse för LSS personkrets där insatsen ges med stöd av 9 § 6. LSS. Kommunen har inte
hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL för dessa verksamheter. Detta gäller oavsett om
korttidshemmet drivs av kommun eller enskild. (Enligt SKL PM 2003-07-08)

d. Jourhem och familjehem samt Stödboende för barn och unga 16-20 år

4.2 Gemensam planering i samband med placering utanför hemmet
Om personen i samband med placering utanför hemmet behöver insatser från både region och
kommun i form av hälsa- och sjukvård eller socialtjänst, ska en samordnad individuell planering, SIP,
genomföras med medverkan av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna där
ansvarsfördelningen tydliggörs och där individen deltar.

Vid placering ska särskilt beskrivas:

målsättning med placeringen

individens behov och inställning

respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras

om huvudmännen själva utför insatsen eller om de utförs av annan part

hur skola/sysselsättning tillgodoses

4.3 Överenskommelse om kostnadsansvar vid placering utanför hemmet
Huvudregeln är att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till var och ens ansvar
för vård, stöd och insatser, oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om avtal med annan
part upprättats.

Ansvar för kostnaderna fördelas i enlighet med de principer som anges i avtal om ansvarsfördelning
och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.

Kostnadsfördelningen sker mellan huvudmännen och ska vara klarlagd innan placering sker utanför
hemmet. Diskussioner om kostnadsfördelning ska inte ske vid möte där den berörda personen
medverkar. Ingen part kan i efterhand åberopa kostnadstäckning om inte detta ansvar klart framgår
av skriftlig kostnadsfördelning. Undantaget är då placeringar sker akut. Då bör kostnadsfördelningen
vara klarlagd senast fem dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.

l den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:

respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras

hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses

fördelning av kostnader i kronor eller procent

Om kostnadsfördelning inte kan överenskommas är det båda parternas ansvar att personens behov
tillgodoses i väntan på att kostnadsfördelningen klargörs.
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4.4 Uppföljning vid placering utanför egna hemmet
Uppföljning av placeringar ska ske gemensamt och regelbundet av huvudmännens berörda
verksamheter, l takt med att personens behov förändras ska parterna bedöma om och hur
kostnadsfördelningen ska justeras.

Inför avslut av placering ska SIP följas upp och gemensam planering för vidare insatser göras.

5. Gemensamma utvecklingsområden
Huvudmännen har identifierat nedanstående utvecklingsområden som särskilt angelägna att
utveckla i samverkan för att säkra kvaliteten för berörda personer och skapa förutsättningar för en
sammanhållen vård och omsorg. Vissa områden kommer att behöva ett regionalt utvecklingsarbete
medan andra kan hanteras i lokala överenskommelser. Kompetensutveckling kan med fördel ske
gemensamt mellan huvudmännen.

5.1 Kroppslig hälsa
Levnadsvanor ska uppmärksammas tidigt och arbetet med att stödja hälsosamma levnadsvanor
behöver ske kontinuerligt och med uthållighet. Målgruppernas behov av tandvård ska
uppmärksammas och adekvat stöd ska ges.

Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam på den kroppsliga hälsan hos personer med psykisk
funktionsnedsättning och/eller missbruk och beroende då de utgör riskgrupper för att utveckla
allvarliga sjukdomstillstånd och inte alltid får rätt tillgång till hälso- och sjukvård. Konsekvenser av
medicinering samt symtom och funktionsnedsättningartill följd av psykisk sjukdom kan påverka
personens förmåga att upprätthålla en hälsosam livsföring.

Medarbetare i Skånes kommuner och Region Skåne som möter målgrupperna har ett särskilt ansvar
för att uppmärksamma och medverka till att kroppslig hälsa- och sjukvård erbjuds personer med
psykiska funktionsnedsättningar efter behov. Vissa grupper erbjuds hälsoundersökningar och
kommunen ska i samverkan med Region Skåne ha rutiner och strukturerad samverkan så att dessa
hälsoundersökningar kommer till stånd.

Barn och unga som är föremål för samhällsvård kan innan de placerades ha levt under omständighet
som gjort att de inte fått den omvårdnad som de behöver vilket resulterat i psykisk eller kroppslig
ohälsa. Behovet av tandvård, glasögon med mera är kanske inte tillgodosett. Om barnet inte
hälsoundersökts inför placering finns det en risk att hälsoproblem inte upptäcks och därmed riskerar
att förvärras. Det samma gäller om problem uppmärksammats men inte åtgärdas och följs upp under
placeringstiden.

5.2 Samsjuklighet psykisk ohälsa och missbruk/beroende
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska erbjuda personer med samsjuklighet psykisk ohälsa och
missbruk/beroende en samordnad vård. Psykisk ohälsa är vanligt bland personer med missbruk och
beroende. Behandlingsmöjligheter, följsamhettill behandling och behandlingsresultat för
missbruk/beroende är sannolikt sämre om det också finns en samtidig psykisk sjukdom, och vice
versa. Det är därför viktigt att samsjuklighet uppmärksammas och att personer med samsjuklighet får
hjälp med båda tillstånden samtidigt. Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att
vård och behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och insatserna.

5.3 Personer med missbruk och beroende av spel om pengar
Region Skåne och de skånska kommunerna ska se över behov och organisering av vård, behandling
och stöd för personer med missbruk och beroende av spel om pengar. Region Skåne och de skånska
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kommunerna ska utveckla vården, öka kompetensen och ta fram rutiner för samverkan kring
målgruppen. Det är angeläget att följa den nationella kunskapsutvecklingen och gemensamt öka
kunskapen inom området.

5.4 Integrerade verksamheter och arbetssätt
När huvudmännen ingår avtal om lokala gemensamma verksamheter ska den ansvarsfördelning som
gjorts i denna ramöverenskommelse tillämpas. Exempel på lokala verksamheter är Maria
mottagningar. Unga Vuxna mottagningar och mottagningar för personer med dubbeldiagnos.

Region Skåne och Skånes Kommuner stödjer ett fortsatt arbete med metoder som är till hjälp för att
uppfylla verksamheternas mål och uppdrag när det gäller samverkan med den berörda personen i
fokus på ett effektivt samordnat sätt. Parterna ska verka för att utveckla modeller för att samordna
insatser för personer med samtidig omfattande social och psykiatrisk problematik.

5.5 Suicidprevention
Skånes kommuner och Region Skåne ska i samverkan med andra aktörer som polis,
frivilligorganisationer, kyrka, kriminalvård, näringsliv, lärosäten med flera arbeta för att minska
antalet suicid och suicidförsök i Skåne. Se suicidpreventiv handlin&SDlan.

<

Datum ^>>i/ 6)^//^

För Region Skåne

Datum

För kommunen.......

Gilbert Tribo
Ordfprandej-häl sjukvårdsnämndenoch

7i^

Ordförande Socialnämnd

Pia Lundbom

Hälsa-och sjukvårdsdirektör Förvaltningschef/motsva rande

Ordförande utbildningsnämnd

Förvaltningschef/motsvarande
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Motion (SD) - ”Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden” 
Dnr SND 2020/32 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande planer och visioner 
på ett framtida särskilt boende. Sverigedemokraterna Åstorp yrkar:  
•Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt planerna och 
visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av antalet boendeplatser för 
kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden (SOC) 
•Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga faktorer och 
av ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som inom snar framtid ska 
tas ur drift, till både Kommunstyrelsen och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund daterad 2021-01-21 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Beslut stängning av Backsippan, daterad 2020-04-16 § 41 
Omvärldsanalys 2020, diarienummer SND 2021/33 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 70 
 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Äldreomsorgen 
 

 

 

 

Gun Bylund 
Verksamhetschef äldreomsorgen & hälso- och sjukvård 
042 – 641 32 
gun.bylund@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) - ”Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden” 
Dnr SND 2020/32 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande planer och visioner 
på ett framtida särskilt boende. Sverigedemokraterna Åstorp yrkar:  
•Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt planerna och 
visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av antalet boendeplatser för 
kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden (SOC) 
•Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga faktorer och av 
ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som inom snar framtid ska tas ur 
drift, till både Kommunstyrelsen och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund daterad 2021-01-21 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Beslut stängning av Backsippan, daterad 2020-04-16 § 41 
Omvärldsanalys 2020, diarienummer SND 2021/33 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna i Åstorp har inkommit med en motion gällande framtidens 
boende inom socialnämnden. Sverigedemokraterna önskar svar från 
socialförvaltningen gällande plan och vision på ett framtida särskilt boende.  
 
Socialnämnden har sedan 2018 haft ett pågående arbete med att planera för ett 
nytt särskilt boende och nämnden beslutade i juni 2018 att lyfta behovet gällande 
ett nytt vård och omsorgsboende vidare till kommunstyrelsen samt att 
förvaltningen skulle utreda ytterligare detaljer kring boendet. Därefter beslutades i 
kommunens ledningsgrupp att frågan skulle behandlas i den kommande 
lokalförsörjningsplanen och verksamhetscheferna gavs i uppdrag av 
socialnämnden att bevaka att ett nytt vård och omsorgsboende skulle beaktas i 
lokalförsörjningsplanen.  
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-01-21 
Version  1 
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Under våren 2020 tog Socialnämnden beslut att stänga befintligt boende 
Backsippan och flytta 20 av de 24 platserna till Vidåsen. På grund av pågående 
pandemi har ingen flytt skett men inflyttningsstopp har införts på Backsippan. 
I november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut i samband med budget 2021 
att endast 12 platser skall flyttas från Backsippan till Vidåsen och att övriga 
platser ska stängas. Således minskas antalet platser på särskilt boende med 12. 
Totalt återstår 72 platser. 
 
Förvaltningen har tagit del av Åstorps kommuns demografi fram till 2029. 
Befolkningsprognosen visar att befolkningen i åldern 65-79 år successivt 
förväntas minska under perioden med totalt 8%, befolkningen i åldern 80-84 år 
förväntas öka med 47% och befolkningen i åldern 85 prognosticeras att öka med 
43%.   
Det är viktigt att kontinuerligt följa upp det årliga utfallet av 
befolkningsutvecklingen för att se om det faktiska utfallet skiljer sig från 
prognosen.  
 

 
Diagram 1, Prognos behov av boendeplatser i särskilt boende utifrån åldersfördelning, 
65-79 år, 80-84 år, 85+ år för 2021-2029. Faktiska siffror för 2020 per den 30/11.  
 
Diagram 1 visar faktiska siffror för 2020 per den 30 november och det 
prognosticerade behovet av boendeplatser i särskilt boende 2021-2029. Prognosen 
bygger på att behovet av platser framöver är samma procentuella andel av 
befolkningen i de olika åldrarna som i dagsläget.  
 
Under 2019 var 76 platser belagda av då totalt 84 st. Det innebär att det fanns en 
överkapacitet av platser men att det med det fattade beslutet i kommunfullmäktige 
kommer vara ett underskott av platser så snart Backsippan läggs ner (se diagram 
2). Hade de resterande 12 platserna från Backsippan flyttats till Vidåsen hade 
behovet tillgodosetts fram till 2025 med nuvarande befolkningsprognos.  
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Diagram 2, antal tillgängliga platser jämfört med den prognosticerade behovet. 
 
Diagrammet ovan visar att det redan 2023 saknas 8 platser. Med anledning av 
detta är det av stor vikt att omgående påbörja planering och budgetering av ett nytt 
särskilt boende, då detta behöver stå klart senast 2024. I samband med detta bör 
även Vidåsens framtid utredas. Det kan vara mer fördelaktigt att bygga ett helt 
nytt vård- och omsorgsboende för att skapa ett modernt boende med den teknik 
som idag finns tillgänglig.  
 
I behovsbedömningen av ett nytt vård- och omsorgsboende bör även andra 
faktorer vägas in utöver den demografiska prognosen. Bland annat är behovet 
beroende på möjligheten att bo kvar hemma längre, tillgång till andra 
boendeformer, välfärdsteknologi, folkhälsa m.m.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Förändringen bedöms inte påverka barn, då de inte är målgrupp för verksamheten. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Gun Bylund 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Omvärldsanalys 2022 
Socialnämnden 

Förvaltning 

Trender 
• Postcorona.  

Ökad flexibilitet i arbetsplats och arbetstider 
Självledarskap blir viktigare. Arbete är något man gör, inte en plats. Fokus på 
prestation snarare än plats och tider. 
Kontoret får en annan funktion – mer fokus på samvaro och socialt umgänge. 
Ny typ av ledarskap med tydlighet, feedback, inspiration och förmågan att lösa 
konflikter på distans. Handeln utvecklas och digital marknadsföring tar form snarare 
än fysisk. 

• Globaliseringen har effekter på samhället såväl ekonomiskt, kulturellt och politiskt. 
Den kan öka såväl segregationen som skillnaden mellan invånarna, men också knyta 
människor närmare varandra. 

• Värderingsförändringar har historiskt främst märkts mellan generationerna. Med 
globaliseringen så uppkommer värderingsförändringar även mellan olika kulturer. 

• Till följd av samhällsutvecklingen blir befolkningen i världen blir allt äldre. Fler äldre 
bor hemma till hög ålder och fall blir vanligare. Arbete med fallprevention kommer 
öka. 

• Världen använder sig allt mer av digitala hjälpmedel vilket påverkar människors 
beteenden och liv. Papperssamhället får allt mer ge vika för digitala hjälpmedel. 

• Forskning visar att klimatförändringen är en trend i hela världen som länderna måste 
anpassa sig efter. Naturfenomen blir allt vanligare och länderna måste rusta för en 
större beredskap vid krishändelser, så som framtida pandemi, översvämningar eller 
extremtorka. 

• Sverige är på väg från en högkonjunktur, vilket kan leda till högre arbetslöshet, ökade 
kostnader för försörjningsstöd och ett större utanförskap. Pandemin har även bidragit 
till arbetslöshet, en lägre konjunktur och långtidssjukskrivningar. Beredskap för 
framtida pandemier. 

• Resandevanor (hur förändras detta), uppskatta natur och närmiljö samt ökat intresse 
för närproducerat. Ökat hållbarhetstänk. 
 

Förändringar i lagstiftning och politik 
• En ny äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen och som reglerar vård och 

omsorg till äldre. Syftet är att ge verksamheten ett tydligare lagstadgat uppdrag och 
innehåll. 

• Ett uppdrag att stärka den reglerade tillgången till medicinsk kompetens i 
äldreomsorgen, inklusive tillgång till läkare, dygnet runt för äldre i särskilt boende. 

• Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över vilka förändringar som bör göras 
i en ny socialtjänstlag. Tidigt förebyggande - insatser utan behovsprövning, vilket 
innebär: För att möta medborgarnas behov innan sociala problem har fördjupats, måste 
insatserna nå människor tidigt. Möjligheten att ge insatser utan ansökan, utredning och 
beslut kan vara en väg att både nå personer som annars drar sig för att kontakta 
socialtjänsten och att frigöra socialtjänstens resurser till de med störst behov. En 
kunskapsbaserad socialtjänst, vilket innebär en mer evidensbaserad verksamhet. 
Utvecklingen mot en mer evidens- och kunskapsbaserad socialtjänst och systematisk 
uppföljning av insatsernas kvalitet ökar säkerheten för klienterna att få rätt insatser 
måste socialtjänsten få rätt förutsättningar att följa upp resultat av olika åtgärder. 



4 
Omvärldsanalys 2022 
Socialnämnden 

Omställning till en hållbar socialtjänst. Omställningen av socialtjänsten, precis som 
omställningen till en god och nära vård, kräver en överenskommelse med omfattande 
statliga bidrag under flera år för att vi tillsammans på lokal, regional och nationell nivå 
ska infria den nya lagstiftningens intentioner. 

• Hemtjänst får erbjudas utan föregående behovsprövning, socialförvaltningen ser en 
oro att detta kan potentiellt bli kostnadsdrivande. 

• Ny utredning inom Lagen om särskild service presenteras under januari 2019. 
Förslaget innebär att kommunerna får ett utökat ansvar, vilket kan påverka kommunen 
ekonomiskt. Lagstiftningen föreslås träda i kraft år 2022. 
 

Utmaningar 
• Integration är ett kommungemensamt ansvar, där alla förvaltningar måste vara 

samspelta för att nå resultat för kommuninvånaren. 
• Polisens uppföljning visar att narkotikabrotten i Åstorp har ökat. Det finns en 

attitydförändring kring droger och en ökad tillgänglighet. 
• Ekonomi kommer att kräva mod från såväl politik, som tjänstemän. För att resurserna 

ska räcka måste Åstorps kommun tänka om och tänka nytt i resursfördelningen. 
• Socialförvaltningens delaktighet i samhällsplaneringen ska öka för att ge en 

självständighet hos kommuninvånarna. 
• Samhällsklimatet har förändrats och känslan av otrygghet har ökat bland 

kommuninvånarna. Enligt nygjord trygghetsmätning nämns: Skadegörelse och 
störande ungdomsgäng i Hyllinge. Stor otrygghet i centrala Åstorp kvällstid som leder 
till att invånare avstår från vissa aktiviteter.  

• Gällande Våld I Nära Relation ses en ökning av våldet kopplat till pandemin, vilket 
även gäller förtryck. Invånare känner sig mer isolerade när våldet ökar och det blir 
svårare att bryta ett destruktivt förhållande. 

• Attrahera, rekrytera och behålla personal. Personalförsörjning inom förvaltningens 
samtliga verksamheter är en utmaning eftersom Familjen Helsingborgs kommuner och 
regionen konkurrerar om medarbetare med likvärdig kompetens. Befolkningen blir allt 
äldre, vilket generar ett större krav på kompetensförsörjning. 

• Den psykiska ohälsan ökar bland flera ålderskategorier. Psykisk ohälsa ökar i 
samhället. Ett prestationsinriktat samhälle med höga krav och pressen från sociala 
medier kan vara en orsak. Allt fler unga anger att de upplever ångestproblematik. 

• Kvalitetsarbetet inom socialförvaltningens verksamheter ska öka genom uppföljning 
av avvikelser, synpunkter och klagomål. Utveckling av nytt ledningssystem och 
verktyg för kvalitetsarbete. 

• Ökade strukturella klyftor kan leda till trångboddhet och hemlöshet. 
• Skuldsatta hushåll ökar och i Åstorps kommun finns en stor barnfattigdom. 
• Agenda 2030 – hur sluter kommunen upp runt detta? 
• Vad händer med företagsklimatet? Kommunen tappar i ranking mellan 2019 (plats 88) 

till 2020 (plats 144). 
  



5 
Omvärldsanalys 2022 
Socialnämnden 

Beredskap och gap 

• Digitalisering kan vara en beredskap för att möta utmaningen med 
personalförsörjningen. 

• Digital utbildningsportal 
• Socialförvaltningen ser att ett kommungemensamt arbete är en lösning för att möta 

gapet inom integration och ekonomi. Framtagandet av en social översiktsplan skulle 
kunna vara en väg att nå målet med en lyckad integration. 

• Fortsatt utveckling av en kvalitetsgrupp med uppdraget att analysera öppna 
jämförelser och brukarundersökningar som en kvalitetshöjande åtgärd för 
kommuninvånaren. 

• Sveriges bästa socialtjänst ”SBS” 

 

Händelser 2022 samt planår 2023–2024 
• Pandemin har synliggjort vikten av att bygga en långsiktig hållbar beredskap i hela 

samhället 
• Ny inventering av brukare inom funktionsvariation görs för att kartlägga framtida 

behov av ett nytt satellitboende inom verksamheten. 
• Finns ett behov av en ny gruppbostad inom funktionshinderverksamheten med 

byggstart senast 2022, med hänsyn till framtida volymer och hygienaspekter. 
• Det finns ett behov av ett nytt vård- och omsorgsboende med byggstart senast 2023. 
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ÅSTORP

Socialnämndens

Arbetsutskott
13(21)

PROTOKOLL
2021-04-08

)?

Snau § 70

Motion (SD) - "Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden
Dnr SND 2020/32

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande planer och
visioner på ett framtida särskilt boende. Sverigedemokraterna Åstorp yrkar:
•Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt planerna och
visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av antalet boendeplatser
för kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden (SOC)
•Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga faktorer och
av ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som inom snar framtid ska
tas ur drift, till både Kommunstyrelsen och socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund daterad 2021-01-21
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut stängning av Backsippan, daterad 2020-04-16 §41
Omvärldsanalys 2020, diarienummer SND 2021/33

Yrkande

Anneli Seryin (SD) yrkar att föreslå socialnämnden att bifalla motionen.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och finner att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att bifalla
motionen.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

l^z'L'

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Redovisning av statistik från Socialjour och Barnahus – Utfall för perioden 
2020-01-01 – 2020-12-31 
Dnr 2021/32 
 
Sammanfattning 
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjour som bedrivs i 
samverkan med Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Svalöv och Örkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från 
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger per år 
för uppföljning av jourens arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-03-09 
Statistik från Barnahus 2020-01-01 – 2020-12-31 
Statistik från socialjouren 2020-01-01 – 2020-12-31 
Statistik från Socialjouren och Barnahus 

- 2018-01-01 – 2018-12-31 
- 2019-01-01 – 2019-06-30 
- 2020-01-01 – 2020-06-30 
- Beslut från SnAu 2021-04-08 § 71 

 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 



Socialförvaltningen 1(1) 
 

 

 

 

Sanna Löf 
Verksamhetschef 
042 – 64 195 
Sanna.lof@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Redovisning av statistik från Socialjour och Barnahus – Utfall för perioden 2020-01-
01 – 2020-12-31 
Dnr SND 2021/32 
 
Sammanfattning 
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjour som bedrivs i 
samverkan med Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Svalöv och Örkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från 
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger per år 
för uppföljning av jourens arbete. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-03-09 
Statistik från Barnahus 2020-01-01 – 2020-12-31 
Statistik från socialjouren 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Ärendet 
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjour som bedrivs i 
samverkan med Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Svalöv och Örkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från 
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger per år 
för uppföljning av jourens arbete. 

I uppföljningen gällande Barnahus har det inkommit uppgift om att statistiken 
avseende antal förhör under 2020 stämmer inte. Rätt antal förhör under perioden 
1/1 2020 – 31/12 2020 = 454.  

 
Sanna Löf 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-09 
Version  1 



Barnahuset
Familjen Helsingborg 2020‐01‐01 2020‐12‐31 ‐

Kommun Antal Andel

Annan 19 3,9%

Bjuv 22 4,5%

Båstad 6 1,2%

Helsingborg 186 38,0%

Höganäs 29 5,9%

Klippan 31 6,3%

Landskrona 50 10,2%

Perstorp 18 3,7%

Svalöv 22 4,5%

Åstorp 19 3,9%

Ängelholm 67 13,7%

Örkelljunga 20 4,1%

489Totalt:

Kön Antal Andel

Flicka 250 51,1%

Pojke 239 48,9%

489Totalt:

Grundanmälan/Varifrån Antal Andel

Annan 58 11,9%

Barnet 33 6,7%

BUP 2 0,4%

Förskola/Skola 202 41,3%

Förälder 82 16,8%

Åldersfördelning 
Barnahus Antal Andel

0‐6 år 153 31,2%

7‐14 år 263 53,6%

15‐18 år 70 14,3%

över 18 år 1 0,2%

(Vår egen indelning) Antal Andel

0‐3 år 26 5,3%

4‐6 år 127 25,9%

7‐12 år 199 40,5%

13‐15 år 96 19,6%

16‐18 år 38 7,7%

över 18 år 1 0,2%



Polis 47 9,6%

Sjukvård 11 2,2%

Socialtjänst 54 11,0%

489Totalt

Brottstyp Antal

Hedersproblematik 9

Misshandel 412

Sexuella övergrepp 81

Ung förövare 6

508Totalt:

Kommun Totalt Misshandel

Sexuella 
övergrepp Ung förövare

Heders‐
problematik

Annan 20 14 5 1

Bjuv 23 16 7

Båstad 6 4 2

Helsingborg 196 161 29 3 3

Höganäs 29 26 3

Klippan 33 21 10 2

Landskrona 51 44 3 3 1

Perstorp 19 18 1

Svalöv 22 16 5 1

Åstorp 19 16 3

Ängelholm 68 59 9

Örkelljunga 20 15 5

506 410 81 6 9Totalt:

Misstänkt förövare Antal

Annan 61

Mamma 169

Okänd 11

Pappa 268

Styvmamma 11

Styvpappa 36

Ung förövare 8

Totalt: 564



Överrenskommelser vid samråd: Antal

3

Annat 3

BuP kontakt 5

Förhandsbedömning 140

Förundersökning inleds 476

Förundersökning läggs ned 53

Måls.Bitr. 97

Särskild företrädare 294

Utredning SoL 11:1 456

1527Totalt:

Närvaro vid samråd Antal ärenden

Barnahus 484

Polis 400

Socialtjänst 151

Åklagare 142

Barnklinik 123

BUP 85

Övriga 31

Antal förhör

226Totalt

Närvarande vid förhör: Antal

Socialtjänst 201

Åklagare 200

Särskild företrädare 160

Annan närvarande 82

Närvarande via telefon: Antal

BUP 362

Åklagare 350

Socialtjänst 346

Barnklinik 338

Polis 88

Övriga 3

Barnahus 2



Målsägandebiträde 58

Försvarsadvokat 6

BUP 2

Tid från indatum 
till samråd

Antal

.Samma dag 7

1 dagar 49

2 dagar 72

3 dagar 49

4 dagar 57

5 dagar 75

6 dagar 93

7 dagar 38

8‐14 dagar 41

Över 14 dgr 7

488Totalt:

Tid från samråd 
till förhör Antal

Inom 1 vecka 13

Inom 2 veckor 67

Inom 3 veckor 51

Inom 4 veckor 33

Över 4 veckor 13

177Totalt:

Tid från indatum 
till förhör Antal

1 vecka 14

2 veckor 37

3 veckor 71

4 veckor 41

5 veckor 11

6 veckor 3

Över 6 veckor 11

188Totalt:



Socialjour - Utfall under perioden  2020-01-01 2020-12-31 -

Kommun Jämförelsetal Utfall Antal Ärenden Utfall Tidsåtgång

Bjuv 7,89% 11,28% 12,65%

Båstad 7,60% 4,22% 3,63%

Höganäs 13,03% 14,74% 13,63%

Klippan 8,72% 9,86% 11,10%

Landskrona 21,95% 20,93% 18,15%

Svalöv 7,07% 7,32% 6,47%

Åstorp 7,81% 8,69% 11,13%

Ängelholm 20,81% 14,89% 14,41%

Örkelljunga 5,13% 8,08% 8,83%

den 25 februari 2021
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Antal ärenden och tidsåtgång per kommun
2020-01-01 - 2020-12-31

Kommun Antal ärenden Tidsåtgång (i timmar)

Bjuv 222 270

Båstad 83 77,5

Höganäs 290 291

Klippan 194 237

Landskrona 412 387,5

Svalöv 144 138

Åstorp 171 237,5

Ängelholm 293 307,5

Örkelljunga 159 188,5

1968 2134,5Totalt:

den 25 februari 2021



Antal ärenden per ärendetyp för
För perioden 2020-01-01 - 2020-12-31

Åstorp

Ärendetyp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt

Barn/Ungdom far illa 11 8 5 1 7 4 6 4 5 3 9 6 69

Beredskap 1 1

Ensamkommande barn 1 1

Familjerättsliga Frågor 1 1 2 2 2 1 1 10

Försörjningsstöd 1 1 1 1 1 5

Kriminalitet Ungdom 1 1 1 1 1 4 2 11

Missbruk Ungdom 1 1 1 2 1 6

Missbruk Vuxen 1 1 2 5 1 2 12

Psykiska problem barn 1 1 1 1 1 5

Psykiska problem vuxen 1 2 3 6

Relationsproblem Barn/vuxen 1 1 2

Våld i nära relation 5 2 7 1 1 2 1 2 21

Övrigt 1 2 4 1 3 1 3 1 2 4 22

20 10 14 9 17 15 17 10 14 14 14 17 171Totalt

den 25 februari 2021
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Tidsåtgång per ärendetyp för Åstorp
För perioden 2020-01-01 2020-12-31 -

Ärendetyp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt

Barn/Ungdom far illa 51,5 10,5 2,5 8 5 2 3 2 3 14,5 29,5 7,5 139

Beredskap 0,5 0,5

Ensamkommande barn 2 2

Familjerättsliga Frågor 0,5 0,5 1 1,5 1 0,5 1 6

Försörjningsstöd 0,5 1 0,5 0,5 0,5 3

Kriminalitet Ungdom 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 7,5

Missbruk Ungdom 0,5 0,5 0,5 1 0,5 3

Missbruk Vuxen 0,5 1 1 3 0,5 1 7

Psykiska problem barn 1 0,5 2 1,5 2 7

Psykiska problem vuxen 1 1 2 4

Relationsproblem Barn/vuxe 1 0,5 1,5

Våld i nära relation 10,5 1 24,5 0,5 0,5 1 0,5 1 39,5

Övrigt 0,5 7,5 2 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1 2 17,5

64 11,5 14 13,5 33 9 10,5 5 7,5 22 32 15,5 237,5Totalt:

den 25 februari 2021

Tidsåtgång per ärendetyp (i timmar)
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Ärendelista
Fr.o.m: 2020-01-01 T.o.m. 2020-12-31

K
o
Åstorp

januari

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

2020-01-02 torsdag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-01-03 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-01-03 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1,5 1,5

2020-01-04 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 3,5 7

2020-01-05 söndag Våld i nära relation Logering 2 4 8

2020-01-05 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1,5 1,5

2020-01-05 söndag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 1,5 1,5

2020-01-06 måndag Våld i nära relation Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-01-06 måndag Våld i nära relation Rådgivning/hänvisning 1 1 1

2020-01-09 torsdag Missbruk Vuxen Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-01-10 fredag Övrigt Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-01-10 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 2 8 16

2020-01-10 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 2 10 20

2020-01-11 lördag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 1,5 1,5

2020-01-12 söndag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-01-13 måndag Kriminalitet Ungdom Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-01-17 fredag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-01-17 fredag Våld i nära relation Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-01-18 lördag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-01-19 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

24 38,5 64Totalt  antal ärenden i  januari:  20 stycken 

februari

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

2

2020-02-01 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-02-01 lördag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-02-07 fredag Försörjningsstöd Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-02-13 torsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-02-14 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2020-02-16 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-02-19 onsdag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-02-22 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-02-25 tisdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 3 6

2020-02-27 torsdag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 1 1

11 8,5 11,5Totalt  antal ärenden i  februari:  10 stycken 

den 25 februari 2021
Sida 1 av 6



mars

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

3

2020-03-03 tisdag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-03-06 fredag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-03-07 lördag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-03-07 lördag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-03-09 måndag Missbruk Ungdom Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-03-10 tisdag Övrigt LVU-handläggning 2 3,5 7

2020-03-10 tisdag Övrigt Bedömning 1 0,5 0,5

2020-03-12 torsdag Våld i nära relation Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-03-13 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-03-13 fredag Psykiska problem barn Rådgivning/hänvisning 1 1 1

2020-03-20 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-03-27 fredag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-03-27 fredag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-03-28 lördag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

15 10,5 14Totalt  antal ärenden i  mars:  14 stycken 

april

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

4

2020-04-10 fredag Övrigt Bedömning 1 0,5 0,5

2020-04-11 lördag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-04-11 lördag Psykiska problem barn Bedömning 1 0,5 0,5

2020-04-11 lördag Relationsproblem Barn/vuxen Bedömning 1 1 1

2020-04-13 måndag Missbruk Vuxen Bedömning 1 1 1

2020-04-18 lördag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-04-18 lördag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-04-22 onsdag Försörjningsstöd Bedömning 1 1 1

2020-04-29 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 4 8

10 9,5 13,5Totalt  antal ärenden i  april:  9 stycken 

maj

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

5

2020-05-04 måndag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-05-05 tisdag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-05-08 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2020-05-09 lördag Våld i nära relation Bedömning 1 1 1

2020-05-11 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2020-05-11 måndag Våld i nära relation Logering 2 3 6

2020-05-12 tisdag Våld i nära relation Logering 3 2 6

2020-05-13 onsdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 1 1

2020-05-14 torsdag Psykiska problem vuxen Rådgivning/hänvisning 1 1 1

2020-05-14 torsdag Våld i nära relation Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-05-15 fredag Våld i nära relation Bedömning 2 5 10

den 25 februari 2021
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2020-05-16 lördag Våld i nära relation Uppdrag 1 0,5 0,5

2020-05-16 lördag Psykiska problem barn Bedömning 1 2 2

2020-05-20 onsdag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2020-05-24 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-05-28 torsdag Kriminalitet Ungdom Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-05-28 torsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

21 21 33Totalt  antal ärenden i  maj:  17 stycken 

juni

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

6

2020-06-02 tisdag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-06-04 torsdag Psykiska problem vuxen Bedömning 1 0,5 0,5

2020-06-05 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-06-06 lördag Missbruk Vuxen Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-06-08 måndag Psykiska problem vuxen Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-06-08 måndag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 2 0,5 1

2020-06-10 onsdag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-06-10 onsdag Missbruk Vuxen Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-06-11 torsdag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-06-15 måndag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-06-15 måndag Missbruk Ungdom Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-06-18 torsdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-06-22 måndag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2020-06-25 torsdag Våld i nära relation Bedömning 1 0,5 0,5

2020-06-28 söndag Psykiska problem barn Bedömning 1 1,5 1,5

16 8,5 9Totalt  antal ärenden i  juni:  15 stycken 

juli

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

7

2020-07-01 onsdag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-07-01 onsdag Missbruk Vuxen Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-07-03 fredag Missbruk Vuxen Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-07-07 tisdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-07-08 onsdag Missbruk Vuxen Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-07-08 onsdag Familjerättsliga Frågor Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-07-08 onsdag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-07-08 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-07-10 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-07-10 fredag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-07-11 lördag Missbruk Vuxen Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-07-12 söndag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-07-13 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-07-17 fredag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-07-22 onsdag Missbruk Vuxen Bedömning 1 1 1

2020-07-29 onsdag Ensamkommande barn Bedömning 1 2 2

2020-07-31 fredag Övrigt Överlämningar 1 0,5 0,5

den 25 februari 2021
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17 10,5 10,5Totalt  antal ärenden i  juli:  17 stycken 

augusti

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

8

2020-08-02 söndag Missbruk Vuxen Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-08-07 fredag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-08-09 söndag Relationsproblem Barn/vuxen Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-08-12 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-08-14 fredag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-08-27 torsdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-08-27 torsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-08-28 fredag Missbruk Ungdom Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-08-28 fredag Försörjningsstöd Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-08-29 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

10 5 5Totalt  antal ärenden i  augusti:  10 stycken 

september

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

9

2020-09-05 lördag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2020-09-06 söndag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-09-11 fredag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-09-11 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-09-18 fredag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-09-18 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2020-09-19 lördag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-09-19 lördag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-09-20 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-09-25 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2020-09-28 måndag Missbruk Vuxen Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-09-28 måndag Försörjningsstöd Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-09-28 måndag Missbruk Vuxen Bedömning 1 0,5 0,5

2020-09-29 tisdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

14 7,5 7,5Totalt  antal ärenden i  september:  14 stycken 

oktober

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

0

2020-10-01 torsdag Kriminalitet Ungdom Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-10-05 måndag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-10-10 lördag Psykiska problem barn SoL-placering 2 1 2

2020-10-11 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 6 12

2020-10-12 måndag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 2 1 2

2020-10-21 onsdag Våld i nära relation Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-10-21 onsdag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-10-22 torsdag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 1 1

2020-10-28 onsdag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

den 25 februari 2021
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2020-10-30 fredag Beredskap LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2020-10-30 fredag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2020-10-30 fredag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2020-10-31 lördag Missbruk Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2020-10-31 lördag Missbruk Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

17 14 22Totalt  antal ärenden i  oktober:  14 stycken 

november

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

2020-11-05 torsdag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-11-07 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-11-14 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 9 18

2020-11-15 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 1 2

2020-11-15 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2020-11-15 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-11-15 söndag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-11-15 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-11-17 tisdag Missbruk Ungdom LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2020-11-23 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 3 6

2020-11-23 måndag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-11-24 tisdag Våld i nära relation Bedömning 1 0,5 0,5

2020-11-25 onsdag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-11-29 söndag Övrigt Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

17 19 32Totalt  antal ärenden i  november:  14 stycken 

december

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

2

2020-12-02 onsdag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-12-02 onsdag Övrigt Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-12-07 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-12-09 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2020-12-09 onsdag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2020-12-11 fredag Övrigt Bedömning 1 0,5 0,5

2020-12-11 fredag Psykiska problem vuxen Överlämningar 1 0,5 0,5

2020-12-11 fredag Psykiska problem vuxen Bedömning 2 0,5 1

2020-12-21 måndag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 1 1

2020-12-24 torsdag Övrigt Bedömning 1 0,5 0,5

2020-12-24 torsdag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-12-24 torsdag Försörjningsstöd Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2020-12-26 lördag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 1 1

2020-12-26 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 2 4

2020-12-27 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1,5 1,5

2020-12-27 söndag Kriminalitet Ungdom Polisförhör 1 1,5 1,5

2020-12-30 onsdag Psykiska problem vuxen Bedömning 1 0,5 0,5

19 13 15,5Totalt  antal ärenden i  december:  17 stycken 

den 25 februari 2021
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PROTOKOLL
2021-04-08

Snau § 71

Redovisning av statistik från Socialjour och Barnahus - Utfall for
perioden 2020-01-01 - 2020-12-31
Dnr 2021/32

Sammanfattning
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjour som bedrivs i
samverkan med Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Svalöv och Örkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger per
år för uppföljning av jourens arbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-03-09
Statistik från Bamahus 2020-01-01 - 2020-12-31
Statistik från socialjouren 2020-01-01 - 2020-12-31
Statistik från Socialjouren och Barnahus

2018-01-01-2018-12-31
2019-01-01-2019-06-30
2020-01-01-2020-06-30

Yrkande

Ordförande yrkar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och finner att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att med godkännande lägga
redovisningen till handlingarna.

Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

l/

^^

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Genomlysning av hälso- och sjukvårdens verksamhet i Åstorps kommun 
Dnr SND 2021/59 
 
Sammanfattning 
Utifrån genomlysning av äldreomsorgen 2019/2020 anser förvaltningen att en 
djupare genomlysning behöver göras av hälso- och sjukvårdens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Magnus Nygren, kvalitetscontroller, Rada Tripunovic, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och Gun Bylund, tf. socialchef, 2021-03-25 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 72 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialförvaltningen    
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Magnus Nygren 
Kvalitetscontroller 
042 – 64118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
 
Socialnämnden 
 
Genomlysning av hälso- och sjukvårdens verksamhet i Åstorps kommun 
Dnr SND 2021/59 
 
Sammanfattning 
Utifrån genomlysning av äldreomsorgen 2019/2020 anser förvaltningen att 
en djupare genomlysning behöver göras av hälso- och sjukvårdens 
verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att upphandla extern part för att 
genomföra en fördjupad och objektiv analys av ovan namngiven 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad 2021-03-25 
 
Ärendet 
Bakgrund  
I samband med Planums genomlysning av äldreomsorgen 2019/2020 
framkom ett flertal utvecklings- och förbättringsområden inom 
verksamheten. För att fortsätta arbetet och fördjupa detta anser förvaltningen 
att hälso- och sjukvården bör genomlysas separat. 
 
Verksamhetsgenomlysning 
Ökande kostnader i verksamheten kan bero på flera och ibland samverkande 
faktorer. Det blir då viktigt att analysera effekterna av sitt handlingsarbete 
samt stämma av så att man vet vilka åtgärder som kan påverkar 
verksamhetens utvecklingsområden. 
 
Många kommuner brottas för närvarande med stora utmaningar såsom 
ökande behov av avancerade insatser hos patienterna, svårigheter att 
rekrytera legitimerad personal eller andra svårigheter inom ramen för 
befintlig budget. Behovet att säkerställa att resurserna används på allra bästa 
sätt blir allt mer markant. 
 
Ökande kostnader i verksamheten kan bero på flera och ibland samverkande 
faktorer. För att få så hög träffsäkerhet som möjligt i de åtgärder som väljs 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-25 
Version  1 
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för att utveckla och effektivisera verksamheten måste de bakomliggande 
orsakerna analyseras.  
 
 
Intressekonflikter 
Inga intressekonflikter anses föreligga. 
 
Finansiering  
Löses inom given budgetram. 
 
Uppföljning 
Ett år efter genomförd genomlysning. 
 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
 
Gun Bylund           Magnus Nygren        Rada Tripunovic 
Tf Socialchef         Kvalitetskontroller    Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Akten 
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PROTOKOLL
2021-04-08

Snau § 72

Genomlysning av hälso- och sjukvårdens verksamhet i Åstorps kommun
Dnr SND 2021/59

Sammanfattning
Utifrån genomlysning av äldreomsorgen 2019/2020 anser förvaltningen att en
djupare genomlysning behöver göras av hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Magnus Nygren, kvalitetscontroller, Rada Tripunovic,
medicinskt ansvarig sjuksköterska och Gun Bylund, tf. socialchef, 2021-03-25

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att
upphandla extern part för att genomföra en fördjupad och objektiv analys av
ovan namngiven verksamhet.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och finner att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att upphandla extern part för att genomföra en
fördjupad och objektiv analys av ovan namngiven verksamhet.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

h^

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Handlingsplan vid värmebölja  
Dnr SND 2021/58 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en 
handlingsplan för verksamheten vid värmebölja. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Magnus Nygren, kvalitetscontroller, Rada Tripunovic, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och Gun Bylund, tf. socialchef, samt 
bifogade underlag: 
 
1. Handlingsplan – riktlinjer vid värmebölja 
2. Råd 1 – info till alla 
3. Råd 2 – info till personal 
4. Råd 3 – info till legitimerad personal 
5. Råd 4 – info till ledning och chefer 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 73 
 
  
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
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Magnus Nygren 
Kvalitetscontroller 
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magnus.nygren@astorp.se  
 
 
Socialnämnden 
 
Handlingsplan vid värmebölja  
Dnr SND 2021/58 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en 
handlingsplan för verksamheten vid värmebölja. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar förslag till nämnden, enligt tjänsteskrivelse och anser 
ärendet besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad 2021-03-25 samt bifogade underlag: 
 
1. Handlingsplan – riktlinjer vid värmebölja 
2. Råd 1 – info till alla 
3. Råd 2 – info till personal 
4. Råd 3 – info till legitimerad personal 
5. Råd 4 – info till ledning och chefer 
 
Ärendet 
Värmebölja 
I och med att klimatet förändras kommer värmeböljor bli allt vanligare, både 
globalt och i Sverige. Värmeböljorna kommer dessutom att bli kraftigare 
och längre vilket ställer högre krav på samhället, både vad gäller 
förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.  
Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en plan till 
verksamheten för att dels kunna förebygga effekter av värmebölja samt 
vilka åtgärder som vidtas vid värmebölja. 
 
 
  

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-25 
Version  1 
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Inga intressekonflikter anses föreligga. 
  
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
 
Gun Bylund           Magnus Nygren        Rada Tripunovic 
Förvaltningschef    Kvalitetscontroller    Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Handlingsplan och riktlinjer vid värmeböljor 
Åstorps kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 

] 



 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

Uppdaterad: 2021-03-22 

Beredskap vid värmebölja 
Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringarna 
förväntas värmeböljor bli vanligare. Därför har Folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap 
på området och tagit fram en vägledning och informationsmaterial som stöd i samhällets 
hantering. 
 
Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad 
dödlighet. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. När 
nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig och det kan vara svårt att få ned 
temperaturen inomhus. 
 
Värmens negativa effekter på hälsan omfattar ett vitt spektrum från relativt milda symtom 
såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, till mer allvarliga symtom såsom värmeslag och 
hjärtinfarkt. De negativa hälsoeffekterna av värme uppstår ofta redan samma dag eller efter en 
till två dagar efter att höga temperaturer noterats. 
 
Informationsmaterialet är utformat med stöd i WHO:s råd för att minska hälsoeffekter av 
värme och kunskapssammanställningen Hälsoeffekter av höga temperaturer samt textmaterial 
från Klimatsamverkan Skånes beredskapsplan för värmeböljor. 
 
Viktigt att anpassa lokaler för att ge rätt förutsättningar att förebygga höga temperaturer 
inomhus. Personal, brukare, klienter, omsorgstagare och patienter ska kunna vistas i 
tempererad miljö. Material och medicin ska förvaras på ett sådant sätt att detta ej försämras av 
värmepåverkan. 
 
Till hjälp för medborgare och anställda har socialförvaltningen sammanställt 
informationsmaterial i fyra skrifter med råd. Dessa informationsmaterial är: 
 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten 
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Vädervarningssystem SMHI 
Utöver ovan skrivet inför även SMHI ett nytt vädervarningssystem, som är ett 
konsekvensbaserat varningssystem. 
 
Syftet med SMHI’s vädervarningar är bygga en bättre krisberedskap 
Varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet får ett mer tydligt fokus på förväntade 
konsekvenser av vädret 
En varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. 
 

Gul varning   
• Konsekvenser för samhället med vissa risker för allmänheten samt vissa skador på 

egendom och miljö. 
• Störningar i en del samhällsfunktioner förväntas. 
• Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan drabbas allvarligt. 

Vad ska offentlig verksamhet göra? 
• Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa de verksamheter som är extra 

riskutsatta avseende förväntad väderutveckling. 

 

Orange varning   
• Kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället. 
• Fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. 
• Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. 
• Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan drabbas mycket allvarligt. 

Vad ska offentlig verksamhet göra? 
• Offentlig verksamhet bör överväga höjning av intern beredskap. 
• Vidta lämpliga förebyggande åtgärder. 
• Ombesörja att behövlig information når allmänheten. 
• Anpassa verksamheter inför kommande väderutveckling. 

 

Röd varning  
• Mycket allvarliga konsekvenser för samhället. 
• Stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. 
• Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade. 

Vad ska offentlig verksamhet göra? 
• Anpassa verksamheter för att möta konsekvenser. 
• Vidta lämpliga förebyggande åtgärder. 
• Ombesörja att behövlig information når allmänheten.  
• Höja intern beredskap inför kommande väderutveckling. 
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SMHI publicerar även "Meddelande" för specifika vädersituationer där endast särskilda 
riskgrupper berörs. Det gäller till exempel ”Meddelande om höga temperaturer”. Meddelande 
kan också̊ publiceras när det handlar om en indirekt fara som uppstår på̊ grund av väder- eller 
vattenförhållanden, ofta under längre tid. SMHI publicerar från och med april 2021 
meddelanden för:  

1. Risk för vattenbrist  
2. Höga temperaturer  
3. Brandrisk 

 
Konsekvensbaserade vädervarningar 

• Utgår från tröskelvärden för olika vädertyper. 
• Regionalt anpassade utifrån tidigare erfarenheter. 
• Kompletteras med exempel på påverkan på samhällsfunktioner. 
• Den geografiska indelningen ser olika ut beroende på vädertyp. 

 
Två huvudsakliga beslutsprocesser 
Alternativ A – SMHI-Länsstyrelse-samhällsaktörer 

• Högt vattenstånd 
• Översvämning 
• Snöfall 
• Vind 
• Vind i kombination med snöfall 
• Regn  
• Plötslig ishalka och isbeläggning 
• Höga temperaturer 

Alternativ A – Beslutsprocess med integrerad samverkan (Tillsammans med länsstyrelser 
och samhällsaktörer). 
 

Alternativ B – SMHI 
• Medelvind till havs 
• Lågt vattenstånd 
• Nedisning till havs 
• Stark kyleffekt  
• Höga flöden 
• Regn (Skyfallsliknande regn) 
• Åskoväder 

Alternativ B – Beslutsprocess utan samverkan (Endast SMHI). 
 

1) En bedömning utifrån regionalt anpassade tröskelvärden 
2) En bedömning av situationen utifrån nationella riskfaktorer 
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Kommunicering 
• Vädervarningarna kommer publiceras i en vädervarningsmodul i WIS. 
• Kommunicering via funktionsmail tas bort. 
• Andra vägar att få information är via SMHI:s väderapp eller via egenframtagentjänst 

(API/öppna data). 

 
Vad förväntas av samhällsaktörerna? 

• Vara förberedda på de konsekvenser som vädret kan orsaka. 
• Att agera och vidta åtgärder och se till att information når allmänheten. 
• Vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna. 
• Planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning 

den utsätts för. 

 
Vädervarningar – Kontinuitetshantering 

• Vädervarningarna i sig skyddar inte allmänheten eller samhällsviktiga resurser. 
• Samhällets aktörer behöver vara förberedda på de konsekvenser som vädret kan orsaka 

och vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna. 
• Planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning 

den utsätts för. 
• Kontinuitetshantering – att ha en plan B, plan C osv. 

 
Kontinuitetshantering 
Med kontinuitetshantering kan aktörer: 

• Mildra konsekvenserna av en inträffad händelse. 
• Snabbare återhämta sig från av en inträffad händelse. 
• Få kortare störningsperioder i verksamheten. 
• Förhindra att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går 

förlorade. 

Exempel på aktiviteter inom kontinuitetshantering: 
• Kartlägga viktiga verksamheter och processer. 
• Identifiera beroenden av resurser. 
• Bestämma vad som är acceptabla avbrottstider. 
• Genomföra åtgärder som minskar risken för störningar. 
• Skapa planer för att hantera de störningar som ändå kan uppstå. 

 
Kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet 
Kartlägga, analysera och vidta åtgärder för att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet 
oavsett typ av störning skapar ett motståndskraftigt samhälle. 
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Beredskap vid värmebölja 
Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringarna 
förväntas värmeböljor bli vanligare. Därför har Folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap 
på området och tagit fram en vägledning och informationsmaterial som stöd i samhällets 
hantering. 
 
Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad 
dödlighet. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. När 
nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig och det kan vara svårt att få ned 
temperaturen inomhus. 
 
Värmens negativa effekter på hälsan omfattar ett vitt spektrum från relativt milda symtom 
såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, till mer allvarliga symtom såsom värmeslag och 
hjärtinfarkt. De negativa hälsoeffekterna av värme uppstår ofta redan samma dag eller efter en 
till två dagar efter att höga temperaturer noterats. 
 
Informationsmaterialet är utformat med stöd i WHO:s råd för att minska hälsoeffekter av 
värme och kunskapssammanställningen Hälsoeffekter av höga temperaturer samt textmaterial 
från Klimatsamverkan Skånes beredskapsplan för värmeböljor. 
 
Viktigt att anpassa lokaler för att ge rätt förutsättningar att förebygga höga temperaturer 
inomhus. Personal, brukare, klienter, omsorgstagare och patienter ska kunna vistas i 
tempererad miljö. Material och medicin ska förvaras på ett sådant sätt att detta ej försämras av 
värmepåverkan. 
 
Till hjälp för medborgare och anställda har socialförvaltningen sammanställt 
informationsmaterial i fyra skrifter med råd. Dessa informationsmaterial är: 
 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten 
 
  



 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

Uppdaterad: 2021-03-22 

Vädervarningssystem SMHI 
Utöver ovan skrivet inför även SMHI ett nytt vädervarningssystem, som är ett 
konsekvensbaserat varningssystem. 
 
Syftet med SMHI’s vädervarningar är bygga en bättre krisberedskap 
Varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet får ett mer tydligt fokus på förväntade 
konsekvenser av vädret 
En varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. 
 

Gul varning   
• Konsekvenser för samhället med vissa risker för allmänheten samt vissa skador på 

egendom och miljö. 
• Störningar i en del samhällsfunktioner förväntas. 
• Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan drabbas allvarligt. 

Vad ska offentlig verksamhet göra? 
• Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa de verksamheter som är extra 

riskutsatta avseende förväntad väderutveckling. 

 

Orange varning   
• Kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället. 
• Fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. 
• Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. 
• Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan drabbas mycket allvarligt. 

Vad ska offentlig verksamhet göra? 
• Offentlig verksamhet bör överväga höjning av intern beredskap. 
• Vidta lämpliga förebyggande åtgärder. 
• Ombesörja att behövlig information når allmänheten. 
• Anpassa verksamheter inför kommande väderutveckling. 

 

Röd varning  
• Mycket allvarliga konsekvenser för samhället. 
• Stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. 
• Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade. 

Vad ska offentlig verksamhet göra? 
• Anpassa verksamheter för att möta konsekvenser. 
• Vidta lämpliga förebyggande åtgärder. 
• Ombesörja att behövlig information når allmänheten.  
• Höja intern beredskap inför kommande väderutveckling. 
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SMHI publicerar även "Meddelande" för specifika vädersituationer där endast särskilda 
riskgrupper berörs. Det gäller till exempel ”Meddelande om höga temperaturer”. Meddelande 
kan också̊ publiceras när det handlar om en indirekt fara som uppstår på̊ grund av väder- eller 
vattenförhållanden, ofta under längre tid. SMHI publicerar från och med april 2021 
meddelanden för:  

1. Risk för vattenbrist  
2. Höga temperaturer  
3. Brandrisk 

 
Konsekvensbaserade vädervarningar 

• Utgår från tröskelvärden för olika vädertyper. 
• Regionalt anpassade utifrån tidigare erfarenheter. 
• Kompletteras med exempel på påverkan på samhällsfunktioner. 
• Den geografiska indelningen ser olika ut beroende på vädertyp. 

 
Två huvudsakliga beslutsprocesser 
Alternativ A – SMHI-Länsstyrelse-samhällsaktörer 

• Högt vattenstånd 
• Översvämning 
• Snöfall 
• Vind 
• Vind i kombination med snöfall 
• Regn  
• Plötslig ishalka och isbeläggning 
• Höga temperaturer 

Alternativ A – Beslutsprocess med integrerad samverkan (Tillsammans med länsstyrelser 
och samhällsaktörer). 
 

Alternativ B – SMHI 
• Medelvind till havs 
• Lågt vattenstånd 
• Nedisning till havs 
• Stark kyleffekt  
• Höga flöden 
• Regn (Skyfallsliknande regn) 
• Åskoväder 

Alternativ B – Beslutsprocess utan samverkan (Endast SMHI). 
 

1) En bedömning utifrån regionalt anpassade tröskelvärden 
2) En bedömning av situationen utifrån nationella riskfaktorer 
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Kommunicering 
• Vädervarningarna kommer publiceras i en vädervarningsmodul i WIS. 
• Kommunicering via funktionsmail tas bort. 
• Andra vägar att få information är via SMHI:s väderapp eller via egenframtagentjänst 

(API/öppna data). 

 
Vad förväntas av samhällsaktörerna? 

• Vara förberedda på de konsekvenser som vädret kan orsaka. 
• Att agera och vidta åtgärder och se till att information når allmänheten. 
• Vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna. 
• Planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning 

den utsätts för. 

 
Vädervarningar – Kontinuitetshantering 

• Vädervarningarna i sig skyddar inte allmänheten eller samhällsviktiga resurser. 
• Samhällets aktörer behöver vara förberedda på de konsekvenser som vädret kan orsaka 

och vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna. 
• Planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning 

den utsätts för. 
• Kontinuitetshantering – att ha en plan B, plan C osv. 

 
Kontinuitetshantering 
Med kontinuitetshantering kan aktörer: 

• Mildra konsekvenserna av en inträffad händelse. 
• Snabbare återhämta sig från av en inträffad händelse. 
• Få kortare störningsperioder i verksamheten. 
• Förhindra att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går 

förlorade. 

Exempel på aktiviteter inom kontinuitetshantering: 
• Kartlägga viktiga verksamheter och processer. 
• Identifiera beroenden av resurser. 
• Bestämma vad som är acceptabla avbrottstider. 
• Genomföra åtgärder som minskar risken för störningar. 
• Skapa planer för att hantera de störningar som ändå kan uppstå. 

 
Kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet 
Kartlägga, analysera och vidta åtgärder för att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet 
oavsett typ av störning skapar ett motståndskraftigt samhälle. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Råd vid värmeböljor   
 
Till dig, dina vänner och anhöriga 
 
Källa: Folkhälsomyndigheten 
 
 
 
 
 
 

] 
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Värmeböljor kan leda till  hälsoproblem och ökad dödlighet 
Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att 
värmeböljor blir vanligare. Eftersom vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer kan vi 
få negativa hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i till exempel Sydeuropa.  
 
Tillhör du eller en anhörig riskgrupperna? 
Extrem värme är farligt för alla, men vissa behöver ta hand om sig extra mycket under en 
värmebölja och det gäller framför allt: 
• Äldre. När man blir äldre kan temperaturregleringen och förmågan att känna törst bli 

sämre. 
• Kroniskt sjuka. Hälsoproblem såsom hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, 

demens, diabetes och psykisk sjukdom ökar risken.  
• Personer med funktionsnedsättning. Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha 

svårare att uppfatta risker och kroppens varningssignaler. För personer med fysisk 
funktionsnedsättning kan kroppens signalsystem vara satt ur funktion, de kan också behöva 
praktisk hjälp med till exempel extra dryck, klädbyten och att förflytta sig till svalare 
platser. 

• Små barn och gravida kan vara särskilt känsliga när det blir varmt. Små barn har oftast 
inte fått igång sin förmåga att svettas. Gravida har en viss risk att föda för tidigt. 

• Personer som tar medicin. Vissa mediciner påverkar kroppens förmåga att anpassa 
kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel 
och neuroleptika. 

 
Hur påverkas kroppen av värme? 
Värme gör att de ytliga blodkärlen vidgas och svettningen ökar. Om man inte hinner få i sig 
tillräckligt med vätska för att kompensera ökad svettning blir  blodet mer koncentrerat och 
risken för blodpropp  ökar. Om hjärtat inte klarar de ökade kraven på pumpförmåga kan det 
resultera i en allvarlig hjärtsvikt.  Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på 
cirkulationsrubbningar.  

Ibland kan huvudvärk och illamående vara tecken på början till värmeslag. Värmeslag kan 
vara livshotande. Vid värmeslag är kroppstemperaturen över 40 °C och andra symtom kan 
vara kräkningar, synstörningar, yrsel, förvirring och snabb puls. Se till att snabbt komma till 
en sval plats, dricka och att svalka kroppen. 

Vid värmeutmattning och värmeslag ska inte  febernedsättande tas, det kan förvärra 
tillståndet. 
 
Värmevarningar från SMHI 
SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga  temperaturer för att man lokalt ska kunna 
sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället. SMHI skickar ut: 
• meddelande om höga temperaturer när prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 

26 °C  tre dagar i följd. 
• klass 1-varning för mycket höga temperaturer när  prognosen visar att maxtemperaturen 

ligger på minst 30 °C tre dagar i följd. 
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• klass 2-varning för extremt höga temperaturer när  prognosen visar en maxtemperatur på 
minst 30 °C  i fem dagar i följd och/eller att maxtemperaturen  ligger på minst 33 °C tre 
dagar i följd. 

SMHI sprider meddelanden och varningar via smhi.se, SMHI:s mobilapp, Twitter samt radio 
P1. Samma  information finns även på krisinformation.se. 
 
De här råden är framtagna med stöd i WHO:s råd för att minska hälsoeffekter av värme 
(2011) och Folkhälsomyndighetens rapport Hälsoeffekter av höga temperaturer (2015). 
 
Vill du läsa mer, gå till Folkhälsomyndighetsen hemsida: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/ 
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Gör så här vid en värmebölja 
 

 
 
  
 
  
 

VAR UPPMÄRKSAM PÅ INOMHUSTEMPERATUREN Risken för hälsoproblem ökar så snart 
temperaturen stiger inomhus.  Riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller 
mer under tre dagar i följd.

DRICK MER Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som  t.ex. grönsaker och frukt. Undvik 
stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att 
dricka. 

ORDNA SVAL MILJÖ Använd gardiner, persienner och markiser.  Försök att vara på den svalaste 
platsen i bostaden. Vädra på  
 natten när det är svalt. 

ORDNA SVALKA En kall dusch är mest effektiv. En blöt   dem om råden.” handduk runt nacken är ett 
alternativ. Använd löst sittande  kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.

TA DET LUGNT Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar. 

FÖRVARA LÄKEMEDEL RÄTT Förvara mediciner svalare än 25 °C grader eller i kylskåp. Läs om 
förvaring på förpackningen.

VAR UPPMÄRKSAM Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur,  puls, andningsfrekvens 
och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. 
Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. 
vätskedrivande, kan dosen behöva justeras.
Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Råd vid värmeböljor   
 
Personal inom omsorgen 
 
Källa: Folkhälsomyndigheten 
 
 
 
 
 
 

] 
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Värmeböljor kan leda till  hälsoproblem och ökad dödlighet 
Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att 
värmeböljor blir vanligare. Eftersom vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer kan vi 
få negativa hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i till exempel Sydeuropa.  
 
Riskgrupper och mediciner 
Extrem värme är farligt för alla, men vissa behöver ta hand om sig extra mycket under en 
värmebölja och det gäller framför allt: 
 
• Äldre. När man blir äldre kan temperaturregleringen och förmågan att känna törst bli 

sämre. 
Generellt är äldre personer känsligare för värme eftersom de kan ha sämre 
temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst. Det är också vanligare att äldre har 
kroniska sjukdomar, använder mediciner  eller har funktionsnedsättning vilket ytterligare 
kan öka risken för hälsoproblem vid en värmebölja. 
 
Kroniskt sjuka. Hälsoproblem såsom hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, 
demens, diabetes och psykisk sjukdom ökar risken. Kroniska sjukdomar som 
hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdom, till exempel astma och KOL, kan förvärras av värme. 
Njursjukdom, diabetes, demens eller psykisk sjukdom kan också innebära en ökad risk. 

 
• Personer med funktionsnedsättning. Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha 

svårare att uppfatta risker och kroppens varningssignaler.  
För personer med fysisk funktionsnedsättning kan kroppens signalsystem vara satt ur 
funktion, de kan också behöva praktisk hjälp med till exempel extra dryck, klädbyten och 
att förflytta sig till svalare platser. 
 

• Små barn och gravida kan vara särskilt känsliga när det blir varmt. Små barn har oftast 
inte fått igång sin förmåga att svettas. Gravida har en viss risk att föda för tidigt. 
 

• Personer som tar medicin. Personer som tar medicin kan också ha en ökad risk. Vissa 
mediciner påverkar kroppens förmåga att anpassa värme- och vätskebalansen. Det gäller 
bland annat vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika. Tänk också på 
att mediciner kan förlora sin effekt om de förvaras fel. Läs på bipacksedeln om förvaring. 
 

 
Hur påverkas kroppen av värme? 
Värme gör att de ytliga blodkärlen vidgas och svettningen ökar. Om man inte hinner få i sig 
tillräckligt med vätska för att kompensera ökad svettning blir  blodet mer koncentrerat och 
risken för blodpropp  ökar. Om hjärtat inte klarar de ökade kraven på pumpförmåga kan det 
resultera i en allvarlig hjärtsvikt.  Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på 
cirkulationsrubbningar.  
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Ibland kan huvudvärk och illamående vara tecken på början till värmeslag. Värmeslag kan 
vara livshotande. Vid värmeslag är kroppstemperaturen över 40 °C och andra symtom kan 
vara kräkningar, synstörningar, yrsel, förvirring och snabb puls. Se till att snabbt komma till 
en sval plats, dricka och att svalka kroppen. 
Vid värmeutmattning och värmeslag ska inte  febernedsättande tas, det kan förvärra 
tillståndet. 
 
Värmevarningar från SMHI 
SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga  temperaturer för att man lokalt ska kunna 
sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället. SMHI skickar ut: 
• meddelande om höga temperaturer när prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 

26 °C  tre dagar i följd. 
• klass 1-varning för mycket höga temperaturer när  prognosen visar att maxtemperaturen 

ligger på minst 30 °C tre dagar i följd. 
• klass 2-varning för extremt höga temperaturer när  prognosen visar en maxtemperatur på 

minst 30 °C  i fem dagar i följd och/eller att maxtemperaturen  ligger på minst 33 °C tre 
dagar i följd. 

SMHI sprider meddelanden och varningar via smhi.se, SMHI:s mobilapp, Twitter samt radio 
P1. Samma  information finns även på krisinformation.se. 
 
 
Mer information om hälsoeffekter av värmeböljor, samt vägledning till handlingsplaner och 
råd till vårdpersonal och riskgrupper finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/ 
 
De här råden är framtagna med stöd i WHO:s råd för att minska hälsoeffekter av värme 
(2011) och Folkhälsomyndighetens rapport Hälsoeffekter av höga temperaturer (2015). 
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Gör så här vid en värmebölja 
 

 
 
  
 
  
 

VAR UPPMÄRKSAM PÅ INOMHUSTEMPERATUREN Risken för hälsoproblem ökar så snart 
temperaturen stiger inomhus.  Riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller 
mer under tre dagar i följd.

DRICK MER Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som  t.ex. grönsaker och frukt. Undvik 
stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att 
dricka. 

ORDNA SVAL MILJÖ Använd gardiner, persienner och markiser.  Försök att vara på den svalaste 
platsen i bostaden. Vädra på  
 natten när det är svalt. 

ORDNA SVALKA En kall dusch är mest effektiv. En blöt   dem om råden.” handduk runt nacken är ett 
alternativ. Använd löst sittande  kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.

TA DET LUGNT Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar. 

FÖRVARA LÄKEMEDEL RÄTT Förvara mediciner svalare än 25 °C grader eller i kylskåp. Läs om 
förvaring på förpackningen.

VAR UPPMÄRKSAM Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur,  puls, andningsfrekvens 
och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. 
Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. 
vätskedrivande, kan dosen behöva justeras.
Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Råd vid värmeböljor   
 
Legitimerad personal 
 
Källa: Folkhälsomyndigheten 
 
 
 
 
 
 

] 
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Särskilda råd till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal 
 
Värmeböljor kan leda till  hälsoproblem och ökad dödlighet 
Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att 
värmeböljor blir vanligare. Eftersom vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer kan vi 
få negativa hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i till exempel Sydeuropa.  
 
Riskgrupper och mediciner 
Extrem värme är farligt för alla, men vissa behöver ta hand om sig extra mycket under en 
värmebölja och det gäller framför allt: 
 
• Äldre. När man blir äldre kan temperaturregleringen och förmågan att känna törst bli 

sämre. 
Generellt är äldre personer känsligare för värme eftersom de kan ha sämre 
temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst. Det är också vanligare att äldre har 
kroniska sjukdomar, använder mediciner  eller har funktionsnedsättning vilket ytterligare 
kan öka risken för hälsoproblem vid en värmebölja. 
 
Kroniskt sjuka. Hälsoproblem såsom hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, 
demens, diabetes och psykisk sjukdom ökar risken. Kroniska sjukdomar som 
hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdom, till exempel astma och KOL, kan förvärras av värme. 
Njursjukdom, diabetes, demens eller psykisk sjukdom kan också innebära en ökad risk. 

 
• Personer med funktionsnedsättning. Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha 

svårare att uppfatta risker och kroppens varningssignaler.  
För personer med fysisk funktionsnedsättning kan kroppens signalsystem vara satt ur 
funktion, de kan också behöva praktisk hjälp med till exempel extra dryck, klädbyten och 
att förflytta sig till svalare platser. 
 

• Små barn och gravida kan vara särskilt känsliga när det blir varmt. Små barn har oftast 
inte fått igång sin förmåga att svettas. Gravida har en viss risk att föda för tidigt. 
 

• Personer som tar medicin. Personer som tar medicin kan också ha en ökad risk. Vissa 
mediciner påverkar kroppens förmåga att anpassa värme- och vätskebalansen. Det gäller 
bland annat vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika. Tänk också på 
att mediciner kan förlora sin effekt om de förvaras fel. Läs på bipacksedeln om förvaring. 
 

 
Hur påverkas kroppen av värme? 
Värme gör att de ytliga blodkärlen vidgas och svettningen ökar. Om man inte hinner få i sig 
tillräckligt med vätska för att kompensera ökad svettning blir  blodet mer koncentrerat och 
risken för blodpropp  ökar. Om hjärtat inte klarar de ökade kraven på pumpförmåga kan det 
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resultera i en allvarlig hjärtsvikt.  Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på 
cirkulationsrubbningar.  
Ibland kan huvudvärk och illamående vara tecken på början till värmeslag. Värmeslag kan 
vara livshotande. Vid värmeslag är kroppstemperaturen över 40 °C och andra symtom kan 
vara kräkningar, synstörningar, yrsel, förvirring och snabb puls. Se till att snabbt komma till 
en sval plats, dricka och att svalka kroppen. 
Vid värmeutmattning och värmeslag ska inte  febernedsättande tas, det kan förvärra 
tillståndet. 
 
Värmevarningar från SMHI 
SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga  temperaturer för att man lokalt ska kunna 
sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället. SMHI skickar ut: 
• meddelande om höga temperaturer när prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 

26 °C  tre dagar i följd. 
• klass 1-varning för mycket höga temperaturer när  prognosen visar att maxtemperaturen 

ligger på minst 30 °C tre dagar i följd. 
• klass 2-varning för extremt höga temperaturer när  prognosen visar en maxtemperatur på 

minst 30 °C  i fem dagar i följd och/eller att maxtemperaturen  ligger på minst 33 °C tre 
dagar i följd. 

SMHI sprider meddelanden och varningar via smhi.se, SMHI:s mobilapp, Twitter samt radio 
P1. Samma  information finns även på krisinformation.se. 
 
 
Mer information om hälsoeffekter av värmeböljor, samt vägledning till handlingsplaner och 
råd till vårdpersonal och riskgrupper finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/ 
 
De här råden är framtagna med stöd i WHO:s råd för att minska hälsoeffekter av värme 
(2011) och Folkhälsomyndighetens rapport Hälsoeffekter av höga temperaturer (2015). 
 
 
Medicingrupper som kan ge  problem vid värme 
• Diuretika kan ge elektrolytrubbning och minskad  vätskevolym. Även ACE-hämmare kan 

ge dehydrering, men loop-diuretika verkar vara mest problematiska i detta avseende. 
• Antikolinergika kan ge torra slemhinnor och  minskad svettning. 
• Psykofarmaka (framför allt neuroleptika) som genom att störa kroppens 

temperaturreglering kan minska svettproduktionen, men även medel mot depression kan ge 
ökad risk för komplikationer. Detta beror dels på en antikolinerg effekt, men även SSRI-
preparat i kombination med diuretika (tiazid eller furosemid) ökar risken för hyponatremi. 

• Antihypertensiva (bl.a. betablockerare) kan liksom diuretika i samband med värmebölja 
bidra till en otillräcklig hjärtminutvolym. Dessutom ger antihypertensiva och antiangina-
preparat ett minskat artärtryck vilket kan orsaka bristfällig värmereglering via försämrad 
svett-körtelfunktion. 
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• Litium, digoxin, anti-epileptika och preparat mot  Parkinsons sjukdom har en smal 
terapeutisk bredd och uttorkning kan därför ge allvarliga biverkningar. 

• NSAID-preparat kan ge svår njursvikt hos äldre med nedsatt njurfunktion och vätskebrist. 
 
 

 
Specifika reaktioner på värme 
Huvuddelen av ökad sjuklighet/dödlighet under värmebölja beror på hjärt-kärlsjukdom och 
lungsjukdom, samt medicineffekter. Dock bör man känna till att det finns ett antal specifikt 
värmerelaterade symtom/sjukdomstillstånd, som även kan drabba yngre och friska individer: 
• Värmekramper (p.g.a. dehydrering och elektrolytförlust). Ses framförallt vid intensiv 

sportutövning i värme. 
• Värmeutslag: små kliande röda knottror (nässelutslag).  Är ofarligt och går över spontant. 
• Värmeödem: yttrar sig vanligen som svullna anklar. 
• Värme-synkope: yrsel och svimning p.g.a. dehydrering, vasodilatation (ofta vid samtidig  

hjärt-kärlsjukdom och medicinering). 
• Värmeutmattning: illamående, kräkningar och cirkulationskollaps. Kan uppträda vid 

kroppstemp på 37–40 grader. Detta beror på vatten-/eller natriumbrist och kräver snabb 
insats med nedkylning och uppvätskning, ev. elektrolyttillförsel (som dryck eller via dropp, 
i enlighet med lokala vårdrutiner). 

• Värmeslag kan uppstå vid obehandlad värmeutmattning och är ett urakut tillstånd med 
konfusion, kramper, ev. medvetandeförlust, het och torr hud och en kroppstemperatur >40.6 
grader. Kan obehandlat ge organsvikt, hjärnskada och orsaka dödsfall. 

• Det saknas ännu kontrollerade studier av vilken typ av vätskebehandling (med eller utan 
elektrolyter) som är bäst för att lindra hälsoeffekterna av värme för äldre. I de fall där 
specifik uppvätskande behandling behöver övervägas ska en individuell bedömning göras 
med hänsyn till eventuell grundsjukdom och medicinering samt lokala vårdrutiner 
tillämpas.  
 

Att tänka på 
• Det kan vara klokt att gå igenom listan över vårdtagare och ta ställning till vilka personer 

som kan behöva individuella råd eller extra insatser i samband med värmebölja. Det 
underlättar för den personal som sedan arbetar under semesterperioden. 

• Personer med hjärtsvikt och/eller diuretikabehandling kan behöva följas med vätskelista 
och tätare vägning än vanligt, samt eventuellt kontroll av elektrolyter. Både uttorkning, 
övervätskning och elektrolytrubbning kan ge allvarlig försämring.  

• Vid värme utmattning och värmeslag ska inte febernedsättande ges eftersom det kan 
förvärra tillståndet. Ta tempen, kyl ned och ge att dricka om personen är vid medvetande, 
sätt annars dropp, ring ambulans. 

• Uppmana vårdpersonal och vårdtagare att mediciner ska förvaras i temperaturer 
understigande 25 °C eller i ett kylskåp (läs om förvaring på bipacksedeln). 

• Ge extra information till vårdtagare i riskgrupperna vid planerade vårdkontakter inför 
sommaren. De bör under en värmebölja vara speciellt observanta på försämring av sin 
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grundsjukdom och tecken på allvarlig värmereaktion. Ta gärna hjälp av de skrifter och 
filmer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram till riskgrupper och anhöriga. 

Insatser vid en värmebölja  
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VAR UPPMÄRKSAM PÅ INOMHUSTEMPERATUREN Risken för hälsoproblem ökar så snart 
temperaturen stiger inomhus.  Riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller 
mer under tre dagar i följd.

DRICK MER Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som  t.ex. grönsaker och frukt. Undvik 
stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att 
dricka. 

ORDNA SVAL MILJÖ Använd gardiner, persienner och markiser.  Försök att vara på den svalaste 
platsen i bostaden. Vädra på  
 natten när det är svalt. 

ORDNA SVALKA En kall dusch är mest effektiv. En blöt   dem om råden.” handduk runt nacken är ett 
alternativ. Använd löst sittande  kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.

TA DET LUGNT Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar. 

FÖRVARA LÄKEMEDEL RÄTT Förvara mediciner svalare än 25 °C grader eller i kylskåp. Läs om 
förvaring på förpackningen.

VAR UPPMÄRKSAM Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur,  puls, andningsfrekvens 
och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. 
Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. 
vätskedrivande, kan dosen behöva justeras.
Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Råd vid värmeböljor   
 
Till ledning och chefer 
 
Källa: Folkhälsomyndigheten 
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Planera vård och omsorg inför värmeböljor 
 
Värmeböljor kan leda till  hälsoproblem och ökad dödlighet 
Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att 
värmeböljor blir vanligare. Eftersom vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer kan vi 
få negativa hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i till exempel Sydeuropa.  
 
Riskgrupper och mediciner 
Extrem värme är farligt för alla, men vissa behöver ta hand om sig extra mycket under en 
värmebölja och det gäller framför allt: 
 
• Äldre. När man blir äldre kan temperaturregleringen och förmågan att känna törst bli 

sämre. 
Generellt är äldre personer känsligare för värme eftersom de kan ha sämre 
temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst. Det är också vanligare att äldre har 
kroniska sjukdomar, använder mediciner  eller har funktionsnedsättning vilket ytterligare 
kan öka risken för hälsoproblem vid en värmebölja. 
 
Kroniskt sjuka. Hälsoproblem såsom hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, 
demens, diabetes och psykisk sjukdom ökar risken. Kroniska sjukdomar som 
hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdom, till exempel astma och KOL, kan förvärras av värme. 
Njursjukdom, diabetes, demens eller psykisk sjukdom kan också innebära en ökad risk. 

 
• Personer med funktionsnedsättning. Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha 

svårare att uppfatta risker och kroppens varningssignaler.  
För personer med fysisk funktionsnedsättning kan kroppens signalsystem vara satt ur 
funktion, de kan också behöva praktisk hjälp med till exempel extra dryck, klädbyten och 
att förflytta sig till svalare platser. 
 

• Små barn och gravida kan vara särskilt känsliga när det blir varmt. Små barn har oftast 
inte fått igång sin förmåga att svettas. Gravida har en viss risk att föda för tidigt. 
 

• Personer som tar medicin. Personer som tar medicin kan också ha en ökad risk. Vissa 
mediciner påverkar kroppens förmåga att anpassa värme- och vätskebalansen. Det gäller 
bland annat vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika. Tänk också på 
att mediciner kan förlora sin effekt om de förvaras fel. Läs på bipacksedeln om förvaring. 
 

 
Hur påverkas kroppen av värme? 
Värme gör att de ytliga blodkärlen vidgas och svettningen ökar. Om man inte hinner få i sig 
tillräckligt med vätska för att kompensera ökad svettning blir  blodet mer koncentrerat och 
risken för blodpropp  ökar. Om hjärtat inte klarar de ökade kraven på pumpförmåga kan det 
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resultera i en allvarlig hjärtsvikt. Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på 
cirkulationsrubbningar.  
Ibland kan huvudvärk och illamående vara tecken på början till värmeslag. Värmeslag kan 
vara livshotande. Vid värmeslag är kroppstemperaturen över 40 °C och andra symtom kan 
vara kräkningar, synstörningar, yrsel, förvirring och snabb puls. Se till att snabbt komma till 
en sval plats, dricka och att svalka kroppen. 
Vid värmeutmattning och värmeslag ska inte  febernedsättande tas, det kan förvärra 
tillståndet. 
 
Värmevarningar från SMHI 
SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga  temperaturer för att man lokalt ska kunna 
sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället. SMHI skickar ut: 
• meddelande om höga temperaturer när prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 

26 °C  tre dagar i följd. 
• klass 1-varning för mycket höga temperaturer när  prognosen visar att maxtemperaturen 

ligger på minst 30 °C tre dagar i följd. 
• klass 2-varning för extremt höga temperaturer när  prognosen visar en maxtemperatur på 

minst 30 °C  i fem dagar i följd och/eller att maxtemperaturen  ligger på minst 33 °C tre 
dagar i följd. 

SMHI sprider meddelanden och varningar via smhi.se, SMHI:s mobilapp, Twitter samt radio 
P1. Samma  information finns även på krisinformation.se. 
 
 
Mer information om hälsoeffekter av värmeböljor, samt vägledning till handlingsplaner och 
råd till vårdpersonal och riskgrupper finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/ 
 
De här råden är framtagna med stöd i WHO:s råd för att minska hälsoeffekter av värme 
(2011) och Folkhälsomyndighetens rapport Hälsoeffekter av höga temperaturer (2015). 
 
 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/
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Genom att förbereda verksamheten inför sommar värmen går det att minska ohälsa och 
dödlighet orsakad av värmeböljor.  

Här följer några förslag på steg att vidta för dig som är chef eller arbetsledare inom 
vård och omsorg.  

Värmeböljor kan leda till hälsoproblem  och ökad dödlighet 
Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att 
värmeböljor blir vanligare. Höga temperaturer kan vara farligt för alla, men särskilt sårbara är 
riskgrupperna äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida 
samt personer som tar viss medicin. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande.  
 
Informera  
Informera alla anställda om beredskap inför värmeböljor på en gemensam arbetsplatsträff. 
Personalen bör ha läst igenom relevant material och genomgått en kort utbildning inför 
sommaren och råden ska snabbt kunna göras tillgängliga för alla medarbetare vid en 
värmebölja. Det är viktigt att poängtera för personalen vilken negativ effekt kraftig värme kan 
ha på äldre personer och andra riskgrupper. Diskutera med de anställda hur ni inom er 
verksamhet bäst kan förbereda er inför värmeböljor.  
 
Fundera även över vilka möjligheter ni har att informera vårdtagare och närstående om vilka 
åtgärder som bör vidtas. Förutom muntlig information direkt från de olika yrkeskategorierna 
kan broschyrer och anslag i allmänna utrymmen vara lämpliga åtgärder. På så sätt kan 
information även nå de personer i riskgrupperna som inte har regelbunden kontakt med 
vården. 
 
Identifiera 
Identifiera extra känsliga individer. Förutom hög ålder kan ett flertal olika k roniska 
sjukdomar, psykisk och fysisk funktionsnedsättning, samt viss medicinering göra en individ 
extra sårbar vid en värmebölja. Mer detaljerad info om detta finns i råden till läkare och 
sjuksköterskor (se  folkhalsomyndigheten.se/varmebolja). 

Det är en fördel om ni inför sommarsäsongen kan erbjuda rådgivning till vårdtagare och 
anhöriga, till exempel i samband med redan planerade besök eller vårdinsatser. 

Planera 
Se till så att det finns ansvarig personal för att ta emot larm om värmebölja – även under 
helger och semestertid, och att denna personal vet var informationen finns och hur den ska 
distribueras. 
Ha beredskap för att omprioritera insatser och lägga fokus på omvårdnad istället för mindre 
akuta serviceinsatser (t.ex. tvätt och städ). Se till att även ha uppsikt över hur personalen mår 
av värmen och den eventuellt förhöjda arbetsbördan. Överväg att kalla in extra personal. 
 
För boenden:  
Om det inte går att hålla normal rumstemperatur i hela boendet bör man ordna så att det finns 
tillgång till minst en lokal på varje enhet/avdelning där temperaturen är lägre än 25 grader, så 
att extra känsliga personer kan vistas där under de varmaste timmarna. 
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Temperaturen kan skilja mycket mellan olika rum. Det bör därför finnas en termometer hos 
alla  boende, samt i allmänna utrymmen. Om temperaturen i en  boendes lägenhet är över 25  
grader bör de erbjudas möjlighet att vara på en svalare plats tills tempera turen sjunkit. Se till 
att det finns möjlighet att minska värmen genom luftkondi tionering, och åtgärder som 
minskar värmeinstrålningen såsom ljusa gardiner,  persienner och markiser. Kontrollera att 
fönster går att öppna för vädring under dygnets svala timmar. En mer långsiktig planering är 
att plantera träd för skugga. 
 
För hemtjänst: Vissa bostäder kan bli mycket varma sommartid, och särskilt lägenheter 
längst ned och högst upp i ett hus. Diskutera  
tillsammans med personalen om det finns bostäder i ert område som är särskilt utsatta, om 
besöksfrekvensen  eller andra vårdrutiner behöver ändras, och om hur man kan sänka 
temperaturen inomhus. Rekommendera vårdtagare att skaffa en inomhustermometer. 
Informera och dela ut checklistor till riskgrupper och deras anhöriga. 
 
• Två målgruppsanpassade informationsbroschyrer till personal inom vård och omsorg 

respektive till riskgrupper och anhöriga - ger information om risker med värme, riskgrupper 
och praktiska råd. 

• Två korta animerade filmer med information till personal inom vård och omsorg respektive 
till riskgrupper och anhöriga. 

• En kort webbutbildning till personal inom vård  och omsorg. 
• Råd utformade som anslag 

– Råd till läkare och sjuksköterskor – med särskilda råd som innehåller information om 
läkemedel.  

– Råd till vård- och omsorgspersonal – viktig att sprida även till semestervikarier.  
– Råd till riskgrupper och anhöriga – sprid till riskgrupper och deras anhöriga genom att 

dela ut och prata om  råden vid hembesök, sätt upp på anslagstavlor, lägg ut i väntrum 
och allmänna utrymmen m.m. 
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Tänk på vid värmebölja 
 
 
 

 
 
  
 
  
 

VAR UPPMÄRKSAM PÅ INOMHUSTEMPERATUREN Risken för hälsoproblem ökar så snart 
temperaturen stiger inomhus.  Riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller 
mer under tre dagar i följd.

DRICK MER Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som  t.ex. grönsaker och frukt. Undvik 
stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att 
dricka. 

ORDNA SVAL MILJÖ Använd gardiner, persienner och markiser.  Försök att vara på den svalaste 
platsen i bostaden. Vädra på  
 natten när det är svalt. 

ORDNA SVALKA En kall dusch är mest effektiv. En blöt   dem om råden.” handduk runt nacken är ett 
alternativ. Använd löst sittande  kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.

TA DET LUGNT Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar. 

FÖRVARA LÄKEMEDEL RÄTT Förvara mediciner svalare än 25 °C grader eller i kylskåp. Läs om 
förvaring på förpackningen.

VAR UPPMÄRKSAM Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur,  puls, andningsfrekvens 
och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. 
Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. 
vätskedrivande, kan dosen behöva justeras.
Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.  
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PROTOKOLL
2021-04-08

Snau § 73

Handlingsplan vid värmebölja
Dnr SND 2021/58

Sammanfattning
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en
handlingsplan för verksamheten vid värmebölja.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Magnus Nygren, kvalitetscontroller, Rada Tripunovic,
medicinskt ansvarig sjuksköterska och Gun Bylund, tf. socialchef, samt
bifogade underlag:

l. Handlingsplan - riktlinjer vid värmebölja
2. Råd l - info till alla
3. Råd 2 - info till personal
4. Råd 3 - info till legitimerad personal
5. Råd 4 - info till ledning och chefer

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anse ärendet besvarat.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och finner att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att anse
ärendet besvarat.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

'z

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

[^



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Synpunktsredovisning kvartal 1 2021 
Dnr SND 2021/57 
 
Sammanfattning 
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Under årets första kvartal har 25 stycken synpunkter 
inkommit till förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller Magnus Nygren. Beslut från 
SnAu 2021-04-08 § 74 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
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Socialförvaltningen 

Magnus Nygren 
Kvalitetscontroller 
042 – 64118 
magnus.nygren@astorp.se 

Socialnämndens arbetsutskott 
Synpunktsredovisning kvartal 1, 2021  
Dnr SND 2021/57 

Sammanfattning 
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Under årets första kvartal har 25 stycken 
synpunkter inkommit till förvaltningen.  

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna framtagen 
redovisning. 

Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller Magnus Nygren. 

Ärendet 
Synpunktshanteringen utgör tillsammans med lex Sarah, lex Maria och 
avvikelsehanteringen en del i kontrollen av att 
omsorgstagare/klienter/brukare/patienter får sina behov tillgodosedda 
med god kvalitet. Möjligheten att lämna synpunkter finns via kommunens 
hemsida, på medborgarkontoret, via post eller via direkt kontakt inom 
verksamheterna. Redovisning sker kvartalsvis till socialnämndens 
arbetsutskott och halvårsvis till socialnämnden. 
Redovisade synpunktkategorier Antal Avslutade
Bemötande/kompetens 8 6
Delaktighet/inflytande 1 1
Öppettider/tillgänglighet 0 0
Fysisk miljö 0 0
Handläggningstid 0 0
Kritik kopplad till myndighetsbeslut 2 1
Kritik kopplad till verkställighet 6 6
Intern synpunkt 3 1
Övrigt 5 4
Summa 25 19
Antal utredningsdagar 176
Snitt per utredning 9,3

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-30 
Version  1 
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Intressekonflikter 
Inga intressekonflikter anses föreligga. 
 
 
Uppföljning  
Nästa uppföljning efter kvartal 2. 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Magnus Nygren         
Kvalitetscontroller     
 
 
 
 
Expedieras till: 
Socialnämndens arbetsutskott 
Akten 
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PROTOKOLL
2021-04-08

Snau § 74

Synpunktsredovisning kvartal l 2021
Dnr SND 2021/57

Sammanfattning
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens
kvalitetsledningssystem. Under årets första kvartal har 25 stycken synpunkter
inkommit till förvaltningen.

Beslutsunderlag
Upprättad tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller Magnus Nygren.

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att godkänna framtagen
redovisning.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och filmer att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att godkänna
framtagen redovisning.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

^̂̂

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

k^



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

 
Sn §  
 
Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 
SnDnr 2021/53 
 
Sammanfattning 
Den föreslagna revideringen ger medarbetare vägledning i arbetet för en 
rättssäker hantering av dokument och handlingar inom förvaltningen och följer 
beslut i kommunstyrelsen 2020-08-31 § 113, dnr KSFD 2019/357. Revidering 
av dokumenthanteringsplan föreslås godkännas. 
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse av t.f verksamhetschef Sanna Löf, 2021-03-29 
Förslag på ny dokumenthanteringsplan 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 75 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialförvaltningen  1(2) 

Myndighetsavdelningen 
 

 

Sanna Löf 
Tf. Verksamhetschef Myndighet och IFO/LSS 
042 – 641 95 
sanna.lof@astorp.se  

 

Socialnämnden 
 
Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 
SnDnr 2021/53 
 
 
Sammanfattning 
Den föreslagna revideringen ger medarbetare vägledning i arbetet för en rättssäker 
hantering av dokument och handlingar inom förvaltningen och följer beslut i 
kommunstyrelsen 2020-08-31 § 113, dnr KSFD 2019/357.  
 
Förslag till beslut 
Revidering av dokumenthanteringsplan föreslås godkännas. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska ha en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen 
redovisar vilka handlingar som förekommer inom en nämnd samt hur de ska 
hanteras. I planen finns bland annat föreskrifter för bevarande och gallring av 
handlingar samt att den ger en överblick av informationsflödet och underlättar 
planeringen av administrativa rutiner. Dokumenthanteringsplanen ska revideras 
regelbundet och senaste revidering var 2016 (dnr SN 2016/15). Den största 
förändringen i aktuell revidering är att inkommande handlingar får gallras med 
vissa undantag efter att de skannats in i digitala system LifeCare/ProCapita, BOSS 
Plus samt W3d3, som är ärendehanteringssystem för socialförvaltningen. I övrigt 
har planen reviderats enligt gällande verksamhet och ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad dokumenthanteringsplan daterad 210326.  
Tjänsteskrivelse daterad 21-03-29 av tf verksamhetschef Sanna Löf.   
 
Bedömning 
Den föreslagna revideringen av dokumenthanteringsplanen ger förvaltningen stöd 
och vägledning arbetet för att säkerställa en korrekt hantering av handlingar och 
dokumentation inom förvaltningen. Revideringen bedöms säkerställa lagstiftarens 
intentioner för hantering av handlingar inom området. 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-29 
Version  1 



Socialförvaltningen  2(2) 

Myndighetsavdelningen 
 

 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga markanta negativa ekonomiska konsekvenser framkommer utifrån den nya 
planen.  
 
Konsekvenser för miljön 
Beslutet att anta riktlinjerna medför positiva konsekvenser för miljön utifrån 
minskad pappersanvändning. 
 
Konsekvenser för kommuninvånaren 
Beslutet bedöms inte påverka kommuninvånaren. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Beslutet bedöms inte påverka barn. 
 
 
 
Sanna Löf  

Tf. Verksamhetschef Myndighet och IFO/LSS 

 
 
Expedieras till: 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Förvaltningsassistent  
Nämndssekreterare 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Dokumenthanteringsplan 
Socialförvaltningen 
 
 
DNR SN 2021/53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutad den [yy-mm-dd]  
av [instans] 
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Inledning  
Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens 
handlingar och hur dessa hanteras i en så kallad dokumenthanteringsplan.  
  
Dokumenthanteringsplanen, kommunens arkivreglemente och nämndens 
egen arkivbeskrivning, är styrande dokument för verksamheten, och 
underlättar sökbarheten till de allmänna handlingarna nämnden hanterar. 
Dokumenthanteringsplanen ska fortlöpande revideras eftersom den ska 
beskriva vilka handlingar som skapas i verksamheten idag och detta är 
något som förändras. Förändringar av tidsfrister för gallring eller införande 
av nya handlingstyper ska beslutas i respektive nämnd eller styrelse efter 
samråd med kommunens arkivmyndighet, se arkivreglemente.  
  
Diarieföring  
Enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska 
allmänna handlingar registreras så snart de inkommer till eller upprättats 
hos en myndighet. Kraven på diarieföring påverkas inte av hur 
informationen inkommer till verksamheten.   

Handlingar som upprättas i eller inkommer till nämnden rörande 
personakter eller avvikelser registreras i verksamhetssystemet 
LifeCare/Procapita, och respektive handläggare ansvarar för att 
informationen registreras i ärendet. Den huvudsakliga diarieföringen som 
rör verksamheten sker i ärendehanteringssystemet W3d3. Vissa 
handlingstyper registreras i andra system såsom handlingar i rehabärenden 
(Adato), handlingar rörande tillbud (KIA), rekrytering (Offentliga jobb) 
och klagomål eller synpunkter (LifeCare).   

Det finns undantag från registreringskravet:  

• Är handlingen av uppenbart ringa värde för verksamheten behöver 
den inte registreras eller hållas ordnad. Det gäller exempelvis 
reklam, inbjudningar till konferenser och cirkulär, se gallringsbeslut 
för handlingar av tillfällig eller ringa.  

• Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras 
om de hålls ordnade så att man utan svårighet kan fastställa om de 
kommit in eller upprättats. Det gäller bl.a. fakturor och protokoll.  

  
Bevarande och gallring  
Att gallra innebär att informationen och återsökningsmöjligheterna 
förstörs. Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska bevaras, och 
gallring får endast ske i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Notera 
att det i en del lagar finns regler för bevarande under en viss tid. Det 
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innebär inte att man får gallra handlingarna när tiden har löpt ut. 
Arkivlagens bestämmelser tar då över och det är alltid förvaltningens 
dokumenthanteringsplan som reglerar gallringen. Gallring är inte tillåten 
av handlingstyper som inte förekommer i dokumenthanteringsplanen. 
Finns handlingstypen inte med ska handlingarna bevaras tills nämnden har 
fattat ett gallringsbeslut. För mer information kontakta nämndens 
arkivansvarige.   
  
Observera att om någon begär att få ta del av en handling som skulle ha 
varit gallrad, men som av någon anledning undgått gallring, får gallringen 
inte verkställas innan ett eventuellt utlämnande.  
  
Gallring efter skanning  
Vissa handlingar kan gallras när de har skannats och förvaras digitalt. 
Handlingar som diarieförs i ärendehanteringssystemet W3d3 från och med 
den 1:e januari år 2021 ska enbart förvaras och arkiveras digitalt, och 
fysiska originalhandlingar ska gallras. Undantaget är handlingar som är 
nödvändiga för juridisk bevisföring såsom avtal, vilka hålls ordnade. 
  
Socialnämndens huvudsakliga verksamhetssystem för handlingar i 
enskilda ärenden (personakter) förvaras i verksamhetssystemet 
LifeCare/Procapita. Fysiska handlingar skannas och registreras som 
inkommen eller upprättad handling, och den fysiska handlingen gallras 
efter att den har registrerats. Handläggaren ansvarar för att kvalitetsgranska 
den skannade kopian och säkerställa att handlingen återges korrekt.   
  
Vissa handlingar ska undantas gallring efter skanning då de gäller juridiska 
förbindelser eller är nödvändiga för bevisföring såsom vissa avtal och 
beslut. Anges ”Digitalt” i kolumnen för förvaring betyder det att 
handlingen ska förvaras digitalt och att den fysiska handlingen ska gallras 
efter att en kopia har registrerats i LifeCare/Procapita. Anges 
”Papper/Digitalt” i kolumnen för förvaring ska den fysiska handlingen 
bevaras i original, vilket innebär att den inte får gallras efter skanning. Den 
ska hållas ordnad i en fysisk personakt om inget annat anges under 
anmärkning.   
  
  
Socialtjänstlagen  
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska handlingar i en personakt, som 
tillhör en sammanställning som avses i lagen om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454), gallras fem år efter att den 
senaste anteckningen gjordes i akten. De ska dock inte gallras så länge 
uppgifter om samma personer finns i sammanställningen. Uppgifter i 
sådana sammanställningar ska gallras fem år efter det att de förhållanden 
som uppgiften avser har upphört (12 kap. 1 § SoL). Gallringen ska göras 
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årligen och vara avslutad senast kalenderåret efter det att 
gallringsskyldigheten inträdde.  

Undantag gäller för avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § 
tredje stycket föräldrabalken som godkänts av socialnämnden som inte får 
gallras förrän barnet har fyllt arton år. Det finns även undantag för 
bevarande i individens intresse och för forskningens behov, se nedan.  

Bevarande i individens intresse  
Av rättssäkerhetsskäl och för att vissa personer ska ha möjlighet att söka 
reda på sitt sociala ursprung ska vissa handlingar bevaras under 
obegränsad tid. Enligt SoL 12 kap. 2 § ska samtliga handlingar bevaras 
som har kommit in eller upprättats i samband med:  

• utredning om faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § 
föräldrabalken,   

• utredning om adoption,  
• att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vårdnad eller 

boende, familjehem, stödboende, sådant boende som avses i 5 kap. 
7 § tredje stycket eller annat enskilt hem som inte tillhör någon av 
föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet.   

  
Bevarande för forskningens behov  
Förutom handlingar i ovanstående ärenden ska vissa handlingar undantas 
från gallring med hänsyn till forskningens behov. Enligt 12 kap. 2 § SoL 
och 7 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) görs ett representativt 
urval av personer och därför undantas handlingar från gallring när det 
gäller personer födda den 5:e, 15:e eller 25:e i varje månad. Kravet gäller 
endast under förutsättning att personen har varit aktuell inom 
socialtjänsten.  
  
Hur gallrar man?  
Gallring ska ske under kontroll och i samråd med arkivansvarig. 
Arkivredogörare ansvarar för att gallringen av fysiska handlingar 
genomförs och systemansvarig för att den verkställs i verksamhetssystem. 
Finns informationen både i pappersform och i ett verksamhetssystem ska 
samordning ske så att gallringen genomförs i båda format.   
Fysiska handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller 
integritetskänsliga uppgifter ska alltid brännas eller tuggas. Behållare för 
gallring av sekretesshandlingar finns på samtliga våningsplan i 
Kommunhuset.  
  
Hantering av personakter  
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Personakten utgör grunden för dokumentation i ett enskilt ärende. 
Dokumentationen ska utvisa initiering, utredning, beslut, insatser samt 
uppföljning rörande den enskilde.   
  
När ett ärende avslutas är det handläggarens ansvar att säkerställa att 
samtliga handlingar finns i ärendet. Från och med den 1:e maj år 2021 ska 
nya handlingar registreras i verksamhetssystemet LifeCare; undantag anges 
i dokumenthanteringsplanen. Äldre handlingar ska finnas på papper och 
förvaras i en fysisk personakt.   
  
Innan fysiska akter lämnas till förvaltningens arkiv ska de rensas från 
kopior, post-it lappar, plastfickor, gem m.m. Handlingarna ska ligga i 
kronologisk ordning med äldst handling underst i akten. Inga fysiska 
handlingar tillhörande avslutade ärenden ska finnas kvar hos handläggaren.   
  
Externa utförare  
Enligt socialtjänstlagen 7 kap. 3 § ska uppgifterna hos enskild verksamhet gallras 2 år efter 
det att sista anteckningen gjordes i akten. Nämnden kan träffa avtal om överlämning av 
handlingar i samband med att gallringsskyldigheten inträffar. Handlingar rörande placerade 
barn och ungdomar och för personer födda dag 5, 15 och 25 i varje månad, är utföraren 
skyldig att överlämna i samband med att gallringsskyldigheten inträffar. Om den externa 
utförarens verksamhet avslutas ska personakterna arkiveras hos beställaren 
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Nämnd och utskott  
    
Handlingstyp Gallring Förvaring   Anmärkning 

Korrespondens  Bevaras  Digitalt Brev, skrivelser som bedöms 
ha betydelse för utgången av 
ärende eller som bidrar till 
möjligheten att följa ett 
ärendes gång eller av andra 
orsaker kan behövas i 
framtiden, t ex då de kan ha 
rättslig betydelse eller då de 
dokumenterar ett beslut 
eller en medborgarfråga 
som av andra orsaker är av 
betydelse för verksamheten.  
 
 

Tjänsteskrivelser till nämnd och 
arbetsutskott 

Bevaras Digitalt Gäller PM eller anteckning 
som tillför sakuppgift till 
ärende.  
PM eller annan anteckning 
som inte tillför ärende 
sakuppgift räknas som 
arbetsmaterial enligt  
Tryckfrihetsförordningen och 
behöver inte beslut för att 
kunna gallras. 

Utredningar  Bevaras Digitalt Ingår som underlag till beslut. 

Kallelser och föredragningslistor 
till arbetsutskott 

1 år Digitalt I mötesadministrationen.  
Publiceras till inbjudna via 
Meetings plus. 

Arbetsutskottsprotokoll Bevaras Pappersform   
 

Kallelser och föredragningslistor 
till sammanträden 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt I mötesadministrationen.  
Publiceras till inbjudna via 
Meetings plus. 

Nämndens protokoll Bevaras Pappersform Förvaras i kronologisk ordning 
årvis.  
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Tillkännagivande på digital 
anslagstavla 

Gallras när 
överklagningstide
n gått ut 

SiteVision Digital anslagstavla.   

Delegeringsbeslut   Bevaras Digitalt I respektive ärende. I de fall 
beslut tagits utan att ett ärende 
har upprättats, finns 
informationen i protokollet. 
Delegeringsbeslut i 
individärende följer 
personaktens gallringsfrist. 

Voteringslistor Bevaras Digitalt Ingår i protokollet. 

 

Verksamhetsledning  
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Anvisningar och ekonomiska 
ramar för nämndens 
budgetförslag 

Bevaras Digitalt  

Beslutshandling i 
budgetberedningen 

Bevaras  Digitalt  Ekonomisk 
totalsammanställning för 
planperioden inklusive drift- 
och investeringsbudget.   

Budget/plan för nämnden Bevaras  Digitalt Beslutas av 
kommunfullmäktige efter 
beredning i 
budgetberedningen och 
kommunstyrelsen.  
Registreras som eget 
ärende tillsammans med 
tillhörande 
nämndhandlingar.  
  

Nämndsplan Bevaras Digitalt Registreras som eget ärende 
tillsammans med tillhörande 
nämndhandlingar. 

Verksamhetsberättelse Bevaras Digitalt Registreras som eget ärende 
tillsammans med tillhörande 
nämndhandlingar. 

Rapporter från 
verksamheten  

Bevaras Digitalt Särskild rapportering 
angående verksamhet och 



 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2021-03-26 10(47) 

(statistik) ekonomi t.ex. månatlig 
ekonomirapportering.   

Avser rapporter och 
statistik som lämnas 
internt till ett beslutande 
organ.   

Rapporter från projektgrupper, 
arbetsgrupper eller liknande av 
betydelse 

Bevaras Digitalt  

Protokoll, ledningsgrupper 2 år Digitalt/Stratsy
s 

 

Protokoll från  
förvaltningsövergripande  

samverkan (FÖSAM) 

Bevaras Digitalt Kronologisk ordning. Digitalt 
på intranät. 
 

Protokoll från lokalt 
samverkansråd (LOSAM) 

Bevaras Digitalt Kronologisk ordning. Digitalt 
på intranät efter underskrift 
och justering. 
 

Mötesanteckningar  
arbetsplatsträffar 
(APT) 

5 år G: Chef/ katalog på filserver, 
kronologisk ordning. 
Riskbedömningar på APT 
förvaras tillsammans med 
mötesanteckningarna och 
gallras tillsammans med dessa. 

Anteckningar 
medarbetarsamtal   

3 år Papper Hos chef. Kronologisk ordning.  
Gallring sker efter 3 år eller när 
medarbetare slutar om detta 
sker tidigare än 3 år.  

Protokoll från  
MBL- 

förhandlingar, gällande enskild 
person 

Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 

Protokoll från 
MBLförhandlingar, ej gällande 
enskild person 

Bevaras Papper I pärm hos förhandlingsansvarig 
i kronologisk ordning. 

Övriga förhandlings-  
/överläggningsprotokoll 

Bevaras Papper Läggs vid individärenden i 
personalakten. Övriga fall 
pärm hos 
förhandlingsansvarig.   

  
Delegeringsbeslut lämnas till 
nämndsekreterare för anmälan 
till nämnd. 
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Årlig riskbedömning och 
handlingsplan gällande 
arbetsmiljö    

5 år Papper/G: Hos chef i kronologisk ordning  
Kan utgöra bilaga till 
samverkans protokoll.  
 

Riskbedömning och 
handlingsplan vid 
förändring i 
verksamheten 

10 år Papper/G: Hos chef i kronologisk ordning  
Kan utgöra bilaga till 
samverkans protokoll.  
 

Årlig uppföljning 
arbetsmiljöansvar 

10 år G: På gemensam server 

Delegeringsordning för 
nämnd 

Bevaras Digitalt Beslutas av nämnd. 

   
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Kopia på inlämnad årligt 
statistiksammandrag Statistiska 
centralbyrån 

10 år Gemensamt 
nätverk 

 

Underlag uppgiftslämning 
Statistiska centralbyrån 

10 år Gemensamt 
nätverk 

 

Återrapportering nyckeltal från 
Statistiska centralbyrån 

10 år Gemensamt 
nätverk 

 

Underlag uppgiftslämning, 
övriga uppgifter 

5 år Digitalt  

Korrespondens med Statistiska 
centralbyrån rörande övrigt 
uppgiftslämnande 

5 år Gemensamt 
nätverk 

 

  
 
 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Inkommande remiss Bevaras Digitalt  

Svar på remiss Bevaras Digitalt  

Begäran om yttrande Bevaras Digitalt  
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Yttrande Bevaras Digitalt  

Inkommande enkät  
 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/G: Om enkäten bedöms 
vara av stor betydelse för 
verksamheten 
rekommenderas att den 
diarieförs och bevaras.  
Förvaras hos handläggare.   

Svar på enkät Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/G: Om enkäten bedöms 
vara av stor betydelse för 
verksamheten 
rekommenderas att den 
diarieförs och bevaras.  
Förvaras hos 
handläggare.   

 
Granskningsrapport uppföljning 
av internkontroll 

Bevaras Digitalt/Stratsy
s 

Ingår i enlighet med reglementet 
för intern kontroll som en del i 
nämndernas 
verksamhetsberättelse.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Begäran om att ta del av allmän 
handling   

Gallras vid 
inaktualitet 
/Bevaras* 

Papper/Outloo
k/ Digitalt 

Förvaras hos handläggare eller 
registrator.  
*I de fall begäran om att ta del 
av allmän handling leder till ett 
avslag ska själva begäran 
bevaras.   
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Begäran om allmän handling via  
e-tjänst 

Gallras efter 
avslutat ärende/ 
Bevaras* 

Digitalt/digitalt Begäran gallras 14 dagar efter 
att ärendet har avslutats.  *I de 
fall begäran om att ta del av 
allmän handling leder till ett 
avslag ska själva begäran 
bevaras. 

Svar på begäran om allmän 
handling 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/ 
Outlook 

Hos handläggare eller 
registrator 

Avslag på begäran om att ta del 
av allmän handling (gäller även 
delavslag eller beslut om att ge 
ut den allmänna handlingen 
med förbehåll) 

Bevaras Digitalt Förutom avslagsbeslutet (inkl. 
besvärshänvisning) ska även 
själva begäran om att ta del av 
allmän handling bevaras i 
ärendet i Digitalt. 

Inkomna synpunkter 1 år Digitalt  

Svar på synpunkter 1 år Digitalt  

Överklagande av beslut Bevaras Digitalt  

Avvisning av för sent inkommit 
överklagande 

Bevaras Digitalt  

Omprövningsbeslut Bevaras Digitalt  

Yttrande till högre instans Bevaras Digitalt  

Yttrande från motpart Bevaras Digitalt  

Föreläggande från domstol Bevaras Digitalt Föreläggande från domstol om 
att inkomma med yttrande eller 
annan utredning. 

Dom eller beslut från 
överinstans 

Bevaras Digitalt  

 
 
 

Informationsförvaltning  
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Bevarande- och 
gallringslistor  

Vid inaktualitet  Digitalt  Tas årligen ut från Förvaringet 
för att fullgöra årlig gallring 
enligt SoL. Listorna gallras när 
processen är avslutad.  
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Loggningslista  Uppdateras 
löpande  

G:  Över utlånade personakter till 
handläggare  

Personuppgiftsincident  Bevaras  Digitalt  Incidenter som anmäls till 
Datainspektionen diarieförs. 
Sammanställning över samtliga 
incidenter diarieförs årligen.  

Konsekvensbedömning  Bevaras  G:/Digitalt  Diarieförs i samband med 
upphandling. Övriga hålls 
ordnade på filserver.  

  
 

Verksamhetsområden  
Arbete och integration  
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Uppdrag  2 år  Digitalt  Inklusive uppdragsbeskrivning. 

Inkommer från Digitalt, se 
process 6.2.2.  

Genomförandeplan  2 år  Digitalt Skickas till Digitalt, se process 
6.2.2.  

Inskrivningsrapport  2 år  Digitalt    
Närvarorapport  2 år  Digitalt Skickas till Digitalt, se process 

6.2.2.  
Praktikkontrakt  2 år  Papper/ Digitalt Hos handläggare.  
Journalanteckningar  2 år  Digitalt   
Sammanfattning/ 
Slutdokumentation  

2 år  Digitalt Skickas till Digitalt, se process 
6.2.2.  

Slutanteckning  2 år  Digitalt    
Lista över arbetsgivare  Uppdateras 

löpande  
G:  Företag som kan erbjuda 

praktikplats m.m.  
  
 
 
 
 
Ensamkommande  
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Anmälan om barns 
behov av skydd  

Bevaras  Digitalt  Inkommer från MiV.  
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Anvisning av kommun  Bevaras  Digitalt  Från MiV.  
Ankomstdokument  Bevaras  Digitalt    
Underrättelse om brott  Bevaras  Digitalt  Från polisen.  
Information till MiV  Bevaras  Digitalt  Om att ärendet avslutas, beslut 

om placering eller 
placeringsvägran.  

 
Beslut om att inleda 
utredning  

Bevaras  Digitalt    

Utredning  Bevaras  Digitalt    
Journalanteckningar  Bevaras  Digitalt    
Ansökan om god man  Bevaras  Digitalt  Till överförmyndarnämnden.  
Beslut om placering   Bevaras  Digitalt    
Tillförordnande av god 
man  

Bevaras  Digitalt  Inkommer från 
överförmyndarnämnden.   

Avtal med jourhem  Bevaras  Papper/Digitalt  Kopia i resursakt.  
Placeringsavtal med 
enskilda utförare  

Bevaras  Digitalt    

Vårdplan  Bevaras  Digitalt    
Genomförandeplan  Bevaras  Digitalt    
Rapport  Bevaras  Digitalt  Från HVB.   
Meddelande om  
uppehållstillstånd  

Bevaras  Digitalt  Från MiV.  

Utredning om särskilt 
förordnad 
vårdnadshavare  

Bevaras  Digitalt    

Ansökan till rätten  Bevaras  Digitalt  Om särskilt förordnad 
vårdnadshavare.  

Dom/Beslut från rätten  Bevaras  Digitalt    
Meddelande om 
ändrad ålder  

Bevaras  Digitalt  Från MiV.   

Utredning om särskilt 
vårdbehov  

Bevaras  Digitalt    

Lista över  
ensamkommande barn   

Bevaras  G:  Ska levereras till arkivet.  

Meddelande till MiV  Bevaras  Digitalt  Om ansvar kvarligger efter 
ändrad ålder.  

Beslut om att avsluta 
placering  

Bevaras  Digitalt    
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Meddelande om 
vårdnadshavare  

Bevaras  Digitalt  Från MiV om 
familjeåterförening.   

Meddelande om avslut  Bevaras  Digitalt  Till MiV.  
Beslut om att avsluta 
ärendet  

Bevaras  Digitalt    

  
 
Etablering och introduktionsstöd  
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Bosättningsunderlag 
från MiV  

5 år/Bevaras  Digitalt  Inklusive beslut om bosättning 
och anvisningskommun.  

Utredning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Underlag till utredning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Andrahandskontrakt  10 år efter 

kontraktets 
upphörande/ 
Bevaras  

Papper/Digitalt  Vid egna bostäder skannas 
kopia och registreras i digital 
akt.  

Kopior av hyreskontrakt  5 år/Bevaras  Digitalt  Original hos bostadsbolag. 
Kopia skannas och läggs i 
digital akt.  

Nyckelkvittenser  10 år efter 
kontraktets 
upphörande/ 
Bevaras  

Papper/Digitalt  Vid egna bostäder skannas 
kopia och registreras i digital 
akt.  

Avsägning av 
besittningsskydd  

10 år efter 
kontraktets 
upphörande/ 
Bevaras  

Papper/Digitalt  Vid egna bostäder skannas 
kopia och registreras i digital 
akt.  

Beslut om insats  5 år/Bevaras  Digitalt  Tillfälligt boende, 
introduktionsstöd, 
boendestöd, referensboende 
m.m.  

Checklista/  
Genomförandeplan  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Sammanfattning/ 
Slutdokumentation  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
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Beslut om att avsluta 
ärendet  

5 år/Bevaras  Digitalt    

  
Ekonomiskt bistånd till asylsökande  
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Ansökan  Bevaras  Digitalt    
Utredning  Bevaras  Digitalt    
Underlag till utredning  Bevaras  Digitalt  Beslut från MiV, handlingar 

som styrker ansökan om 
uppehållstillstånd m.m.  

Förslag till beslut  Bevaras  Digitalt    
Beslut  Bevaras  Digitalt  Även avslagsbeslut och 

delavslag.  
Utbetalning av 
ekonomiskt bistånd  

Bevaras  Digitalt  Enligt LMA.  

Journalanteckningar  Bevaras  Digitalt    
Beslut om att avsluta 
ärende  

Bevaras  Digitalt    

  
Återsökning av statliga medel till Migrationsverket  
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Ansökan  Bevaras  Digitalt  Återsökning av statliga medel 

till Migrationsverket  
Inklusive eventuell 
komplettering.  

Beslut  Bevaras  Digitalt    
Överklagan  Bevaras  Digitalt    
Dom/Beslut från rätten  Bevaras  Digitalt    
Uppföljning av 
statsbidrag  

Bevaras  Digitalt    

  

Föreningar  
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Ansökningshandlingar   Bevaras  Digitalt  Inklusive bilagor.  
Beslut   Bevaras  Digitalt    
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Inbjudan till dialogmöte  Vid inaktualitet      

Mötesanteckningar från 
dialogmöte  

Bevaras  Digitalt    

Samverkansavtal  Bevaras  Digitalt    
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Individ och familjeomsorg  
 
Begäran om överflytt av ärende samt klagomål och synpunkter 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Begäran om  
överflyttning av ärende 
från annan kommun  

Enligt ärendets  
gallringsfrist/ 
Bevaras  

Digitalt  Begäran diarieförs. Godtar 
kommunen begäran 
registreras ett ärende i 
LIfeCare där handlingarna 
rörande klienten registreras.  

Ansökan om  
överflyttning av ärende   

Bevaras  Digitalt Till IVO.  

Beslut om överflyttning av 
ärende   

Bevaras  Digitalt Från IVO.  

Överflyttning av ärende till 
annan kommun  

Bevaras  Digitalt Kopia skannas och registreras 
i digital personakt.  

Klagomål  2 år/Bevaras  Digitalt  Klagomål som inkommer från 
IVO diarieförs.  

Utredning  2 år/Bevaras  Digitalt  Klagomål som inkommer från 
IVO diarieförs.  

Korrespondens  Bevaras  Digitalt  Mellan klient, nämnd och 
IVO.  

Sammanställning   Bevaras  Digitalt  Av avvikelser, lex Sarah och 
klagomål.  

Kvalitetsberättelse  Bevaras  Digitalt    
Granskningsloggar  10 år  Digitalt  Förvaras hos systemansvarig.  
Loggningskontrollrapporter  2 år  Papper  Förvaras hos systemansvarig.  

Ansökan om tillstånd för 
HVB-hem  

Bevaras  Digitalt  Till IVO.  

BBiC-licens  Bevaras  Digitalt  Till Socialstyrelsen.  
  
Missförhållande enligt Lex Sarah 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Rapport  5 år/Bevaras  Digitalt  Risk för avvikelse, avvikelse 

eller lex Sarah.  
Utredning  5 år/Bevaras  Digitalt  Inklusive bedömning och 

åtgärder.  
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Notering i personakt  Enligt ärendets 
gallringsfrist  

Digitalt  Om missförhållandet bedöms 
som lex Sarah. Uppgift om att 
utredning är öppnad och om 
anmälan görs till IVO noteras i 
personakt.   

Anmälan till IVO  Bevaras  Digitalt  Inklusive underlag och 
eventuell komplettering.  

Mottagningsbekräftelse   Bevaras  Digitalt    
Beslut från IVO  Bevaras  Digitalt    
  
  
Handläggning av individärenden  
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Anmälan som inte leder 
till utredning  

3 år  Papper/Digitalt  Orosanmälan, meddelande om 
obetald hyra eller el, LOB, 
rapporter om störning m.m.   

 
Anmälan som leder till 
utredning  

5 år/Bevaras  Digitalt  Orosanmälan, meddelande om 
obetald hyra eller el, LOB, 
rapporter om störning m.m.   

Ansökan  5 år/Bevaras  Digitalt  Ansökan om bistånd, stöd, 
behandling m.m.  

Återansökan om 
ekonomiskt bistånd  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Begäran om yttrande  5 år/Bevaras  Digitalt  Körkortsärende, unga 
lagöverträdelser m.m.   

Förfrågan om förekomst 
i socialregister  

Vid inaktualitet  Papper  Från polisen, kriminalvården, 
hemvärnet, andra 
socialnämnder m.m. Hos 
handläggare.  

Beslut om att inleda 
utredning  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Utredning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Underlag till utredning  5 år/Bevaras  Digitalt  Registerkontroller/-utdrag, 

utredning från annan 
myndighet m.m.  

Bilagor till ansökan om 
ekonomiskt bistånd   

5 år/Bevaras Digitalt  Pappersdokument scannas in 
och registreras i ärendet.   

Remiss till sjukvården  5 år/Bevaras  Digitalt    
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Remissvar från 
sjukvården  

5 år/Bevaras  Digitalt   Fysisk handling gallras efter 
scanning. 

Samordnad individuell 
plan (SIP)  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Samtycke  5 år/Bevaras  Digitalt    
Fullmakt  5 år/Bevaras  Digitalt    
Yttrande/Förslag till 
beslut  

5 år/Bevaras  Digitalt  Körkortsärende, unga 
lagöverträdelser m.m.   

Beslut  5 år/Bevaras  Digitalt  Om t.ex. placering, ansökan om 
vård, öppenvårdsinsats, 
ekonomiskt bistånd eller 
boende.  

Beslutsunderlag  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om 
läkarundersökning  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Beslut om 
polishandräckning  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Avslagsbeslut  5 år/Bevaras  Digitalt  Även delavslag ekonomiskt 
bistånd.  

Överklagande  5 år/Bevaras  Digitalt  Gäller individärenden. För 
andra överklaganden se 
process 1.4.1.  

Dom/Beslut från rätten  5 år/Bevaras  Digitalt  Vid överklagande, LVU, LVM, 
unga lagöverträdelser m.m.  

  
Dokumentation från social jour 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Jourutredning  5 år/Bevaras  Digitalt  Inkommer från jouren och 

registreras i nytt eller befintligt 
ärende i Digitalt.  

Beslut   5 år/Bevaras  Digitalt  Enligt SoL/LVU/LVM.  
Sammanställning  Bevaras  Digitalt  Över insatser enligt avtal.  
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Dödsbo och begravningshjälp 

 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Ansökningsblankett  5 år  Digitalt  Skickas till 

dödsbodelägare/anhörig.  
Checklista  Vid inaktualitet  Papper  Skickas till 

dödsbodelägare/anhörig.  
Ekonomisk 
sammanställning  

5 år  Digitalt  Inklusive kontoutdrag, fakturor, 
skulder (som uppstått p.g.a. 
dödsfallet)  

Journalanteckningar  5 år  Digitalt    
Fullmakt  5 år  Papper/Digitalt    
Nyckelkvittenser  5 år  Digitalt    
Dödsboanmälan till 
skatteverket  

5 år  Digitalt    

Avskedsbrev  5 år  Digitalt    
  
 
Råd, stöd, behandling och serviceinsatser 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Handlingsplan/ Vårdplan  5 år/Bevaras  Digitalt    

Uppdrag  5 år/Bevaras  Digitalt  Inklusive uppdragsbeskrivning.  
Avtal med 
kontaktperson  

5 år/Bevaras  Papper/Digitalt  För vuxna missbrukare. Kopia i 
Digitalt. Original lämnas till 
arkivet.   

Genomförandeplan  5 år/Bevaras  Digitalt    
Screening och tester  5 år/Bevaras  Digitalt    
Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Sammanfattning/ 
slutdokumentation  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om att avsluta 
ärendet  

5 år/Bevaras  Digitalt    
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Ekonomiskt bistånd 

 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Handlingsplan  5 år/Bevaras  Digitalt    
Underlag till bistånd  5 år/Bevaras  Digitalt  Läkarintyg, lista över sökta jobb 

m.m.   
Uppdrag  5 år/Bevaras  Digitalt  Inklusive uppdragsbeskrivning.  

Underlag från utförare  5 år/Bevaras  Digitalt  Genomförandeplan, 
närvarorapport.  

Utbetalning   5 år/Bevaras  Digitalt  Av ekonomiskt bistånd.  
Begäran om utbetalning 
av retroaktivt beviljad 
ersättning  

5 år/Bevaras  Digitalt  Till Försäkringskassan eller 
Pensionsmyndigheten  

Samordnad individuell 
plan (SIP)  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Sammanfattning/ 
Slutdokumentation  

5 år/Bevaras  Digitalt   

Uppföljning av insats  5 år/Bevaras  Digitalt    
Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om att avsluta 
ärendet  

5 år/Bevaras  Digitalt    

  
 
Ekonomiskt bistånd – begravningskostnader 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Ansökningsblankett  5 år/Bevaras  Digitalt  Skickas till 

dödsbodelägare/anhörig.  
Checklista  Vid inaktualitet  Papper  Skickas till 

dödsbodelägare/anhörig.  
Utredning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Bilagor till ansökan om 
ekonomiskt bistånd  

2 år  Papper/Digitalt  Kan gallras efter 2 år under 
förutsättning att motsvarande 
uppgifter registreras i ärendet.  

Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om ekonomiskt 
bistånd  

5 år/Bevaras  Digitalt    
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Avslagsbeslut  5 år/Bevaras  Digitalt    
Återkrav  5 år/Bevaras  Digitalt    
Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
  
 
Ekonomiskt bistånd – felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Anmälan om  
bidragsbrott som leder 
till utredning  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Anmälan om  
bidragsbrott som inte 
leder till utredning  

2 år  Digitalt    

Utredning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Underlag till utredning  5 år/Bevaras  Digitalt  Registerkontroller/-utdrag, 

utredning från annan 
myndighet m.m.  

Samtycke  5 år/Bevaras  Digitalt    
Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om återkrav  5 år/Bevaras  Digitalt    
Talan till rätten  5 år/Bevaras  Digitalt  Inklusive utredning.  
Beslut om polisanmälan  5 år/Bevaras  Digitalt    
Polisanmälan  5 år/Bevaras  Digitalt    
Underrättelse om beslut   5 år/Bevaras  Digitalt  Från polisen. Om 

förundersökning läggs ned eller 
inleds.  

Dom från rätten  5 år/Bevaras  Digitalt    
Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om avslut utan 
åtgärd  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
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Socialt boendestöd och socialt andrahandskontrakt 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Meddelande om 
hyresskuld, avhysning 
eller bostadsstörning  

5 år/Bevaras  Digitalt   Kopplade till pågående 
ärende. 

Uppdrag  5 år/Bevaras  Digitalt  Inklusive uppdragsbeskrivning.  
Genomförandeplan  5 år/Bevaras  Digitalt    
Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Boendeakt  Vid inaktualitet  Papper  Kopior av hyreskontrakt, 

besiktningsprotokoll m.m.  
Information till enskild  Vid inaktualitet  Papper  Information om rådgivning i 

vräkningsförebyggande arbete  
Sammanfattning/ 
Slutdokumentation  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Uppföljningsunderlag  5 år/Bevaras  Digitalt  Lista över sökta boenden m.m.  
Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om att avsluta 
ärendet  

5 år/Bevaras  Digitalt    

  
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Boendeplanering  5 år/Bevaras  Digitalt    
Uppdrag  5 år/Bevaras  Digitalt  Inklusive uppdragsbeskrivning.  
Första- och 
andrahandskontrakt  

10 år efter 
kontraktets 
upphörande/ 
Bevaras  

Papper/Digitalt  Original hos 
boendesamordnare. Kopia i 
Digitalt.  

 
Avsägning av 
besittningsskydd  

10 år efter 
kontraktets 
upphörande/ 
Bevaras  

Papper/Digitalt  Original hos 
boendesamordnare. Kopia i 
Digitalt.  

Besiktningsprotokoll  10 år efter 
kontraktets 
upphörande/ 
Bevaras  

Papper/Digitalt  Original hos 
boendesamordnare. Kopia i 
Digitalt.  
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Nyckelkvittenser  10 år efter 
kontraktets 
upphörande 
/Bevaras  

Papper/Digitalt  Original hos 
boendesamordnare. Kopia i 
Digitalt.   

Kvittens VINR-lägenhet  Vid 
inaktualitet  

Papper  Hos handläggare. Gallras när 
insatsen har avslutats.  

Varningsbrev om 
uppsägning  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Samordnad individuell 
plan (SIP)  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Mötesanteckningar  5 år  Papper  Hos boendesamordnare.  
Rekommendation till 
hyresbolag  

5 år  Papper  Inklusive underlag, läkarintyg, 
samtycke att bryta sekretess 
mellan nämnder. Hos 
boendesamordnare.  

Månadsrapporter  5 år/Bevaras  Digitalt  Från externa boenden.  
Sammanfattning/ 
Slutdokumentation  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Uppsägning av 
hyreskontrakt  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om att avsluta 
ärendet  

5 år/Bevaras  Digitalt    

  
 
Våld i nära relation 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Riskbedömning  5 år/Bevaras  Digitalt  Enligt Socialstyrelsens 

bedömningsmetod FREDA m.fl. 
Revideras regelbundet.  

Beslut om skyddat 
boende  

5 år/Bevaras  Digitalt   

Genomförandeplan  5 år/Bevaras  Digitalt    
Samtycke  5 år/Bevaras  Digitalt    
Kvittens  Vid inaktualitet  Papper  För GPS-larm. Gallras när larmet 

återlämnas.  
Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Uppföljning  5 år/Bevaras  Digitalt    
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Sammanfattning/ 
Slutdokumentation  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om att avsluta 
ärendet  

5 år/Bevaras  Digitalt    

  
Förmedling av egna medel 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Fullmakt  10 år/Bevaras  Digitalt    
Arbetsplan  10 år/Bevaras  Digitalt    
Journalanteckningar  10 år/Bevaras  Digitalt    
Fakturor  10 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om att avsluta 
ärendet  

10 år/Bevaras  Digitalt    

  
 
Familjehem och kontaktsstöd 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Ansökan  5 år/Bevaras  Digitalt  Om att bli familjehem eller 

kontaktsstöd.  
Utredning  5 år/Bevaras  Digitalt  Om det blir aktuellt med 

kontaktsstöd/placering 
registreras en kopia i barnets 
ärende.   

Underlag till utredning  5 år/Bevaras  Digitalt  Registerutdrag, intyg, 
hälsodeklaration m.m.  

Medgivandebeslut  5 år/Bevaras  Digitalt    
Tystnadsplikt  5 år/Bevaras  Digitalt    
Avtal   5 år/Bevaras  Papper/Digitalt  Inkluderar uppdragsbeskrivning 

och ersättning. Kopia i Digitalt. 
Original lämnas för arkivering i 
familjehemsakt.  

Avslagsbeslut  5 år/Bevaras  Digitalt    
Arvoden och 
omkostnader  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Utbildning, stödsamtal 
m.m.  

5 år/Bevaras  Digitalt    
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Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om att avsluta 
ärende  

5 år/Bevaras  Digitalt    

  
 
 Familjehem- och jourhemsplaceringar 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Vårdplan  Bevaras  Digitalt    
Vårdnadsutredning  Bevaras  Digitalt    
Förteckning över 
familjehem  

Uppdateras 
löpande  

Digitalt    

Utredning om lämpligt 
familjehem  

Bevaras  Digitalt  Så kallad matchningsutredning.  

 
Samordnad individuell 
plan (SIP)  

Bevaras  Digitalt    

Placeringsavtal med 
enskilda utförare  

Bevaras  Digitalt    

Genomförandeplan  Bevaras  Digitalt    
Korrespondens   Bevaras  Digitalt  Med familjehem eller jourhem.  
Beslut om 
umgängesbegränsning  

Bevaras  Digitalt    

Umgängesplanering  Bevaras  Digitalt    
Omprövning av vård  Bevaras  Digitalt    
Journalanteckningar  Bevaras  Digitalt    
Övervägande om 
vårdnadsöverflytt  

Bevaras  Digitalt  Efter 3 år påbörjas dialog som 
journalförs.  

Utredning till utskott  Bevaras  Digitalt    
Ansökan om 
vårdnadsöverflytt  

Bevaras  Digitalt  Till rätten.  

Dom om  
vårdnadsöverflytt  

Bevaras  Digitalt    

Begäran om att vården 
ska upphöra  

Bevaras  Digitalt    

Hemtagningsutredning  Bevaras  Digitalt    
Avslagsbeslut  Bevaras  Digitalt    
Beslut om att avsluta 
placering  

Bevaras  Digitalt    
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Förteckning över 
placerade barn  

Uppdateras 
löpande  

G:  Hos enhetschef.  

Slutanteckning  Bevaras  Digitalt    
Beslut om att avsluta 
ärendet  

Bevaras  Digitalt    

  
 
 HVB och stödboendeplaceringar 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Vårdplan  Bevaras  Digitalt    
Uppdrag  Bevaras  Digitalt  Inklusive uppdragsbeskrivning.  
Samordnad individuell 
plan (SIP)  

Bevaras  Digitalt    

Ansökan om plats på SiS-
institution  

Bevaras  Digitalt    

Genomförandeplan  Bevaras  Digitalt    
Behandlingsrapport  Bevaras  Digitalt    
Omprövning av vård  Bevaras  Digitalt    
Journalanteckningar  Bevaras  Digitalt    
Uppföljning av vård  Bevaras  Digitalt    
Sammanfattning/ 
Slutdokumentation  

Bevaras  Digitalt    

Slutanteckning  Bevaras  Digitalt    
Beslut att avsluta 
placering  

Bevaras  Digitalt    

 
 
 Påföljder för unga lagöverträdelser 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Register över 
arbetsplatser  

Uppdateras 
löpande  

G:    

Arbetsplan  5 år/Bevaras  Digitalt    
Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt  Inklusive anteckningar från 

motivationssamtal.  
Redovisning av timmar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Återrapport  5 år/Bevaras  Digitalt  Till rätten och åklagare.  
Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
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Beslut om att avsluta 
insats  

5 år/Bevaras  Digitalt    

 
 Placeringar för vuxna missbrukare 

 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Behandlingsplan/ 
Vårdplan  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Samordnad individuell 
plan (SIP)  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Placeringsavtal med 
enskilda utförare  

Bevaras  Digitalt    

Genomförandeplan  5 år/Bevaras  Digitalt    
Boendeakt  Vid inaktualitet  Papper  Inklusive boendeavtal och 

inventarielista.  Kan innehålla 
övriga dokument som tillhör 
klienten. Hos boendet.  

Varningar  5 år/Bevaras  Digitalt  Vid brott mot boendeavtal.  
Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Rapporter  5 år/Bevaras  Digitalt  Från externt HVB.   
Slutrapport  5 år/Bevaras  Digitalt  Från externt HVB.   
Sammanfattning/ 
Slutdokumentation  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om att avsluta 
ärendet  

5 år/Bevaras  Digitalt    

  
Ansökan om plats på SiS-
institution  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Beslut om att avsluta 
vårdinsats  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Meddelande från 
SiSinstitution om att 
vården har upphört  

5 år/Bevaras  Digitalt    

  
 
Insatser för äldre och funktionshindrade   

 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring  Anmärkning  
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Anmälan och beslut om 
ställföreträdare/ombud  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt  Fås från överförmyndaren  

Meddelande om utskrivning från 
slutenvård m.m.  

Vid inaktualitet  Mina Planer   
  

  

 
Instruktioner för 
läkemedelshantering  

Bevaras  Digitalt   Organisationsövergripande 
direktiv för 
läkemedelshantering  

 
Kallelse till vårdplanering  Vid inaktualitet  Papper/Digitalt    
Anmälningar som inte tillhör 
ärende och inte ger upphov till 
ärende  

5 år  Digitalt   
  

  

Beslut i enskilt ärende om bistånd 
och/eller insats  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt  
  

  

Beslut/domar i domstol  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt  
  

Handlingar som rör avgifter 
hanteras enligt process för 
avgifter. 

Överklaganden med bilagor  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt   Original skickas till högre 
instans. Handlingar som rör 
avgifter hanteras enligt 
process för avgifter. 

Yttranden och kompletteringar i 
överklagande  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt  Handlingar som rör avgifter 
hanteras enligt process för 
avgifter. 

Underlag för fastställande av avgift  10 år  Digitalt Papper  Sparas i enlighet med lag 
om kommunal redovisning. 
Inkluderar matkostnad, 
jämkningar m.m.   

Inkomstförsäkran  2 år   Digitalt/Papper   På sikt endast digitalt.   
  

Avgiftsbeslut  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    
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Dokument rörande utbetalningar   2 år  Papper  Krediteringar, justeringar, 
utbetalningsordrar m.m.   

Debiteringslistor  Gallras vid 
inaktualitet  

Papper    

Manuella fakturor  10 år  Papper    
Underlag för intern granskning  2 år  Papper    
Antecknande om avslut av 
ärende/insats  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

 
 
Dokumentation Hälso- och sjukvård 

 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring  Anmärkning  
Ordinationshandlingar  Bevaras  Digitalt  Kopia hos patient kan 

gallras vid inaktualitet  
Signeringslistor administrerat 
läkemedel  

Bevaras  Digitalt    

Nyckelförteckningar till 
läkemedelsförråd  

3 år efter inaktualitet  Papper    

Nyckelförteckningar till 
kommunala 
akutläkemedelsförråd  

Gallras vid inaktualitet  Digitalt  Gäller elektroniska 
taggar  

Förbrukningsjournal narkotika 
(individuell)  

Bevaras  Digitalt    

Förbrukningsjournal narkotika 
(förrådsadministration)  

5 år  Papper     

Skriftlig delegering från 
sjuksköterska till  
omsorgs/omvårdnadspersonal  

3 år  Digitalt  Avser även beslut om 
ändring i delegering 
och om återkallade 
delegeringsbeslut  

Register över medicintekniska 
produkter  

3 år efter att 
produkten avyttrats  

Digitalt 
(hjälpmedelsmodulen)  

Inventarie- 
/produktregister för 
uppgifter om 
medicinskteknisk 
utrustning  

Handlingar som tillkommer 
under drift  

Vid inaktualitet  Digitalt 
(hjälpmedelsmodulen)  
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Bruksanvisning  Vid inaktualitet  Papper  
  

Följer produkten och 
måste finnas för att 
produkten ska få 
användas  

Kvalitetskontroller och 
besiktningar, 
medicintekniska 
produkter  

3 år efter att 
produkten avyttras  

Digitalt  Besiktning utförs av 
certifierad 
servicetekniker.  
Kontroll utförs av 
personal som arbetar 
där produkt är 
placerad. 

Anamneser  Bevaras  Digitalt    
Bilder/fotografier  Bevaras  Digitalt  Bilder/fotografier av 

betydelse för 
patientjournalens 
syften och innehåll   

Signeringslistor för utförda 
ordinationer  

Bevaras  Digitalt    

Dödsbevis, dödsorsaksintyg  Bevaras  Digitalt    
Risk-/funktions- och 
aktivitetsbedömningar, 
standardiserade instrument  

Bevaras  Digitalt    

Hjälpmedelsordination/ 
låneförbindelse  

Bevaras  Digitalt    

Remisser med svar  Bevaras  Digitalt    
Sondmatningsschema  Bevaras  Digitalt    
Journalanteckningar  Bevaras  Digitalt    
  
 
Hemvård, nattpatrull och LOV 

 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring  Anmärkning  
Genomförandeplaner  5 år med undantag för födda 

5, 15, 25  
Digitalt    

Levnadsberättelser  5 år med undantag för födda 
5, 15, 25  

Digitalt  Dokumenteras 
normalt genom 
journalanteckning  

Journalanteckningar   5 år med undantag för födda 
5, 15, 25  

Digitalt    
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Löpande arbetsanteckningar  Vid inaktualitet  Digitalt  Gallras när 
dokumentation 
sammanfattats i 
personakt  

Egenvårdsblankett  5 år med undantag för födda 
5, 15, 25  

Digitalt    

Kopior av anteckningar från 
annan kommun/landsting  

Vid inaktualitet  Papper  
  

Relevanta 
anteckningar görs i 
personakt före 
gallring  

Korrespondens av vikt med 
brukare/närstående/ställföret
rädare/ombud  

5 år med undantag för födda 
5, 15, 25  

Digitalt    

Signeringslistor för 
hemtjänstinsats  

5 år  Digitalt    

Avtal om handhavande av 
annans medel  

5 år med undantag för födda 
5, 15, 25  

Digitalt  Avtalet med 
underskrift skannas 
in och pappret 
gallras  

Redovisning av handhavda 
medel  

5 år  Papper  Riktlinje ska tas fram  

Förteckningar över 
hemtjänsttagare  

Vid inaktualitet  Digitalt  Under ständig 
bearbetning  

Månadsredovisning utförda 
timmar  

2 år  Digitalt    

Register över brukares nycklar  Vid inaktualitet  Papper  Under ständig  
uppdatering 

Nyckelkvittenser till brukares 
boenden  

Vid inaktualitet  Papper  Gallras efter 
upphörd service  

Nyckellistor, brukares nycklar, 
dagliga  

Vid inaktualitet  Papper    

Nyckelkvittenser, personal, 
enhetens nycklar  

Vid inaktualitet  Papper  Efter återlämnande  

Avtal med enskilda utförare  Bevaras   Digitalt   
Papper  
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Trygghetslarm 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring  Anmärkning  
Register över innehavare av 
trygghetslarm  

Vid inaktualitet  Digitalt  När innehavet har 
upphört  

Larmloggar med notering om 
åtgärd  

1 år  Papper  Listor med larm och 
noteringar om 
åtgärder.  
Om aktuellt noteras 
uppgift om larmet i 
personakt eller annat 
system för 
uppföljning.   

Larmrapporter från larmföretaget  2 år  Digitalt    

Register över brukares nycklar  Vid inaktualitet  Papper   Under ständig 
uppdatering  

Nyckelkvittenser till brukares 
boenden  

2 år  Papper    

Nyckelkvittenser, personal, 
enhetens taggar  

Efter 
återlämnande  

Papper    

  
Boendestöd 
  
Handlingstyp  Gallring  Förvaring  Anmärkning  
Genomförandeplan  5 år med 

undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Levnadsberättelser  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt  Dokumenteras 
normalt genom 
journalanteckning  

Handlingsplaner  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Journalanteckningar   5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Löpande arbetsanteckningar  Vid inaktualitet  Digitalt  När dokumentation 
sammanfattats   
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Egenvårdsblankett  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Kopior av anteckningar från annan 
kommun/landsting  

Vid inaktualitet    Relevanta 
anteckningar görs i 
personakt före 
gallring  

Korrespondens av vikt med 
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Avtal om handhavande om annans medel  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt  Avtalet med 
underskrift skannas 
in och pappret 
gallras  

  
 
 Ledsagarservice 
  
Handlingstyp  Gallring  Förvaring  Anmärkning  
Genomförandeplaner  5 år med 

undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Journalanteckningar   5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Löpande arbetsanteckningar  Vid inaktualitet  Digitalt  När dokumentation 
sammanfattats i 
personakt  

Kopior av anteckningar från annan 
kommun/landsting  

Vid inaktualitet  Papper 
Digitalt  

Relevanta 
anteckningar görs i 
personakt före 
gallring  

Korrespondens av vikt med 
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Avtal med enskilda utförare  Bevaras   Digitalt   
Papper  
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Särskilt boende     

 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring  Anmärkning  
Genomförandeplaner  5 år med 

undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Levnadsberättelser  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt  Dokumenteras 
normalt genom 
journalanteckning  

Handlingsplaner  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Journalanteckningar   5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Löpande arbetsanteckningar  Vid 
inaktualitet  

Digitalt  När dokumentation 
sammanfattats i 
personakt 

Egenvårdsblankett  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Inflyttningssamtal  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt  Dokumenteras 
normalt genom 
journalanteckning  

Riskinventering  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Kopior av anteckningar från annan 
kommun/landsting  

Vid 
inaktualitet  

  Relevanta 
anteckningar görs i 
personakt före 
gallring 

Korrespondens av vikt med 
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    
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Kontaktmannaskap – bekräftelse  
från anställd och information till boende  

Vid 
inaktualitet  

Digitalt    

Nyckelkvittenser, boendes nycklar  Vid 
inaktualitet  

Papper  Efter återlämnande  

Redovisning av boendes privata medel  5 år  Papper    

Vårdtyngdsmätningar, underlag  Vid 
inaktualitet  

  När 
sammanställning 
gjorts  

Egenkontroll livsmedelshygien, rapport om 
kyl, frys m.m. enligt egenkontrollprogram  

2 år  Papper    

Avtal med enskilda utförare  Bevaras   Digitalt   
Papper  

  

  
 
Personlig assistans  
  
Handlingstyp  Gallring  Förvaring  Anmärkning  
Genomförandeplaner  5 år med 

undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Journalanteckningar   5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Löpande arbetsanteckningar  Vid inaktualitet  Digitalt  När dokumentation 
sammanfattats i 
personakt  

Egenvårdsblankett  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Riskinventering  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Kopior av anteckningar från annan 
kommun/landsting  

Vid inaktualitet    Relevanta 
anteckningar görs i 
personakt före 
gallring  

Korrespondens av vikt med 
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud  
  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    
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Tidsredovisning LASS till Försäkringskassan  2 år  Papper  Debiteringsunderlag  

Utbetalningsbesked från Försäkringskassan  2 år  Papper    

Kopior på beslut från  
Försäkringskassan, avtal, räkningar  

2 år  Papper    

  
 
Korttidsverksamhet och korttidstillsyn 

 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring  Anmärkning  

Genomförandeplaner  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Levnadsberättelser  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt  Dokumenteras 
normalt genom 
journalanteckning  

Handlingsplaner  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Journalanteckningar   5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Löpande arbetsanteckningar  Vid inaktualitet  Digitalt  När dokumentation 
sammanfattats i 
personakt  

Inskolningssamtal  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Egenvårdsblankett  5 år med  
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Kopior av anteckningar från annan 
kommun/landsting  

Vid inaktualitet  Digitalt 
Papper  

Relevanta 
anteckningar görs i 
personakt före 
gallring  

Korrespondens av vikt med 
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    
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Daglig verksamhet 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring  Anmärkning  
Genomförandeplaner  5 år med 

undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Levnadsberättelser  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt  Dokumenteras 
normalt genom 
journalanteckning  

Handlingsplaner  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Journalanteckningar   5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Löpande arbetsanteckningar  Vid inaktualitet  Digitalt  När dokumentation 
sammanfattats i 
personakt  

Underlag för utbetalning av 
habiliteringsersättning  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Kopior av anteckningar från annan 
kommun/landsting  

Vid inaktualitet    Relevanta 
anteckningar görs i 
personakt före 
gallring  

Korrespondens av vikt med 
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

  
 
 Dagverksamhet 
  
Handlingstyp  Gallring  Förvaring  Anmärkning  
Genomförandeplan  5 år med undantag 

för födda 5, 15, 25  
Digitalt    

Journalanteckningar   5 år med undantag 
för födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Löpande arbetsanteckningar  Vid inaktualitet  Digitalt  Gallras när 
dokumentation 
sammanfattats i 
personakt  
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Deltagarlistor  Vid inaktualitet  Digitalt    
Lista över matkostnad för personal  6 månader  Digitalt    
Närvarorapporter  2 år  Digitalt  Underlag för 

debitering  
  
  
 
Träffpunkt 
  
Handlingstyp  Gallring  Förvaras  Anmärkning  
Program för respektive träffpunkt  Vid inaktualitet  Papper Digitalt    

Gemensam broschyr  Bevaras  Papper Digitalt  Ett ex lämnas till 
kommunikatör  

Anmälnings-/deltagarlistor  Vid inaktualitet  Papper Digitalt    

 
 
Frivilligverksamhet 
  
Handlingstyp  Gallring  Förvaras Anmärkning  
Informationsblad om 
verksamheten  

Bevaras  Papper Digitalt  Ett ex lämnas till 
kommunikatör  

Referenser  Vid inaktualitet  Papper Digitalt  Gallras efter avslutat 
uppdrag  

Tystnadslöfte  Vid inaktualitet  Papper Digitalt    

Försäkringar  Vid inaktualitet  Papper Digitalt    

Adresslistor till volontärer  Vid inaktualitet  Papper Digitalt    

  
 
Avlösarservice i hemmet  
  
Handlingstyp  Gallring  Förvaring Anmärkning  
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Genomförandeplaner  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Levnadsberättelser  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt  Dokumenteras 
normalt genom 
journalanteckning  

Handlingsplaner  5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Journalanteckningar   5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

Löpande arbetsanteckningar  Vid inaktualitet  Digitalt  När dokumentation 
sammanfattats i 
personakt  

Kopior av anteckningar från annan 
kommun/landsting  

Vid inaktualitet    Relevanta 
anteckningar görs i 
personakt före 
gallring  

Korrespondens av vikt med 
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud  

5 år med 
undantag för 
födda 5, 15, 25  

Digitalt    

  

Familjerätt 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Begäran från annan 
kommun  

Bevaras  Digitalt  Om fadern är folkbokförd i 
Åstorp kan kommunen 
assistera barnets 
folkbokföringskommun i deras 
utredning.   

 
Föranmälan som leder 
till utredning  

Bevaras  Digitalt  Om föräldraskap/faderskap.  

Föranmälan som inte 
leder till utredning  

Vid 
inaktualitet  

E-tjänst  Om föräldraskap/faderskap.  

Underrättelse från 
Skatteverket som leder 
till utredning  

Bevaras  Digitalt    
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Underrättelse från 
Skatteverket som inte 
leder till utredning  

Vid 
inaktualitet  

Papper  Hos handläggare.  

Förhandsprövning  Bevaras  Digitalt    
Underrättelse om hävt 
faderskap  

Bevaras  Digitalt  Från rätten.  

Informationsbrev till 
modern  

Vid 
inaktualitet  

Papper  Hos handläggare.  

Utredningsprotokoll  Bevaras  Papper/Digitalt  S-protokoll, MF-protokoll, 
FÖR-protokoll, EN-protokoll 
eller Ä-protokoll.   
Kopia skannas och registreras 
i digital akt.  
Original i fysisk akt.  

Underlag till utredning  
  

Bevaras  Papper/Digitalt  Uppgifter om fadern, intyg 
om ultraljudsundersökning, 
utvecklingsgrad m.m.   
Kopia skannas och registreras 
i digital akt.  
Inkomna pappershandlingar i 
fysisk akt.  

Journalanteckningar  Bevaras  Digitalt    
Samtycke till assisterad 
befruktning  

Bevaras  Digitalt    

Resultat av rättsgenetisk 
undersökning  

Bevaras  Papper/Digitalt  Kopia skannas och registreras 
i digital akt. Original i fysisk 
akt.  

Begäran om bistånd av 
utlandsmyndighet  

Bevaras  Digitalt    

Rättegångsfullmakt  Bevaras  Papper/Digitalt  Kopia skannas och registreras 
i digital akt. Original i fysisk 
akt.  

Stämningsansökan  Bevaras  Papper/Digitalt  Bifogat underlag från 
utredningen.  

Kallelser till rättegång  Vid 
inaktualitet  

Papper  Hos handläggare.  

Bekräftelse av 
faderskap/föräldraskap  

Bevaras  Papper/Digitalt  Kopia skannas och registreras 
i digital akt. Original i fysisk 
akt.  
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Anmälan till 
Skatteverket  

Bevaras  Digitalt    

Beslut om nedläggning 
av utredning  

Bevaras  Papper/Digitalt  Kopia skannas och registreras 
i digital akt. Original i fysisk 
akt.  

Anmälan om gemensam 
vårdnad  

Bevaras  Papper/Digitalt  Kopia skannas och registreras 
i digital akt. Original i fysisk 
akt.  

Överklagan  Bevaras  Digitalt    
Dom från rätten  Bevaras  Digitalt    
  
  
  
Medgivandeutredning adoption  

 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Ansökan om 
medgivandeutredning  

5 år/Bevaras  Papper/Digitalt    

Intyg om genomförd 
föräldrautbildning  

5 år/Bevaras  Papper/Digitalt    

Medgivandeutredning  5år/Bevaras  Papper/Digitalt    
Underlag till utredning  5 år/Bevaras  Papper/Digitalt  Registerkontroller, 

hälsodeklaration m.m.   
Utlåtande från  
Socialstyrelsens rättsliga 
råd  

5 år/Bevaras  Papper/Digitalt    

Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Beslut om medgivande  5 år/Bevaras  Papper/Digitalt    
Intyg om medgivande  5 år/Bevaras  Papper/Digitalt    
Återkallande av 
medgivande  

5 år/Bevaras  Papper/Digitalt  Om situationen har 
förändrats vid adoption kan 
medgivandet återkallas av 
nämnden.  

Aktualiseringsintyg  5 år/Bevaras  Papper/Digitalt  Krävs vid vissa 
internationella adoptioner 
då medgivandet är äldre än 
1 år.  

 
Adoptioner 
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Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Begäran om yttrande  Bevaras  Papper/Digitalt  Från rätten vid nationell 

adoption.   
Beslut om att inleda 
utredning  

Bevaras  Papper/Digitalt    

Anmälan om samtycke  Bevaras  Papper/Digitalt  Anmälan om att ett 
utländskt barn har 
föreslagits för adoption.   

Utredning  Bevaras  Papper/Digitalt    
Underlag till utredning  Bevaras  Digitalt  Registerkontroller, 

hälsodeklaration m.m.   
Handlingar rörande 
barnets ursprung   

Bevaras  Papper/Digitalt    

Journalanteckningar  Bevaras  Digitalt    
Yttrande/Förslag till 
beslut  

Bevaras  Papper/Digitalt  Till rätten.   

Beslut om samtycke  Bevaras  Papper/Digitalt  Samtycke med bilagor till att 
adoptionsförfarandet får 
fortsätta.   

Dom/Beslut från rätten  Bevaras  Papper/Digitalt    
Uppföljningsrapport  Bevaras  Papper/Digitalt    

 
 

Vårdnad, boende och umgänge 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Ansökan om 
samarbetssamtal  

Vid inaktualitet  Papper  Inklusive eventuella 
anteckningar. Hos 
handläggare.  

Ansökan om 
godkännande av avtal  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Beslut om 
umgängesstöd  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Begäran om  
upplysning/utredning/sa 
marbetssamtal/yttrande  

5 år/Bevaras  Digitalt  Från rätten.  

Underrättelse som inte 
leder till utredning  

Vid inaktualitet  Papper  Från rätten om 
äktenskapsskillnad, umgänge 
med barn (interimistiskt), 
vårdnad m.m.  
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Utredning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Underlag till utredning  5 år/Bevaras  Digitalt  Registerkontroller, uppgifter 

från skola m.m.  
  

Journalanteckningar  5 år/Bevaras  Digitalt    
Överenskommelser  5 år/Bevaras  Digitalt  Original lämnas till 

vårdnadshavare.  
Yttrande och förslag till 
beslut  

5 år/Bevaras  Digitalt  Till rätten.  

Domar och beslut från 
rätten  

5 år/Bevaras  Digitalt    

Avtal om vårdnad, 
boende och umgänge  

Efter att barnet 
har fyllt 18 
år/Bevaras  

Papper/Digitalt  Kopia skannas och 
registreras i digital akt. 
Original hålls ordnade i pärm 
i arkivet tills gallringsfrist 
infaller.  

Avtal, ej godkända  5 år/Bevaras  Digitalt    
Uppdrag  5 år/Bevaras  Digitalt  Inklusive 

uppdragsbeskrivning.  
Sammanfattning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Återrapport  5 år/Bevaras  Digitalt  Till rätten.  
Slutanteckning  5 år/Bevaras  Digitalt    
Anmälan till skatteverket  5 år/Bevaras  Digitalt  Vid ensam vårdnadshavare 

efter avtal om vårdnad, 
boende och umgänge.  

  

Medling och stöd till brottsoffer  
  
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
Mötesanteckningar  Vid inaktualitet  Papper  Hos medlingsverksamheten.  

Rapporter  Bevaras  Digitalt    
Mötesanteckningar Vid inaktualitet Papper Hos Brottsofferjouren. 
  

Särskilda samhällsinsatser  
 
Budget och skuldrådgivning 
 
Handlingstyp  Gallring  Förvaring   Anmärkning  
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Journalanteckningar  5 år  Digitalt Förvaras i BOSS Plus 
Fullmakt  5 år  Digitalt/Papper  För kontakt med 

fordringsägare. Original 
förvaras i personakt.  

Hushållsbudget  5 år  Digitalt  Förvaras i BOSS Plus 
Ekonomisk kartläggning  5 år  Papper/ Digitalt Skuldöversikter och kalkyler, 

underlag från fordringsägare 
m.m. Förvaras i personakt.  

Ansökan om 
skuldsanering  

5 år  Papper /Digitalt Inklusive bilagor. Original 
förvaras i personakt.  

Beslut från Kronofogden  5 år  Papper/Digitalt  Original förvaras i personakt.  

Anteckning om avslut  5 år  Digitalt Ärendet kan avslutas i varje del 
av processen om den enskilde 
önskar.  
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ÅSTORP

Socialnämndens

Arbetsutskott

18(21)

PROTOKOLL
2021-04-08

Snau § 75

Dokumenthanteringsplan for socialnämnden
SnDnr 2021/53

Sammanfattning
Den föreslagna revideringen ger medarbetare vägledning i arbetet för en
rättssaker hantering av dokument och handlingar inom förvaltningen och
följer beslut i kommunstyrelsen 2020-08-31 § 113, dnr KSFD 2019/357.
Revidering av dokumenthanteringsplan föreslås godkännas.

Beslutsunderlag
Upprättad tjänsteskri velse av t.fverksainhetschef Sanna Löf, 2021-03-29
Förslag på ny dokumenthanteringsplan

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att godkänna revidering av
dokumenthanteringsplan.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och finner att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att godkänna
revidering av dokumenthanteringsplan.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

1^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

20(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Frågor till och från de kommunala råden 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

21(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-04-22 

 
Sn §  
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ T.f socialchef och verksamhetschef äldreomsorgen Gun Bylund 
informerar om: 
 
B/ Verksamhetschef myndighet Sanna Löf informerar om: 
 
C/ Kvalitetscontroller Magnus Nygren informerar om: 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

22(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Frågor från ledamöter 

 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

23(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Redovisning av delegationsbeslut 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt socialnämndens delegationsordning.  

 
Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att 
socialnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbeslutet. Däremot står 
det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 

 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut från mars 2021 

- Ramavtal mellan Åstorps kommun och Dedicare AB gällande 
socionomkonsulter, dnr AVT 2021-36 

- Ramavtal mellan Åstorps kommun och Socionomkraft gällande 
socionomkonsulter, dnr AVT 2021-37 

- Avtal om direktleveranser av dosdispenserade läkemedel och läkemedel 
i originalförpackning - Svensk Dos, dnr AVT 2021-34 

- Ramavtal mellan Åstorps kommun och AB Vårdlänken Bemanning och 
rekrytering gällande socionomkunsulter, dnr AVT 2021-35 

- Tillägg Time Care befintlig installation_20210319_med Scheduler, dnr 
AVT 2021-41 

- Överrenskommelse om elektroniskt utlämnande av 
folkbokföringsuppgifter från Skatteverket, dnr AVT 2021-33 

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Expedieras 
Akten 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

24(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn §  
 
Delgivningar 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-03-29 § 30 – Avsägelse från 
Petra Jansdotter (SD) avseende plats som ledamot i socialnämnden 
 

Protokoll 
SnAu 2021-04-08 §§ 61-77 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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