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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 30 
januari 2023 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  
 

1. Kommunfullmäktiges öppnande 
2. Godkännande av kallelse 
3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare 
4. Godkännande av föredragningslista  
5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt 

och plats för protokollets justering  
6. Justering i Åstorps kommuns renhållningstaxa 2023 
7. Information från kommunalförbundet Medelpunkten 
8. Prövning av ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och beredningar för 

verksamhetsår 2020 
9. Eventuella avsägelser/val 
10. Eventuella nyinkomna frågor 
11. Eventuella nyinkomna interpellationer 
12. Val av styrelse till Björnekulla Fastighets AB, BFAB 
13. Val av styrelse till Björnekulla IT AB, BITAB 
14. Val av styrelse till AB Kvidingebyggen, KvB 
15. Val av styrelse till Björnekulla Utvecklings AB, BUTAB 
16. Motion (L) Bevara åkermarken 
17. Motion (M, L, KD) ”Utvärdera att implementera ett nytt arbetssätt 

inom äldreomsorgen enligt Emmabodamodellen” 
18. Motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans 

Sundström (KD) ”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i 
kommunen” 

19. Mötesarvode för kommunala pensionärsrådet 
20. Eventuella nyinkomna motioner 
21. Anmälningar/delgivningar 

 
Martin Sjöström  Linda Tholén 
Ordförande Nämndsekreterare  
 
Kallelsen med handlingarna finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från 
den 23 januari. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 
 
Om du uppvisar symptom på covid-19 ombeds du att stanna hemma. 
Åhörare kan följa kommunfullmäktige digitalt via länk på kommunens 
webbsida.  
 
Förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunrevisorerna är välkomna 
att sitta nere i stora salen. Allmänheten hänvisas att sitta uppe på balkongen. 
Vi ser gärna att ni använder handspriten som finns utplacerade på flera ställen 
i lokalerna. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 
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För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 
enligt följande: 
• För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet konferensrummet på andra 

våningen (Elsa) 
• För Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i cafeterian 
• För Liberalerna och Centerpartiet i grupprum Alice  



 
 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2023-01-30 
Datum för anslagets uppsättande 2023-02- 
Datum för anslagets nedtagande 2023-02- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Linda Tholén 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2023-01-30 

Plats och tid Kulturhuset Björnen klockan 18:30 –  
Ajournering  
 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare, §§  
Merih Özbalci, kanslichef, 
§§  
Jonas Jönsson, 
kommunchef, §§  
 

 

Plats och tid  
      
      
     

Sekreterare Linda Tholén, §§ 1- 
   

   
     

Ordförande Martin Sjöström (M)  
                           

      
      

Justerande  
 

 
 

 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2023-01-30 

Paragraf Ärende 
Kf § 1  Godkännande av kallelse 
Kf § 2  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 3  Justering i Åstorps kommuns renhållningstaxa 2023 
Kf § 4  Information från kommunalförbundet Medelpunkten 
Kf § 5  Beslut gällande ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och beredningar 

verksamhetsår 2020 
Kf § 6  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 7  Eventuella nyinkomna frågor 
Kf § 8  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 9  Val av styrelse till Björnekulla Fastigheter AB 
Kf § 10  Val av styrelse till Björnekulla IT AB 
Kf § 11  Val av styrelse till Kvidingebyggen AB 
Kf § 12  Val av styrelse till Björnekulla Utvecklings AB 
Kf § 13  Motion (L) Bevara åkermarken 
Kf § 14  Motion (M, L, KD) ”Utvärdera att implementera ett nytt arbetssätt 

inom äldreomsorgen enligt Emmabodamodellen” 
Kf § 15  Motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans 

Sundström (KD) ”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i 
kommunen” 

Kf § 16  Mötesarvode för kommunala pensionärsrådet 
Kf § 17  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 18  Anmälningar/delgivningar 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2023-01-30 

 

 N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)         
Roger Nielsen (M)         
Janet Norbäck (M)         
Joakim Sandberg (M)         
Malin Karlsson (M)         
Bengt Nilsson (M)         
Murat Özbalci (C)        
Åsa Holmén (L)        
Nils-Göran Nilsson (KD)        
Ronny Sandberg (S)         
Bitten Mårtensson (S)         
Menaid Nocic (S)         
Isabella Dzanko (S)         
Richard Ridwall (S)        
Othman Al Tawalbeh (S)         
Linda-Marie Camper (S)         
Mikael Mårtensson (S)         
Magnus Johansson (S)         
Gunilla Pellinen (V)         
Peter Lindberg (SD)         
Richard Mattsson (SD)         
Rolf Lundqvist (SD)         
Harri Rosqvist (SD)         
Petra Jansdotter (SD)         
Marika Lindberg (SD)         
Hampus Servin (SD)         
Glenn Petersson (SD)        
Stefan Ekberg (SD)        
Lucy Glinka (S), 2:e vice ordf.        
Anneli Servin (SD), 1:e vice ordf.         
Martin Sjöström (M), ordf.        
        

 
 
 

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2023-01-30 

 
 
 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
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Clara Holmén        
Amelie Stenqvist        
Ulf Söderström        
Eva Nilsson        
        
(C)        
Annica Vink        
Mattias Strand        
        
(L)        
Bodil Hellberg        
Ola Nilsson        
        
(KD)        
Filip Ekström        
Barbro Nielsen        
        
(S)        
Dafina Lugici        
Florian Bobocea         
Thomas Fredriksson         
Johan Strand         
Jeannette Figoeru        
        
(V)        
Sven Ohlsson        
Gunvor Ekstrand        
        
(SD)        
Göran Sjöberg        
Anna-Lena Olsson        
Hampus Svensson         
Marcus Möller        
Sten Hugosson         
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2023-01-30 

Kf § 1 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
17 januari 2023 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 20 januari 
2023. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2023-01-30 

Kf § 2 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2023-01-30 

Kf § 3 
 
Justering i Åstorps kommuns renhållningstaxa 2023 
Dnr KS 2022/296 
 
Sammanfattning 
NSR arbetar i sitt uppdrag för att kunna erbjuda invånarna anpassade och 
prisvärda abonnemang. Det arbetet innebär bland annat att i möjligaste mån 
samordna tjänsterna och effektivisera arbetssätten i NSR-kommunerna.  
En del i arbetet är att årligen se över avgifterna för den kommunala avfalls-
hanteringen och revidera avfallstaxan.  
 
Avfallstaxan ska styra mot den regionala avfallsplanen och de nationella 
miljömålen samt stimulera återanvändning och återvinning. Avgifterna för 
den kommunala renhållningen beräknas utifrån den kommunala 
självkostnadsprincipen, kostnaderna för tjänsterna ska täckas av intäkterna 
från renhållningskollektivet, d.v.s. kunderna.  
 
I årets revidering av avfallstaxan finns det flera betydande faktorer på 
kostnadssidan att ta hänsyn till, därför föreslår NSR en höjning av 
abonnemangspriserna i avfallstaxan från 1 april 2023. Dessa faktorer är 
främst ökade förbränningskostnader, höjda material- och energipriser samt 
index-reglering.  
 
Ledorden i översynen är att taxan ska vara enkel, tydlig och ha en 
miljöstyrning. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2023-01-11 § 2 
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07 § 247 
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef Jörgen Wallin, 2022-11-01 
Taxa 2023 – Folder Åstorp - Beslutsunderlag 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 



Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat elektroniskt.              Utdragsbestyrkande

5(21)

PROTOKOLL
2023-01-11

Ks § 2

Justering i Åstorps kommuns renhållningstaxa 2023
Dnr KS 2022/296

Sammanfattning
NSR arbetar i sitt uppdrag för att kunna erbjuda invånarna anpassade och 
prisvärda abonnemang. Det arbetet innebär bland annat att i möjligaste mån 
samordna tjänsterna och effektivisera arbetssätten i NSR-kommunerna. 
En del i arbetet är att årligen se över avgifterna för den kommunala avfalls-
hanteringen och revidera avfallstaxan. 

Avfallstaxan ska styra mot den regionala avfallsplanen och de nationella 
miljömålen samt stimulera återanvändning och återvinning. Avgifterna för den 
kommunala renhållningen beräknas utifrån den kommunala 
självkostnadsprincipen, kostnaderna för tjänsterna ska täckas av intäkterna från 
renhållningskollektivet, d.v.s. kunderna. 

I årets revidering av avfallstaxan finns det flera betydande faktorer på 
kostnadssidan att ta hänsyn till, därför föreslår NSR en höjning av 
abonnemangspriserna i avfallstaxan från 1 april 2023. Dessa faktorer är främst 
ökade förbränningskostnader, höjda material- och energipriser samt index-
reglering. 

Ledorden i översynen är att taxan ska vara enkel, tydlig och ha en 
miljöstyrning.

Beslutsunderlag
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07 § 247
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef Jörgen Wallin, 2022-11-01
Taxa 2023 – Folder Åstorp - Beslutsunderlag

Yrkanden
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att besluta att justera 
avgifterna i renhållningstaxan enligt bifogat förslag, från och med 2023-04-01.

Bitten Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande, med bifallsyrkande från Bitten Mårtensson 
(S), Rolf Lundqvist (SD) och Nils-Göran Nilsson (KD), under proposition och 
finner att detta bifalles.
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Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat elektroniskt.              Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2023-01-11

Forts. Ks § 2

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Att justera avgifterna i renhållningstaxan enligt bifogat förslag från och med 
2023-04-01.

Expedieras
Akten
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott

Ordförandes signatur Justerandes signatur           Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2022-12-07

KsAu § 247

Renhållningstaxa för Åstorps renhållningstaxa 2023
Dnr KSFD 2022/296

Sammanfattning
NSR arbetar i sitt uppdrag för att kunna erbjuda invånarna anpassade och 
prisvärda abonnemang. Det arbetet innebär bland annat att i möjligaste mån 
samordna tjänsterna och effektivisera arbetssätten i NSR-kommunerna. 
En del i arbetet är att årligen se över avgifterna för den kommunala avfalls-
hanteringen och revidera avfallstaxan. 

Avfallstaxan ska styra mot den regionala avfallsplanen och de nationella 
miljömålen samt stimulera återanvändning och återvinning. Avgifterna för 
den kommunala renhållningen beräknas utifrån den kommunala 
självkostnadsprincipen, kostnaderna för tjänsterna ska täckas av intäkterna 
från renhållningskollektivet, d.v.s. kunderna. 

I årets revidering av avfallstaxan finns det flera betydande faktorer på 
kostnadssidan att ta hänsyn till, därför föreslår NSR en höjning av 
abonnemangspriserna i avfallstaxan från 1 april 2023. Dessa faktorer är främst 
ökade förbränningskostnader, höjda material- och energipriser samt index-
reglering. 

Ledorden i översynen är att taxan ska vara enkel, tydlig och ha en 
miljöstyrning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef Jörgen Wallin, 2022-11-01
Taxa 2023 – Folder Åstorp - Beslutsunderlag

Yrkanden
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att justera avgifterna i renhållningstaxan enligt bifogat förslag, från 
och med 2023-04-01.

Bitten Mårtenssons (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Bitten Mårtensson 
(S) under proposition och finner att detta bifalles.
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Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott

Ordförandes signatur Justerandes signatur           Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2022-12-07

KsAu § 247, forts

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera avgifterna i 
renhållningstaxan enligt bifogat, förslag från och med 2023-04-01.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 3
12

94
00

e-
cf

19
-4

6c
2-

b3
d5

-e
e7

10
98

bf
7b

1



KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Tekniska kontoret 
 
 
 
 
 

 
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 

Sida 1 av 4 
2022-11-01  

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2022/296 

Kommunfullmäktige 
 
Justering i Åstorps kommuns renhållningstaxa 2023. 
Dnr KSFD 2022/296 
 
Sammanfattning 
NSR arbetar i sitt uppdrag för att kunna erbjuda invånarna anpassade och 
prisvärda abonnemang. Det arbetet innebär bland annat att i möjligaste mån 
samordna tjänsterna och effektivisera arbetssätten i NSR-kommunerna.  
En del i arbetet är att årligen se över avgifterna för den kommunala avfalls-
hanteringen och revidera avfallstaxan.  
 
Avfallstaxan ska styra mot den regionala avfallsplanen och de nationella 
miljömålen samt stimulera återanvändning och återvinning. Avgifterna för den 
kommunala renhållningen beräknas utifrån den kommunala 
självkostnadsprincipen, kostnaderna för tjänsterna ska täckas av intäkterna från 
renhållningskollektivet, d.v.s. kunderna.  
 
I årets revidering av avfallstaxan finns det flera betydande faktorer på 
kostnadssidan att ta hänsyn till, därför föreslår NSR en höjning av 
abonnemangspriserna i avfallstaxan från 1 april 2023. Dessa faktorer är främst 
ökade förbränningskostnader, höjda material- och energipriser samt index-
reglering.  
 
Ledorden i översynen är att taxan ska vara enkel, tydlig och ha en miljöstyrning. 
 
Förslag till beslut 
Att justera avgifterna i renhållningstaxan enligt bifogat förslag från och med  
2023-04-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef Jörgen Wallin, 2022-11-01 
PM – Ny avfallstaxa i Åstorp 1 april 2023 
Taxa 2023 – Folder Åstorp - Beslutsunderlag 
 
Ärendet 
Vid årsskiftet 21/22 var Åstorps renhållningskollektivs totala ekonomi i balans 
med ett ackumulerat resultat på +0,553 Mkr. Plusresultatet måste på sikt stärkas 
inför uppstarten av en ny entreprenad hösten 2023 då insamlings-systemet vid 
villor och fritidshus ska uppgraderas samtidigt som samtliga kärl ska förses med 
taggar för bättre kontroll över tömningarna. Till detta kommer de 
osäkerhetsfaktorer som finns på kostnadssidan framöver. 
 
Priset för att förbränna restavfallet 
Öresundskraft har aviserat en höjning av priset för att förbränna restavfallet med 
140 kr/ton. Höjningen beror på ökade kostnader för att köpa utsläpps-rätter för att 
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Diarienummer 
KSFD 2022/296 

förbränna den fossila delen av restavfallet. För Åstorps del innebär detta en ökad 
kostnad på cirka 0,4 Mkr.  
 
Indexreglering 
Den ersättning som entreprenörerna har för att hämta det kommunala avfallet är 
indexreglerad enligt avtal. För hämtning av avfall vid fastigheten är index-
höjningen nästan 10% medan den för hämtning av slam är 15 %. Kostnaden för 
hämtning av avfall utgör en större del av den totala kostnaden för avfalls-
hanteringen och har därför också en stor påverkan på avgiften. 
 
Indexet påverkas bland annat av transportkostnader, energipriser och den allmänna 
prisnivån i samhället. De senaste åren har index legat på 3–4 %. 
 
Allmänna prishöjningar 
Under 2022 har omvärldsfaktorer medfört att prisnivåerna ökat rejält på både 
varor, tjänster och energi. Detta påverkar i sin tur kostnaderna för avfalls-
hanteringen och därmed avgifterna i avfallstaxan. 
 
Insamling av bygg- och rivningsavfall 
Vid årsskiftet blir det kommunalt ansvar för insamling och hantering av bygg- och 
rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet. Uppdraget att 
hämta detta avfall har lämnats till ett antal företag som auktoriserats och får hämta 
avfallet mot en beslutad maxtaxa. Detta innebär att intäkter och kostnader inte 
påverkar renhållningskollektivets budget. 
 
Övrigt 
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.  
Förändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder. 
 
Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2023 förutom 
maxpriset för hämtning av bygg- och rivningsavfall som föreslås börja gälla  
1 januari 2023 eftersom lagen träder i kraft detta datum. 
 
Förslag till ny taxa för Åstorps kommuns renhållningskollektiv. 
Grundavgiften är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, 
fakturering, planering, utveckling information, administration och 
återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och 
grovavfall. Kostnaderna fördelas i huvudsak mellan villaabonnemangen och 
flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl. En mindre del fördelas till flerfamiljs-
fastigheternas matavfallskärl, trädgårdskärlen och slamabonnemangen. 
Grundavgiften för villa- och fritidshusabonnemang debiteras separat medan den är 
inkluderad i de övriga priserna. 
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Då villahushållens grundavgift inte bär sina egna kostnader som den ser ut idag 
föreslås en höjning från 1300kr/år till 1600kr/år (motsvarar 25kr/mån) 
och från 800 kr/år till 975 kr/år (motsvarar 15 kr/månad) för fritidshusägarna. 
 
Villa- och fritidshusabonnemang 
De höjda insamlings- och förbränningskostnaderna tillsammans med den allmänt 
höjda prisnivån gör att den rörliga avgiften för det vanligaste abonnemanget (2 st. 
fyrfackskärl med 26 resp. 13 tömningar per år) föreslås höjas med 12 kr/månad 
från 1400 kr/år till 1540 kr/år. 
För övriga abonnemang föreslås justeringar i motsvarade nivå. 
 
Flerfamiljsfastigheternas rest- och matavfall 
De höjda insamlings- och förbränningskostnaderna tillsammans med den allmänt 
höjda prisnivån gör att priset för det vanligaste restavfalls-abonnemanget (660 liter 
med tömning varje vecka) föreslås höjas med  
165 kr/månad, från 13 200 kr/år till 15 180 kr/år. 
 
Priset för matavfallsabonnemangen påverkas av de höjda insamlings-kostnaderna 
och den allmänt höjda prisnivån samt av grundavgiften. Detta gör att priset för det 
vanligaste matavfallsabonnemanget (190 liter med tömning varje vecka) föreslås 
höjas med 5 kr/månad, från 600 kr/år  
till 660 kr/år. 
 
Priserna för övriga rest- och matavfallsabonnemang föreslås justeras med 
motsvarande höjning. 
 
Trädgårdsavfall 
Höjda insamlingskostnader, den allmänt höjda prisnivån och att man tar sin del av 
grundavgiften gör att priset för det vanligaste trädgårdsavfalls-abonnemanget 
(370-literskärl med tömning varannan vecka under vecka 9-47, 20 tömningar) 
föreslås höjas med 11 kr/månad, från 950 kr/år till 1050 kr/år. 
 
Slamtömning 
Höjda insamlings- och behandlingskostnader, den allmänt höjda prisnivån och att 
man tar sin del av grundavgiften gör att priset för slamtömning föreslås höjas med 
cirka 29 %. 
 
Styreffekter   
Eftersom taxan inte ändras förrän 1 april ger taxehöjningarna ett minus-resultat på 
ca 0,093 Mkr under 2023 medan helårsresultat för 2024, då de nya priserna gäller 
hela året, beräknas ge ett överskott på ca 0,5 Mkr om övriga förutsättningar är 
oförändrade 
 
Uppföljning görs i kommunens delårsbokslut och årsredovisning. 
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 202X-XX-XX 

Samtliga priser är inklusive moms 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

 

Förord 

 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling av 

avfallstjänster åt Åstorps kommun. NSR föreslår taxesättning som beslutas av kommunfullmäktige. 

Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering 

förekommer inte.  

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela landet.  

I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. 
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Allmänna bestämmelser 

 

Allmänt 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken. 

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 

kommunens försorg. 

 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 

avfallshantering stimuleras. 

 

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Åstorps 

kommun. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, 

andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens renhållningsordning som 

finns på www.nsr.se  

 

Ansvar för avfallsbehållare 

Avfallsbehållare ägs och tillhandahålles av NSR som också står för normalt slitage. 

Vid åverkan (ex.vis dekalering, målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), 

skadegörelse, vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för reparation eller 

ersättande. 

Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålles fräscha. 

 

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 

Fastighetsägare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga abonnemang för aktuell 

avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR. 

 

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte 

varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i 

abonnemanget specificerade sättet. 

 

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till NSR. 

 

Betalning 

Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november med förfallodag i 

slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i februari omfattar januari, februari och 

mars och har förfallodag den siste februari. 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med förfallodag i slutet av 

samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden. 

Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet. 

Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även betala via Sve-faktura. 

Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura. 

Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 10 

dagar efter påminnelsen. 
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Dröjsmålsränta 

Debiteras enligt § 6 räntelagen (1975:635) 

 

Moms 

Alla priser i avfallstaxan är angivna inklusive moms. 

 

Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 

väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse 

besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten. 

 

Tolkningsföreträde 

Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan. 

 

 

Definitioner 

 
Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, 

utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av 

farligt avfall och grovavfall.  

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där ingen 

verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga.  

Om en fastighetsägare har både permanentboende i en villafastighet och ett fritidsboende inom 

kommunen utgår endast grundavgift för permanentboendet. Fastighetsägare måste själv anmäla 

detta till NSR. 

 

Grundavgift Avgift/år 

Villahushåll, permanentboende 1600 kr 

Villahushåll, fritidsboende 975 kr 

Flerfamiljsfastighet * 

Verksamhet * 

Uppehåll 750 kr 

Befrielse 750 kr 

Gemensamma avfallskärl 750 kr 

* Ingår i den rörliga avgiften 

 

 

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av det 

kommunala avfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, 

tömningsintervall m.m. 

 

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning. 
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Undantag enligt renhållningsordningen 

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Gemensamma avfallsbehållare  

När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll en grundavgift. 

Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsägare som står på abonnemanget. Fastighetsägarna 

sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan. 

Ansökan om gemensamma avfallsbehållare görs hos kommunen minst 30 dagar för startdatum. 

 

Uppehåll 

Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om uppehåll görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum. 

 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om befrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum. 

 

Totalbefrielse 

Vid total befrielse från hämtning av allt kommunalt avfall debiteras kund enbart hemtagning av kärl. 

Ansökan om totalbefrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum.   

 

Förlängt hämtningsintervall 

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  
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VILLAHUSHÅLL 
 

Abonnemang 
 

Villahushåll – En- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade 

som småhus. 
 

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten. 
 

Fritidsboende - Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där ingen är folkbokförd på 

fastigheten. Fritidsboende kan även välja bland abonnemang för permanentboende. 
 

Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall. 

Hämta på återvinningscentralen eller kontakta NSR:s kunderservice om du behöver fler matavfalls-

påsar. 

 

Fyrfackskärl 
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner samt mjukplastsäckar ingår i abonnemanget. 

 

Kärl 1:  Matavfall och restavfall i kärlet.  

  Hårdplastförpackningar och färgade glasförpackningar i insatsen. 

Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 

  Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen. 

Plastsäck:  Mjukplastförpackningar 

 

Abonnemang för permanentboende 

 Tömningar per år Grund- Rörlig Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 * avgift avgift avgift/år 

370+370 l kärl 26 13 1600 kr 1540 kr 3140 kr 

240+240 l kärl 26 13 1600 kr 1540 kr 3140 kr 

660+660 l kärl ** 26 13 1600 kr 3580 kr 5180 kr 

* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år 

** Nytecknas ej. 

Abonnemang för fritidsboende 

 Tömningar per år * Grund- Rörlig Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift avgift/år 

370+370 l kärl 14 9 975 kr 1395 kr 2370 kr 

240+240 l kärl 14 9 975 kr 1395 kr 2370 kr 

* Kärl 1 töms varannan vecka under vecka 18–39 och var åttonde vecka resten av året. 

     Kärl 2 töms var fjärde vecka under vecka 18–39 och var åttonde vecka resten av året. 
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Tvåfackskärl 
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget. 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 

återvinningscentral. 

 

Abonnemang för permanentboende 

  Tömningar Grund- Rörlig Total 
Behållarstorlek per år avgift avgift avgift/år 

370 l kärl 26 1600 kr 6465 kr 8065 kr 

240 l kärl 26 1600 kr 6465 kr 8065 kr 

 

 

Abonnemang för fritidsboende 

  Tömningar Grund- Rörlig Total 
Behållarstorlek per år * avgift avgift avgift/år 

370 l kärl 14 975 kr 3715 kr 4390 kr 

240 l kärl 14 975 kr 3715 kr 4390 kr 

* Kärlet töms varannan vecka under vecka 18–39 och var åttonde vecka resten av året. 

 

 

Hämtning av grovavfall – Sidan 11 

I fyrfacksabonnemangen ingår även hämtning av mjukplast – Sidan 11 

Sommartömning – Kärl med matavfall – Sidan 9 
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Övriga abonnemang för permanentboende och fritidsboende 

Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget. 
 
Hemkompost 
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen förlängt tömningsintervall och att 
kompostera allt matavfall på fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar 
till återvinningsstation eller återvinningscentral.  

 Tömningar per år Grund- Rörlig Total  
Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift * avgift/år avgift/år  

190 l/240 l  13  1600 kr 2180 kr 3780 kr  

 
 
Specialdispens 
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang 
för blandat kommunalt avfall (restavfall). För att få teckna abonnemang krävs intyg på att man inte 
kan sortera sitt avfall. Intyg kan ges från vårdcentral, hemtjänst eller liknande.  
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR.  
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget. 

 Tömningar per år Grund- Rörlig Total  
Behållarstorlek Kärl  avgift * avgift avgift/år  

190 l/240 l 26  1600 kr 2035 kr 3635 kr  

370 l 26  1600 kr 2750 kr 4350 kr  

       
Kompletteringskärl 
För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i 
kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl.  
För kompletteringskärlet betalas ingen extra grundavgift. 

 Tömningar per år ** Grund- Rörlig Total  
Behållarstorlek Kärl  avgift avgift avgift/år  

190 l/240 l 26  0 kr 2615 kr 2615 kr  

370 l 26  0 kr 2905 kr 2905 kr  

* Grundavgift fritidsboende – Sidan 4 

** 26 tömn/år kan ej tecknas av fritidsboende, 14 tömn/år kan endast tecknas av fritidsboende. 

 

 

Hämtning av grovavfall – Sidan 11 

I fyrfacksabonnemangen ingår även hämtning av mjukplast – Sidan 11 

 

 

Sommartömning – Kärl med matavfall 
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

 Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med matavfall 6 550 kr 
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Trädgårdsavfall - Villahushåll 
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 l kärl 20 1050 kr 

190 l kärl  20 900 kr 

 

 

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 

tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 

Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

 

Dragväg - Villahushåll 
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och grovavfall. 

Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl. 

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Kärlen ska placeras 0–2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som enkel väg fram till första kärlet.  

 

Prisexempel 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 15,00 kr 

     

 Tömningar per år  

Dragväg 13 26 39  

0–2 m 0 kr 0 kr 0 kr  

3–10 m 195 kr 390 kr 585 kr  

11–20 m 390 kr 780 kr 1170 kr  

21–30 m 585 kr 1170 kr 1755 kr  

31–40 m 780 kr 1560 kr 2340 kr  

41–50 m 975 kr 1950 kr 2925 kr  
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Grovavfall samt Bygg- och rivningsavfall – Villahushåll 
 

Lämna på Återvinningscentral 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Åstorp, Båstad, Helsingborg, 

Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall samt bygg- och rivningsavfall på NSR:s 

återvinningscentraler.  

Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade kommunerna men som 

tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i någon av kommunerna kan lämna sorterat 

grovavfall samt bygg- och rivningsavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per 

besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, 

förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt. 

 

Hämtning vid grovavfall vid fastigheten 

I abonnemang för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max 5 kollin per gång. 

Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 

fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Grovavfall hämtas som separata och 

oemballerade kollin. 

Fler hämtningar eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma tillfälle kan beställas 

mot särskild avgift.  

Hämtning av grovavfall bokas på NSR:s hemsida eller genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. 

 

Hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten 

Fr.o.m. 1 januari 2023 är det kommunalt ansvar för insamling och hantering av bygg- och 

rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet. 

NSR har avtal med privata entreprenörer som får erbjuda kunderna hämtning av detta. Fakturering 

sker direkt från entreprenören till kunden. Maximal taxa, inklusive hyra av behållare, för tjänsten är: 

Behållare, oavsett storlek Maxpris per insamlingstillfälle 

Kärl, container, storsäck 10 000 kr 

 

Mjukplastförpackningar - Villahushåll 
 

I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av mjukplastförpackningar 6 gånger per år. 

Mjukplastförpackningar samlas i en genomskinlig plastsäck som hämtas efter budning. Ny plastsäck 

fås i samband med hämtning. 

Hämtning av mjukplast bokas på NSR:s hemsida eller genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar 

väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten eller på annan överenskommen 

eller anvisad plats.  Mjukplastsäck ska vara losstagen och knuten vid hämtning. 

 

Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan 10 

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 12                                               Slamtömning – Sidan 25 
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll 
 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 

Vid felsortering av matavfall utgår felsorteringsavgift.  

Villahushåll, per kärl och tillfälle 50 kr 

  

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med ordinarie tömning,  
per behållare och tillfälle 

Avgift 

Då större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Villakärl 150 kr 

Villakärl, då avfallet måste tömmas som restavfall p.g.a. felsortering 250 kr 

 

Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för 
öppnande.     
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller  
försedda med kodlås eller digital nyckel. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår 

Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning. 

5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning. 10 kr 

Vid yttre åverkan på Swedlock-lås debiteras reparation, per påbörjad timme 350 kr 

  

SMS-tjänst Avgift 

Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för tömning. 
Anmäl dig hos NSR:s kundservice. 

Utan 
kostnad 

  

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår:  

      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller nytecknande. 

      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl. 

      - då man byter från en abonnemangsform som upphör. 
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Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll. 

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 

240 l kärl 75 kr 

370 l kärl 100 kr 

  

Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår i villahushållens 
abonnemang eller då man önskar hämtning av fler kollin per tillfälle. 
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice. 

Avgift 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 500 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

  

 
 
Övriga priser 

Per 
påbörjad 

timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER 
 

Abonnemang 

 
Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som flerfamiljsfastighet. 
 

Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, 

båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende. 

 

Matavfall  
Flerfamiljsfastigheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 

Verksamheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar per matavfallskärl och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 
 

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice.  

Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på kommunens 

återvinningscentral efter mottagen bekräftelse eller så bokas utkörning mot särskild avgift. 

Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

140 l kärl (Verksamheter) 26 275 kr 

 52 495 kr 

190 l kärl  26 365 kr 

(Flerfamiljsfastigheter) 52 660 kr 

240 l kärl * 26 475 kr 

 52 860 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm ** 26 6400 kr 

Inkl. insatssäckar 52 12 800 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm ** 26 6000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 12 000 kr 

Markbehållare Nivåvakt **** 300 kr/tömn 

Matavfallstank, 0–5 kbm *** 915 kr/tömning 

* Nytecknas ej av arbetsmiljöskäl. 

** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

     lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar. 

*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och verksamheter som    

        ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s  

        kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer. 

**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

 

Tidningar 
Fr.o.m. 1 januari 2022 är det kommunalt ansvar för insamling av tidningar (returpapper).  

Priser, se sidan 28.  
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Restavfall 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

190 l/240 l kärl 26 4175 kr 

  52 7590 kr 

370 l kärl 26 6265 kr 

 52 11 385 kr 

660 l kärl 26 8350 kr 

 52 15 180 kr 

1000 l kärl * 26 11 690 kr 

 52 21 250 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm ** 26 19 100 kr 

Inkl. insatssäckar 52 38 200 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm ** 26 31 100 kr 

Inkl. insatssäckar 52 62 200 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm ** 26 18 000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 36 000 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm ** 26 30 000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 60 000 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm Nivåvakt *** 750 kr/tömn 

Markbehållare, 3–5 kbm Nivåvakt *** 1200 kr/tömn 

Container – Sidan 21 

* Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets uppställningsplats. 

   Nytecknas ej. 

** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

     lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.  

*** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

 

Tömning av avfall oftare än en gång i veckan 
Gäller kärl, container och markbehållare. 

  Avgift för 
Tömningsfrekvens  52 tömn/år 

multiplicerat med 

2 ggr/vecka 104 tömningar/år 2,2 

3 ggr/vecka 156 tömningar/år 3,5 

 

 

Speciella hjälpmedel 

Avgift för speciella hjälpmedel (t.ex. hiss 
eller transportband), per säck/kärl och år  

 
2800 kr 
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Fyrfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3 uppsättningar per hämtställe. 
 

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15 
 

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget. 
 

Kärl 1:  Matavfall och restavfall i kärlet.  

  Hårdplastförpackningar och färgade glasförpackningar i insatsen. 

Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 

  Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen. 

 Tömningar per år Rörlig Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift/år 

370+370 l kärl 26 13 3400 kr 3400 kr 

660+660 l kärl* 26 13 4400 kr 4400 kr 

* Nytecknas ej. 
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Trädgårdsavfall 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 l kärl 20 1050 kr 

190 l kärl  20 900 kr 

 

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 

tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 

Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

 

Evenemangstaxa 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 
Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos NSR. För större 

publika evenemang, miljöstation, evenemangscontainers och för andra kärlstorlekar offereras 

separat. 

Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste göras minst två 

veckor före önskad startdag. 

Evenemangscontainer  Miljöstation med 8 kärl 

Utsättning 1000 kr  Utsättning 500 kr 

Hemtagning inkl. tömning 1000 kr  Hemtagning inkl. tömning 400 kr 

Hyra, max 7 dygn 1000 kr  Kärlhyra, totalt per dygn 80 kr 

Extratömning, vardag 1000 kr  Extratömning, vardag, per kärl 100 kr 

Extratömning, helg Offert  Extratömning, helg Offert 

     

Restavfallscontainer  Evenemangskärl, per 240 l-kärl 

Utsättning 1495 kr  Utsättning 100 kr 

Hemtagning inkl. tömning * 1495 kr  Hemtagning, inkl. tömning, ÅV/mat 50 kr 

Hyra, per dygn 200 kr  Hemtagning inkl. tömning, rest 100 kr 

Extratömning, vardag 1400 kr  Hyra, per dygn, ÅV/mat 10 kr 

Extratömning, helg Offert  Hyra, per dygn, rest 20 kr 

* Behandlingsavgift 1300 kr/ton  Extratömning, vardag 100 kr 

   tillkommer    Extratömning, helg Offert 

   ÅV/mat = Kärl för återvinningsmaterial  

Fettunna för frityrolja och likn. 100 kr/tunna  eller matavfall 

   Rest = Kärl för restavfall 
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Dragväg 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, farligt avfall och grovavfall. 

Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. 

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande. 

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande.  

Avståndet räknas som enkel väg.  
 

 

Prisexempel 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 15,00 kr 

      

 Tömningar per år 

Dragväg 13 26 39 52 104 

0–5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

6–10 m 195 kr 390 kr 585 kr 780 kr 1560 kr 

11–20 m 390 kr 780 kr 1170 kr 1560 kr 3120 kr 

21–30 m 585 kr 1170 kr 1755 kr 2340 kr 4680 kr 

31–40 m 780 kr 1560 kr 2340 kr  3120 kr 6240 kr 

41–50 m 975 kr 1950 kr 2925 kr 3900 kr 7800 kr 
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Grovavfall (kommunalt avfall) 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Åstorp, Båstad, Helsingborg, 

Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per besök. Återvinningsmaterial som 

lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall 

lämnas kostnadsfritt. 

 

Budad hämtning 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 500 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

 

 

Schemalagd hämtning 

26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 450 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

 

 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Sker normalt inom 14 veckodagar från bokning.        

Hämtning av grovavfall kan även ske med autoflak/lastväxlare – Se sidan 21 
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Container och Autoflak/Lastväxlare 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

 

Container – Restavfall 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

3 kbm 26 21 700 kr 

 52 38 460 kr 

6 kbm 26 38 460 kr 

 52 66 300 kr 

8 kbm 26 46 250 kr 

 52 79 660 kr 

   

Tilläggsavgifter - container Total avgift 

Utsättning 1495 kr 

Hemtagning * 1495 kr 

Bomkörning 400 kr 

Container med inkastluckor 1000 kr/år 

* Tömning och behandlingsavgift ingår. 

 

Autoflak/Lastväxlare – Restavfall, matavfall och trädgårdsavfall      

 Hyra 
Behållarstorlek per år per månad per vecka * 

18–42 kbm 20 000 kr 2000 kr 1200 kr 
    

Utsättning 550 kr 
     

Tömning 

Startavgift, 1 timme 800 kr 

Per påbörjad halvtimme utöver första timmen 400 kr 
  

Behandlingsavgift Per ton 

Restavfall 1300 kr 

Matavfall 900 kr 

Felsorterat matavfall 1300 kr 

Trädgårdsavfall 375 kr 
  

Hemtagning inkl. sluttömning ** 550 kr 
  

Tilläggsavgifter 

Losstagning av komprimatorbehållare och nätning 
ingår i timdebiteringen. 

 

Bomkörning 300 kr 

* Minimidebitering är en vecka    ** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall. 

 

Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan 18 

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22                Slamtömning – Sidan 25 
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Tilläggstjänster och andra avgifter 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 

Vid felsortering av matavfall utgår felsorteringsavgift.  

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 50 kr 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och tillfälle 500 kr 

Två- eller fyrfackskärl som måste tömmas som restavfall p.g.a. felsortering 250 kr 

  

Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter Avgift 

Då kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra manuell hantering.  

Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 500 kr 

Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 400 kr 

Container, samtliga fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 250 kr 

  

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med ordinarie tömning,  
per behållare och tillfälle 

Avgift 

Då större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Mjukplastsäckar, per abonnemang (Genomskinliga) 200 kr 

Restavfall – kärl 190–370 l 300 kr 

Restavfall – kärl 660–1000 l 350 kr 

Matavfall, återvinningsmaterial, kärl 140–370 l  150 kr 

Återvinningsmaterial – kärl 660–1000 l 200 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1025 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1185 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1565 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1140 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1520 kr 

Bomkörning, markbehållare 600 kr 

Container, 3 kbm, restavfall 970 kr 

Container, 6 kbm, restavfall 1625 kr 

Container, 8 kbm, restavfall 2060 kr 
 

  



Avfallstaxa 2023 – Åstorps kommun Sida 23 
 

 

Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas en avgift ut för 
att låsa upp dem. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår 

Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per fraktion och tömning 

5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel. 
Pris per fraktion och tömning 

 
10 kr 

Vid yttre åverkan på Swedlock-lås debiteras reparation, per påbörjad timme 350 kr 

  

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår:  

      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller nytecknande. 

      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter    

        och verksamheter. 

Utkörning av matavfallspåsar Avgift 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr 

  

 
Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll. 

Avgift per 
lock och 

år 

190 l kärl 50 kr 

240 l kärl 75 kr 

370 l kärl 100 kr 

  

 
Inkastluckor 

Avgift per 
lucka och 

år 

660 l kärl 100 kr 

1000 l kärl 100 kr 

 
 

 

 
 
Övriga priser 

Per 
påbörjad 

timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 

 

http://www.nsr.se/
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SLAMTÖMNING 

 
Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller 

vid maximalt 20 meters slanglängd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings-

punkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut. 

 

Inför slamtömning ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 

slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt 

markerad och lättillgänglig för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs 

framgrävning, handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets avlägsnande 

utgår särskild avgift. 

Brunnslock får väga max 25 kg. 

 

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på minst 5,5 meter och en 

fri höjd på minst 4,7 meter där fordonet ska köra. Vägen ska vara minst 3,5 meter bred. 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den 

är körbar för renhållningsfordon. 

 

Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man önskar fler schemalagda 

tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom 7 dagar” för övriga. 

 

Budad tömning utförs vardagar inom 7 resp. 2 arbetsdagar. 

 

Bomkörning – Debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på grund av hinder som 

entreprenören inte råder över. 

 

Matavfallskvarnar får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan ska anslutas till en tank. 

Kostnad för tömning av matavfallstank, se sidan 15. 

 

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice 

 

 

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, septiktankar och 

slamavskiljare 

Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 

0 – 1,49 kbm 805 kr 1005 kr 1450 kr 

1,5 – 2,99 kbm 1205 kr 1510 kr 2120 kr 

3,0 – 6,00 kbm 1740 kr 2175 kr 2710 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr 

* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggningen  

    i samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen.  
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Slutna tankar 

Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 

0 – 1,49 kbm 970 kr 1205 kr 1780 kr 

1,5 – 2,99 kbm 1450 kr 1815 kr 2350 kr 

3,0 – 6,00 kbm 1935 kr 2420 kr 2830 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr 

 

 

Fettavskiljare 

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom 

kommunens försorg. Tömning ska ske minst två gånger per år enligt kommunens renhållnings-

ordning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 

0 – 1,49 kbm 1525 kr 1980 kr 2330 kr 

1,5 – 6,00 kbm 2060 kr 2685 kr 3130 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 750 kr 750 kr 750 kr 

 

 

Fosforfällor 

Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer. 

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr 

Behandlingsavgift, per kbm 130 kr 

 

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 

Ex. BDT-brunnar 

Tömning i samband med schemalagd tömning av slamavskiljare 
eller sluten tank.  

 
400 kr 

Tömning vid andra tillfällen 1590 kr 

Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer. 
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Toalettbodar 

Ex. ”Bajamaja” 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 900 kr 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten, per tillfälle 1000 kr 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten + städning, 
per timme 

 
1135 kr 

Saneringsvätska, per liter 130 kr 

 

Extra tjänster   

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 meter 110 kr 

Bomkörning 550 kr 

Slamsugning, per timme 1135 kr 

Extrapersonal, per timme 420 kr 

Akuttömning under icke ordinarie arbetstid. Tid på plats.  
Minst 3 timmar. Pris per timme. 

 
1470 kr 

 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja  
Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Beställning av hämtning görs hos NSR:s kundservice. Behållare tillhandahålles av NSR. 

Pris per fat och tömning 500 kr 

 

 

Hämtning av latrin 
Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår engångsbehållare med 

lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten knyta ihop plastsäcken och sedan placera 

den väl förslutna behållaren vid renhållningsfordonets uppställningsplats. Latrinkärl hämtas inte i 

klosettutrymme. 

 
Abonnemang 

Hämtningar 
per år 

Total 
avgift/år 

Villahushåll, permanentboende 26 5000 kr 

Villahushåll, fritidsboende * 16 3000 kr 

* Hämtning varannan vecka under vecka 14–39 samt vecka 46, 2 och 10. 
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Serviceavgifter 2023  

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Åstorps kommun 
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 

Samtliga priser är inklusive moms 

 

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2022-10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäller fr.o.m. 1 april 2023 
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Hämtning av tidningar och förpackningar av papper, hårdplast, mjukplast, 

metall samt färgat och ofärgat glas  
Fr.o.m. 1 januari 2022 är det kommunalt ansvar för insamling av tidningar (returpapper).  

Priser, se nedan. 

  Total avgift per år 

 Hämtningar Förpackningar av 
Behållare per år Tidningar Papper Glas * Metall Hårdplast Mjukplast** 

190 l kärl 13 325 kr 325 kr 325 kr 325 kr 440 kr  

240 l kärl 26 595 kr 595 kr 595 kr 595 kr 800 kr  

 52 1155 kr 1155 kr 1155 kr 1155 kr 1560 kr  

370 l kärl 13 370 kr 370 kr 370 kr 370 kr 585 kr  

 26 670 kr 670 kr 670 kr 670 kr 1065 kr  

 52 1305 kr 1305 kr 1305 kr 1305 kr 2070 kr  

660 l kärl 13  660 kr   1050 kr  

 26  1200 kr   1905 kr  

 52  2340 kr   3715 kr  

240 l 13      400 kr 

plastsäck 26      625 kr 

 52      1135 kr 

3 kbm  13 4930 kr 4930 kr 4930 kr 4930 kr 4930 kr  

container 26 9860 kr 9860 kr 9860 kr 9860 kr 9860 kr  

6 kbm 13 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr  

container 26 10860 kr 10860 kr 10860 kr 10860 kr 10860 kr  

8 kbm 13 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr  

container 26 10860 kr 10860 kr 10860 kr 10860 kr 10860 kr  

Mark- 6 3900 kr 3900 kr 3900 kr 3900 kr 3900 kr 3900 kr 

behållare 13 7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  

**** 26 15600 kr 15600 kr 15600 kr 15600 kr 15600 kr 15600 kr 

 52 31200 kr 31200 kr 31200 kr 31200 kr 31200 kr 31200 kr 

 Nivåvakt*** 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 

 Budning*** 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 

* Färgat resp. ofärgat glas 

** Mjukplastsäck ska vara losstagen och knuten vid hämtning. Max 5 säckar per hämtningstillfälle.    

     Genomskinliga mjukplastsäckar ingår i abonnemanget. 

*** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

**** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

          lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar.  

          För insatssäckar tillkommer 45 kr/tömning. 

Tilläggsavgifter - container Total avgift 

Utsättning 1495 kr 

Hemtagning * 1495 kr 

Bomkörning 400 kr 

Container med inkastluckor 1000 kr/år 

* Tömning och ev. behandlingsavgift ingår. 
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Extratömning  
Extratömning av kärl och säck - Sidan 22 

 

Tömning av avfall oftare än en gång i veckan 

Se sidan 16. 

 

Dragväg – tidningar och förpackningar 
För information om dragväg – se sidan 19 

 

Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljsfastigheter 

 Total avgift/år 

Tömningar 
per år 

 
Småel-paket * 

Enbart  
batteribox ** 

13 1625 kr 1300 kr 

6 815 kr 600 kr 

3 450 kr 300 kr 

* Ljuskällor, batterier och småelektronik 
** Nytecknas ej. 

 
 

  

Extratömning Avgift 

Per tillfälle 250 kr 

 

 

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22 
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Ditt avfall är resurser. 

Låt avfallet bli material till nya produkter. 
 

 

 

 

 

 

NSR AB   251 89 Helsingborg    

042-400 13 40     kundservice@nsr.se     www.nsr.se     

 

http://www.nsr.se/
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2023-01-30 

Kf § 4 
 
Information från kommunalförbundet Medelpunkten 
 
Sammanfattning 
Representanter från Kommunalförbundet Medelpunkten är inbjudna till 
kommunfullmäktiges sammanträde för att redovisa sin verksamhet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2023-01-30 

Kf § 5 
 
Beslut gällande ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och beredningar 
verksamhetsår 2020 
Dnr KSFD 2021/71 
 
Sammanfattning 
Den 26 april 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att fastställa 
årsredovisningen för Åstorps kommun 2020 samt att bevilja ansvarsfrihet 
för styrelse, nämnder och beredningar. Kommuninvånare överklagade 
beslutet och Förvaltningsrätten i Malmö meddelade dom i målet 2022-09-08 
där domstolen upphävde fullmäktiges beslut i den del som gällde 
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter 
i dessa organ. Överklagandet avslogs i övriga delar. Grunden för 
upphävandet var att det i kungörelsen inför sammanträdet inte framgick att 
fullmäktige skulle behandla frågan om ansvarsfrihet. Med anledning av att 
fullmäktiges beslut delvis upphävdes behöver fullmäktige på nytt fatta 
beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 
 
Då ärendet inte omfattar en omprövning av fastställandet av 
årsredovisningen för 2020 utelämnas denna från detta ärende. Frågan om 
ansvarsfrihet omfattas inte av beredningstvånget enligt 5 kap 32 § 
Kommunallagen och frågan lyfts därmed direkt till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2022-12-22 
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2022-09-08 målnummer 5765-21 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 44 
Revisionsberättelse för verksamhetsår 2020 
Revisorernas redogörelse för verksamhetsår 2020 
Revisorernas granskning av årsredovisning 2020 
  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/71 

Kommunfullmäktige 
 
Beslut gällande ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och beredningar 
verksamhetsår 2020 
Dnr KSFD 2021/71 
 
Sammanfattning 
Den 26 april 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att fastställa 
årsredovisningen för Åstorps kommun 2020 samt att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder och beredningar. Kommuninvånare överklagade beslutet och 
Förvaltningsrätten i Malmö meddelade dom i målet 2022-09-08 där domstolen 
upphävde fullmäktiges beslut i den del som gällde ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Överklagandet 
avslogs i övriga delar. Grunden för upphävandet var att det i kungörelsen inför 
sammanträdet inte framgick att fullmäktige skulle behandla frågan om 
ansvarsfrihet. Med anledning av att fullmäktiges beslut delvis upphävdes behöver 
fullmäktige på nytt fatta beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 
 
Då ärendet inte omfattar en omprövning av fastställandet av årsredovisningen för 
2020 utelämnas denna från detta ärende. Frågan om ansvarsfrihet omfattas inte av 
beredningstvånget enligt 5 kap 32 § Kommunallagen och frågan lyfts därmed 
direkt till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2022-12-22 
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2022-09-08 målnummer 5765-21 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 44 
Revisionsberättelse för verksamhetsår 2020 
Revisorernas redogörelse för verksamhetsår 2020 
Revisorernas granskning av årsredovisning 2020 
 
Ärendet 
Den 26 april 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att fastställa 
årsredovisningen för Åstorps kommun 2020 samt att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
Kommuninvånare överklagade beslutet och Förvaltningsrätten i Malmö 
meddelade dom i målet 2022-09-08 där domstolen upphävde fullmäktiges beslut i 
den del som gällde ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt 
enskilda ledamöter i dessa organ. Överklagandet avslogs i övriga delar. Grunden 
för upphävandet var att det i kungörelsen inför sammanträdet inte framgick att 
fullmäktige skulle behandla frågan om ansvarsfrihet.  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/71 

Fullmäktiges ansvarsprövning syftar till att pröva om nämnderna och styrelserna 
har tagit tillräckligt ansvar för att verkställa de mål som fullmäktige har satt upp 
för dessa samt att tillse att dessa organ har följt gällande lagar och föreskrifter i sitt 
arbete under året. Ansvaret är i grunden kollektivt men kan prövas individuellt om 
en ledamot eller ersättare i nämnden har agerat på ett uppenbart felaktigt sätt. 
Ansvarsprövningen görs med utgångspunkt i den granskning som kommunens 
revisorer har genomfört och revisorerna tillstyrker eller avstyrker därefter 
ansvarsfrihet för nämnder, styrelser, beredningar samt enskilda ledamöter och 
ersättare i dessa organ. Det är sedan upp till kommunfullmäktige att besluta om 
ifall man önskar att följa revisionens beslut eller om fullmäktige vill agera 
annorlunda. Konsekvensen av att en nämnd eller enskild förtroendevald i ett 
politiskt organ inte får ansvarsfrihet är till exempel att denne kan skiljas från sitt 
politiska uppdrag, att nämndens uppdrag övergår till annan nämnd eller att de 
förtroendevalda kan bli skadeståndsskyldiga för de beslut som de fattat om de 
orsakat kommunen ekonomisk skada. 
 
Beslut om ansvarsfrihet ska fattas efter att fullmäktige beslutat om 
årsredovisningen enligt 11 kap 21 § Kommunallagen och ska beslutas om senast 
innan utgången av juni månad året efter det år som ansvarsfriheten avser. 
Kansliavdelningen har varit i kontakt med juridisk rådgivning på Sveriges 
kommuner och regioner, som gjort bedömningen att kommunfullmäktige kan fatta 
beslut om ansvarsprövningen vid ett senare tillfälle då det ursprungliga beslutet 
fattades i rätt tid men beslutet överklagades.   
 
Beaktande av barnperspektivet 
Ärendet bedöms inte påverka barn och deras synpunkter är därför ej inhämtade. 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
Linda Tholén                                                                       Jonas Jönsson 
Nämndsekreterare                                                                 Kommunchef 
042 641 29                                                                            042-64 050 
linda.tholen@astorp.se                                                        jonas.jonsson@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
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Besöksadress Öppettider Postadress E-post 
Själbodgatan 8 måndag–fredag Box 4522 forvaltningsrattenimalmo@dom.se 
Telefon 08:00–16:00 203 20 Malmö Webbplats 
040-35 35 00 www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 

 

KLAGANDE 
 

 
MOTPART 
Åstorps kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Åstorps kommuns beslut den 26 april 2021, § 44 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
_____________________ 

 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut i den del det avser att 

bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda 

ledamöter i dessa organ.  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.   

 

______________________ 
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kunde tjänstgöra, vilket är helt felaktigt. Ersättarna ska tjänstgöra enligt den 

ordning som är bestämd mellan dem enligt 5 kap. 18 § kommunallagen. Flera 

ajourneringar förekom under denna ärendebehandling, men har inte antecknats 

i protokollet. Protokollet redovisar inte att ett yrkande från oppositionsrådet 

Roger Nielsen inte godtogs av ordförande och kommunsekreteraren eller skulle 

vara ett ändrings- eller tilläggsyrkande. Dessa händelser är inte protokollförda 

på det sätt som föreskrivs i 5 kap. 67 § 2 kommunallagen. 

 

Vid sammanträdet framställdes enbart materiella yrkanden. Yrkanden ställdes 

under proposition på flera olika sätt, där flera fel uppstod. I protokollet anges 

att ordförande la första yrkandet att bevilja ansvarsfrihet…osv. Detta stämmer 

inte. Det kunde inte höras något sådant yrkande på åhörarplats. 

 

Propositionsordning beslutades av fullmäktige först en gång, för att senare 

ändras och på nytt godkännas av ledamöterna. Detta framgår inte av 

protokollet. Ingen propositionsordning har protokollförts. Överläggning 

blandades med att ordföranden la fram förslag till beslut varefter ledamöter åter 

gick till talarstolen. Detta strider mot 5 kap. 53 § kommunallagen. Vilka som 

verkligen deltog i två olika propositioner om ansvarsfrihet, votering D och 

genom acklamation, verkar oklart. Standardskrivningen med hänvisning till 5 

kap. 48 § kommunallagen kan inte anses tillräcklig eftersom det fanns olika 

yrkanden i ansvarsprövningen. 

 

Åstorps kommun  

 

Åstorps kommun anser att överklagandet ska avslås och anför följande.  

 

Det är upp till kommunfullmäktige att besluta om underlaget är tillräckligt för 

att fatta beslut och en majoritet har stått bakom beslutet som fattats. Klaganden 

framför synpunkter på ärendets rubricering och sammanfattning, samt att de 

tidsangivelserna som angetts för ajourneringar i protokollet är felaktiga. Detta 
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är inte grunder för upphävande av beslutet enligt kommunallagen och bör 

därför inte beaktas i laglighetsprövningen. 

 

Kommunens inställning är att kommunallagens krav är uppfyllda i samband 

med hanteringen av årsredovisningen och ansvarsfriheten. Vad gäller 

klagandes synpunkt på att det inte togs in uppgift i kungörelsen om att 

fullmäktige skulle pröva ansvarsfriheten under sammanträdet är detta inte ett 

krav enligt kommunallagen. 

 

Det finns inga krav i kommunallagen på att protokollföra vilka yttranden som 

läggs på sammanträdet eller av vem. I början av sammanträdet förrättades ett 

upprop av ledamöter och tjänstgörande ersättare. Vid detta tillfälle noterades 

Linda Marie Camper som inte närvarande och därför kallades Florian Bobocea 

in som tjänstgörande ersättare. När fullmäktige skulle behandla 

årsredovisningen hade Linda Marie Camper anslutit till sammanträdet i 

efterhand och kallades därför in som tjänstgörande ersättare under prövning av 

yrkandet gällande anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande. Enligt 5 

kap. 18 § kommunallagen har en ersättare som påbörjat sin tjänstgöring 

företräde oberoende av turordningen. Eftersom Florian Bobocea redan 

tjänstgjorde för annan ledamot sedan sammanträdets start, är det förenligt med 

kommunallagen att han fick fortsätta sin tjänstgöring trots att ersättare som 

enligt invalsordningen stod först att tjänstgöra fanns på plats. 

 

Under sammanträdet kom ett yrkande från Roger Nielsen att det skulle 

riktas en anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande. Det stämmer att det 

förekom diskussion huruvida yrkandet skulle betraktas som ett ändrings- eller 

tilläggsyrkande. Klagandes påstående att yrkandet inte godtogs kan tolkas som 

att ordförande vägrade att ställa yrkandet under proposition, vilket inte 

stämmer eftersom det i protokollet anges att fullmäktige prövade yrkandet. 
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Kommunen anser att kommunallagens krav gällande behandlingen av 

årsredovisningen och ansvarsprövningen är uppfyllda och att kraven på 

protokollets utformning i 5 kap. 67 § kommunallagen är uppfyllda. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Utgångspunkter för prövningen 

 

Förvaltningsrätten har att pröva överklagandet i den ordning som anges i 13 

kap. kommunallagen. Detta innebär dels att endast det överklagade beslutets 

laglighet och inte dess lämplighet kan prövas, dels att prövningen endast 

omfattar om beslutet ska upphävas eller inte. I kapitlets 8 § anges på vilka 

grunder ett kommunalt beslut kan upphävas.  

 

Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett kommunalt beslut upphävas om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Fråga om tillkännagivandet/kallelsen har varit tillräcklig tydlig 

 

Enligt 5 kap. 13 § första stycket kommunallagen ska ordföranden tillkännage 

tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de 

ärenden som ska behandlas. 

 

I 5 kap. 15 § första stycket kommunallagen anges att varje ledamot och 

ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 

ärenden som ska behandlas. 
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I 11 kap. 20 § kommunallagen anges att årsredovisningen ska lämnas över till 

fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter 

det år som redovisningen avser. I 21 § samma kapitel anges vidare att 

årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige 

beslutar om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 §. 

 

I 5 kap. 24 § första stycket kommunallagen anges att fullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 

avser ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 

motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

 har anfört att eftersom kallelsen och tillkännagivandet till 

kommunfullmäktiges aktuella sammanträde enbart angav årsredovisning 2020 

för Åstorps kommun och inte angav att även frågan om ansvarsfrihet skulle 

behandlas på sammanträdet har ärendet inte kallats/tillkännagivits i enligt med 

kommunallagen.  

 

Syftet med bestämmelserna om tillkännagivande är att kommunmedlemmarna 

ska hållas underrättade om när och var kommunens beslutade organ träffar sina 

avgörande och vilka frågor som ska behandlas. För att uppnå detta syfte och för 

att kommunmedlem ska kunna direkt av kungörelsen utläsa vad som ska 

behandlas vid sammanträdet, måste alla de ärenden som ska förekomma tydligt 

anges i kungörelsen (se bl.a. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 

1990 ref. 18). 

 

I kallelsen och tillkännagivandet till sammanträdet anges enbart 

”Årsredovisning 2020 för Åstorps kommun” som det ärende som ska 

behandlas. I förarbetena till nu gällande kommunallag (prop. 2016/17:171 s. 

249 och 430) anges bl.a. följande. Fullmäktige måste ta ställning till frågan om 

årsredovisningen ska godkännas innan ställning tas till om ansvarsfrihet ska 

beviljas eller inte. Frågan om årsredovisningens godkännande är av betydelse 
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för frågan om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. Därför ska fullmäktige 

behandla denna fråga först. 

 

Det finns inte i nuvarande kommunallag något krav på att fullmäktiges 

godkännande av årsredovisningen, behandlingen av revisionsberättelsen och 

fullmäktiges ansvarsprövning ska ske vid samma tillfälle.  

 

Att årsredovisningen ska behandlas på sammanträdet innebär därmed inte med 

nödvändighet att även frågan om ansvarsfrihet också ska behandlas på 

sammanträdet. Enligt förvaltningsrättens bedömning har därför 

tillkännagivandet inte varit så tydligt att kravet på att de ärenden som ska 

behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde anses uppfyllt. 

Kommunfullmäktiges beslut i den del det gäller ansvarsfrihet för styrelse, 

nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ har således 

inte kommit till på lagligt sätt och beslutet ska följaktligen upphävas i denna 

del. 

  

Fråga om felaktigheter i årsredovisningen 

 

I 11 kap. 19–21 §§ kommunallagen finns bestämmelser om årsredovisning och 

att den ska godkännas av fullmäktige. I lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning finns bestämmelser om årsredovisning, vad den ska 

bestå av, hur den ska upprättas och vilka grundläggande redovisningsprinciper 

som ska iakttas. 

 

Av 1 kap. 9 § regeringsformen följer att domstolar samt förvaltnings-

myndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin 

verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 

opartiskhet. 
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Kommunfullmäktiges beslut att godkänna en årsredovisning kan inte anses ha 

någon mer omfattande innebörd än den som kommit till uttryck i förarbetena 

(prop. 1990/91:117 s. 124), dvs. att ett sådant beslut endast avser en markering 

av att fullmäktiges behandling av årsredovisningen är avslutad. En 

laglighetsprövning av ett fullmäktigebeslut angående årsredovisningen som 

gäller dess materiella innehåll bör normalt inte sträcka sig längre än till en 

prövning av redovisningens utformning som sådan med avseende på vilka delar 

som måste ingå och angivna formkrav. 

 

Med den utgångspunkten kan det som  har anfört i fråga om 

felaktigheter i årsredovisningen inte medföra att fullmäktiges överklagade 

beslut ska upphävas såsom stridande mot kommunallagen eller lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Inte heller vad han anfört om att 

årsredovisningen inte kan anses vara en saklig handling eller att ordföranden 

brustit i saklighet innebär att det föreligger skäl för att upphäva beslutet med 

stöd av 13 kap. 8 § kommunallagen. 

 

 Fråga om felaktigheter i protokollet 

 

I 5 kap. 65–70 §§ kommunallagen finns bestämmelser om protokoll som ska 

föras vid fullmäktiges sammanträden. I 67 § anges att protokollet ska för varje 

ärende ska redovisa 

1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka, 

2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut, 

3. genomförda omröstningar och resultaten av dem, 

4. vilka beslut som har fattats, 

5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna 

omröstningar, och 

6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten. 
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I 5 kap. 18 § kommunallagen anges att ersättarna ska tjänstgöra enligt den 

ordning som är bestämd mellan dem. En ersättare som har börjat tjänstgöra har 

dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

 

 har anfört ett flertal omständigheter som han anser inte har 

angetts eller angetts felaktigt i protokollet, bl.a. att ledamoten Linda-Marie 

Camper antecknades som icke närvarande vid uppropet och att en ersättare 

tjänstgjorde i stället samt att Linda-Marie Camper tjänstgjorde senare i § 44, 

vilket inte står i överenstämmelse med bestämmelsen i 5 kap. 18 § 

kommunallagen. Förvaltningsrätten konstaterar att Linda-Marie Camper var 

närvarande under handläggningen av § 44 men inte tjänstgörande mer än i 

voteringsordning D där Ronny Sandberg anmälde jäv.  har även 

anfört att det inte framgår av protokollet att kommunrevisionens ordförande 

läste upp revisionsberättelsen från talarstolen, att det förekom flera 

ajourneringar som inte protokollförts och att yrkande från ett oppositionsråd 

inte godtogs av ordföranden och kommunsekreteraren. I dessa delar finner 

förvaltningsrätten inte annat visat än att kommunallagens bestämmer om 

protokollföring följts och att det inte framkommit omständigheter att upphäva 

det överklagade beslutet med hänsyn härtill. 

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, för Åstorps kommun, se bilaga (FR-03), för 

kommunmedlem i Åstorps kommun, se kungörelse. 

 

 

Mattias Steen                                       

 

Helén Åkesson har föredragit målet. 

 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Jan-Inge Ahlfrid och Lena 

Tebring deltagit. Rätten är enig. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-04-26

Kf §44

Årsredovisning 2020 for Åstorps kommun
DnrKSFD2021/71

Sammanfattning
Föreligger Åstorps kommuns årsredovisning 2020 med pensionsredovisning
i enlighet med blandmodellen. Föreligger särredovisning av vatten- och
avloppsverksamheten 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 59
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 65
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11
Årsredovisning 2020 inklusive särredovisning av vatten- och
avloppsverksamheten 2020.
Revisionsberättelse

Granskningsrapport av årsredovisning 2020
Övriga granskningsrapport från året finns på www.astorp.se/revision

Yrkanden

Ordförande yrkar i linje med revisionsberättelsen på att bevilja ansvarsfrihet
för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa
organ.

Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att:
Fastställa årsredovisningen, med pensionsredovisning i enlighet med
blandmodellen, med bedömningen att Åstorps kommun hade god
ekonomisk hushållning 2020.
Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten
2020

•

•

Roger Nielsen (M) yrkar att det ska riktas en anmärkning mot
kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (S), med anledning av
bristande styrning, ledning och kontroll.

Menaid Nocic (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande.

Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande och
ordförandes yrkande.

Lennart Fredriksson (S) yrkar avslag till Roger Nielsens (M) yrkande.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

//-^' /^T-



<̂
<»

M<
<»

Kommunfullmäktige

ÅSTORP

14(38)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-04-26

Kf §44, forts

Isabella Dzanko (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande och
ordförandes yrkande.

Isabella Dzanko (S) yrkar avslag till Roger Nielsens (M) yrkande.

Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.

Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.

Maria Gottschalk (-) yrkar som ett ändringsyrkande på att avvikelser i
projekten arrangemangshall och Maglaby/Högalid ska skrivas in i
årsredovisningen.

Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande.

Mikael Mårtensson (S) yrkar avslag till Roger Nielsens (M) yrkande.

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.

Hans Sundström (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.

Annica Vink (C) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande.

Åsa Holmen (L) yrkar som ett ändringsyrkande att det i särredovisningen av
vatten- och avloppsverksamheten bland sidorna 66-70 ska status och summa
för projektet kring Högalid/Maglaby tas med.

Åsa Holmen (L) yrkar som ett andra ändringsyrkande att texterna om årets
händelser för Björnekulla Fastighets AB uppdateras till år 2020.

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.

Annica Vink (C) yrkar avslag till Roger Nielsens (M) yrkande.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Ronny Sandbergs (S) yrkar avslag till Åsa Holmens (L) första
ändringsyrkande då projektet inte är avslutat.

Justerandes signatur

')

G ^
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-04-26

Kf §44, forts

Proposition
Ordförande ställer Maria Gottschalks (-) ändringsyrkande under proposition
och finner att detta avslås.

Maria Gottschalk (-) begär votering.

Voteringsordning - A
Den som vill avslå Maria Gottschalks (-) yrkande röstar "ja" och den som
vill bifalla Maria Gottchalks (-) yrkande röstar "nej".

Då voteringen utfaller med 13 "ja" röster, 10 "nej" röster och 8 som avstår
beslutar kommunfullmäktige att avslå Maria Gottschalks (-) yrkande.

Ordförande ställer Åsa Holmens (L) första ändringsyrkande under
proposition och finner att detta avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning - B
Den som vill avslå Åsa Holmens (L) yrkande röstar "ja" och den som vill
bifalla Åsa Holmens (L) yrkande röstar "nej".

Då voteringen utfaller med 13 "ja" röster, 10 "nej" röster och 8 som avstår
beslutar kommunfullmäktige att avslå Åsa Holmens (L) första
ändringsyrkande.

Ordförande ställer Åsa Holmens (L) andra ändringsyrkande under
proposition och finner att detta avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Votermgsordning - C
Den som vill avslå Åsa Holmens (L) yrkande röstar "ja" och den som vill
bifalla Åsa Holmens (L) yrkande röstar "nej".

Då voteringen utfaller med l l "ja" röster, 10 "nej" röster och 10 som avstår
beslutar kommunfullmäktige att avslå Åsa Holmens (L) andra
ändringsyrkande.

Justerandes signatur

^.

A
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-04-26

Kf §44, forts.

Ordförande ställer Roimy Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från
Menaid Nocic (S), Lennart Fredriksson (S), Isabella Dzanko (S), Mikael
Mårtensson (S) och Annica Vink (C) under proposition och finner att Ronny
Sandbergs (S) yrkande bifalles.

Jäv
Ronny Sandberg (S) anmäler jäv till kommande proposition och Linda-
Marie Camper (S) tjänstgör som ersättare.

Ordförande ställer Roger Nielsens (M) yrkande med bifallsyrkande från
Wiveca Andreasson (M) Maria Gottschalk (-), Åsa Holmen (L) och Hans
Sundström (KD) mot avslagsyrkande från Lennart Fredriksson (S), Isabella
Dzanko (S), Mikael Mårtensson (S) och Annica Vink (C) under proposition
och finner att Roger Nielsens (M) yrkande avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning - D
Den som vill avslå Roger Nielsens (M) yrkande röstar "ja" och den som vill
bifalla Roger Nielsens (M) yrkande röstar "nej".

Då voteringen utfaller med 13 "ja" röster, 10 "nej" röster och 8 som avstår
beslutar kommunfullmäktige att avslå Roger Nielsens (M) yrkande.

Jäv
Den som varit ledamot, ersättare eller dennes närstående i kommunstyrelsen,
nämnderna eller eljest redovisningsskyldig till kommunen deltager icke,
jämlikt kap 5 § 48 kommunallagen, i beslutet om ansvarsfrihet.

Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C)
under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa årsredovisningen, med pensionsredovisning i enlighet med
blandmodellen, med bedömningen att Åstorps kommun hade god
ekonomisk hushållning 2020.

Fastställa särredo visningen av vatten- och avloppsverksamheten 2020.

Bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda
ledamöter i dessa organ.

Justerandes signatur

-Ä^ /•
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-04-26

Kf §44 forts.

Reservation

Maria Gottschalk (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen till förmån för egna
yrkanden, se bilagor i slutet av protokollet.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna meddelas möjlighet att iiikomma med en
protokollsanteckning, se bilagor i slutet av protokollet.

Expedieras
Akten

Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

-.. ^/^

,1

-7

å

\^

Utdragsbestyrkande



Åstorpsalliansen

Reservation

KF 2021-04-26

kf § 44 Årsredovisning 2020

Åstorpsalliansen vill påpeka att vi ser en bristande styrning, ledning, uppföljning samt
kontroll från de styrande partierna. På ett antal olika områden har det under året påvisats att
det finns brister inom byggnationer, verkställighet, upphandlingar, kommunikation samt
utköp av personal samt följ samhet till tidigare fattade beslut.

Vi finner det anmärkningsvärt att utläsa i bolagens redovisning angående viktigare
investeringsobjekt. Här lyfts den nya Haganässkolan fram på 250 mkr, som en planerad
investering. Bristande följ samhet till tidigare beslut i KF 2017 föranleder troligtvis ett nytt
beslut men den ekonomiska finansieringen ligger fast sedan 2017 och den ligger inte på den
investeringsnivån. M^issvisande beskrivning i bolagens redovisning.

Vi ser i likhet med revisionsberättelsen att inget av fullmäktiges verksamhetsmål är uppnått
under 2020 och att vi med detta avslutar samt utvärderar en period i fullmäktige från 2012, då
vi kan konstatera att verksamhetsmålen inte är uppnådda.

Bristande ledning och styrning angående arrangemangshallen då utformningen och
finansieringen ser helt annorlunda ut utifrån fattat beslut i fullmäktige. Investeringsnivå
utifrån fullmäktige direktiv på 40 mkr som nu visar på ett belopp om 120 mkr.

Byggprojekt. Här finns en rapport från revisionen "Granskning av lokalförsörjnings- och
detalj eplaneprocessen 2020-11-10" som har granskat hur kommunen planerar byggprojekt. I
revisionens granskning av lokalförsörjningen i kommunen påtalades brister gällande tidigare
sätt att hantera investeringar i kommunen. Rapporten framhåller att kommunens arbete med
att projektera nya idrottshallar och en ny skola har dragit ut på tiden. Revisionen påpekar
kommunens brist på dokumentation gällande kommunikation, rollfördelning och ansvar.

Revisionen framhåller även att kommunen har lidit brist på planering eftersom det inte funnits
någon lokalförsörjningsplan och en strategi för befintliga lokaler och nyetablering.
Samarbetsproblem mellan olika förvaltningar lyfts även fram.
(För mer detaljerad beskrivning se bilaga l.)

Vi har lämnat in motion, väckt ärende och begärt rapporter om hur arbetet med att ta fram en
strategisk lokalplanering framskrider samt yrkat på och krävt fram en avstämning gällande
kommunens process på nuvarande byggnationer. Vi har lagt följande yrkande som enbart
blivit besvarat och inte genomfört under 2020: "Utreder orsakerna bakom vad som uppfattas
som undermålig styrning och föreslår nödvändiga förändringar. " (För att yrkande i sin helhet

<fw L



se bilaga 2.) Under 2020 påbörjades en process med att ta fram en lokalförsörjningsplan. Den
kommer förhoppningsvis att förbättra arbetet i framtida projekt, däremot kommer de
konflikter som finns mellan kommunen och BFAB inte att lösas av detta dokument. Här krävs

ett tydligare och mer handlingskraftigt ledarskap för att komma till rätta med problemen.
Byggandet av arrangemangshallen är nu på gång, en annan hall än vad som beställdes från
början. Det ändras längs vägen utan tydliga beslut, med en investering som är ca tre gånger så
hög från det ursprungliga. Inga småpengar från ca 40 mkr till 120 mkr. Haganässkolan är
fortfarande inte färdigprojekterad och har därför inte gått ut på upphandling. Så fortfarande år
2021 vet vi inte när denna står klar. De enda byggprojekt som frodas i kommunen är
"modulskolor". Dessa har vi inga problem att få till snabbt, ibland alldeles för snabbt, utan
genomarbetade beslutsunderlag. De kostar alldeles för mycket pengar och är naturligtvis inte
lika bra som nybyggda, genomtänkta skolor. Här saknas styrning och ledning.

Tekniska förrådet. Vi har haft allvarliga problem med försvunna redskap, otillåtet nyttjande
på förrådet samt ej uppdaterade inventarielistor. Att det funnits bekymmer här sedan länge är
inte okänt för kommunen, men inget har gjorts. Till slut lämnades det in en polisanmälan,
tyvärr la polisen ner utredningen. Även här kommer revisionen med svidande kritik om varför
inget gjorts åt problemet tidigare. Det var för de flesta ingen hemlighet att det faims saker att
förbättra. Även här har Åstorpsalliansen drivit på med väckt ärende och interpellation i
frågan.

Medarbetarundersökning. För att ha ett fokusområde Attraktiv arbetsgivare så noterar vi att
inte heller under år 2020 lyckades en medarbetarundersökning bli genomförd. Inte sedan 2015
har medarbetarna på ett anonymt, strukturerat vis fått möjlighet att tycka till om Åstorps
kommun som arbetsgivare. Även här har Åstorpsalliansen lämnat in motion samt påtalat
brister i kommunens ledarskap.

Overenskommelser/utköp med/av chefer och medarbetare. Även under året 2020 har vi
fortsatt med överenskommelser/utköp. I november ställde Åstorpsalliansen en interpellation
till kommunstyrelsens ordförande. Utköpen/överenskommelserna omfattar flera miljoner
kronor under åren 2018-2020. Bara under år 2020 handlar det om flera olika yrken i svaret
står att läsa "Bitr rektor, Socialsekreterare, Ekonomibiträde, Personlig assistent,
Undersköterska, Familj estödsassistent, Städare." Även här har Åstorpsalliansen lämnat in en
motion och vi hoppas nu framåt att med förbättrad styrning, ledning och kommunikation från
kommunstyrelsens ordförande kunna komma tillrätta med dessa onödiga utgifter.

Vi i Åstorpsalliansen vill med vår anmärkning gällande KSO, Ronny Sandberg (S) visa på att
det har varit ett bristande agerande under året och tydliggöra vår syn på ansvarsförhållandet
för kommunstyrelsens ordförande utifrån framlagda motiveringar.

Våra ändringsyrkande att det skall framkomma i särredovisningen gällande vatten- och
avloppsverksamheten status och summa för projektet kring Högalid/Maglaby.
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Vidare yrkade vi på att texten i redovisningen gällande BFAB skall uppdateras till år 2020.

Yrkande gällande ansvarsfrihet Att föreslå kommunfullmäktige att bevilja
kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) ansvarsfrihet med anmärkning för 2020
till följd av bristande ledning och styrning.
Motivering: KSO kritiseras för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Då våra yrkande inte vann fullmäktiges gehör så väljer vi att reservera oss.

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Hans Sundström (KD)
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Kommunfullmäktige, 2021-04-26

Protokollsanteckning

Årsredovisning 2020 för Åstorps kommun

2020 var ett besynnerligt år med Coronapandemin som en våt överdragande filt på hela den
kommunala verksamheten. Emellertid, med bl a hänsyn till pandemin har verksamheterna och
personalen återigen jobbat på i lojalitet mot kommun och mottagare. Våra anställda förtjänar
en eloge!

Även med vetskapen om Covid-19 så stannar den politiska verksamheten inte av helt och
därmed existerar ansvaret löpande. Oavsett. Således kan man konstatera att den politiska
verksamheten i mångt och mycket har inneburit en förvaltning av kommunen och en utbredd
problematik när det kommer till planering av byggnationer, byggnationstakt och
framförhållning till stora åtaganden för kommunens framtid. Här existerar det flera
förbättringsmöjligheter!

Det har även presenterats säryrkanden på årsredovisningen, som redan är verkställd, och
som är i ögonfallande. Att den egna instansen själva ska besluta om vem eller vilka som ska
ges ansvarsfrihet eller inte. Med den argumentationen och bristfälliga självinsikt kan man lika
gärna ta bort kommunrevision eller allt vad kommunallagen säger om jäv.

Summeras årsredovisningen kan man konstatera en sak. Allt som har gjorts och beslutats
hade ett helt annat alternativ. Ett Sverigedemokratiskt alternativ. SD-Åstorp lade en helt egen
budget som det enda motförslag till minoritetsstyret (S, C & V) som kunde bli resultatet för
Åstorps kommun 2020 och därmed vad årsredovisningen egentligen hade kunnat förtälja. Det
hade då kunnat framgå att detta alternativ innehöll den största satsning på skola och
äldreomsorg, satsningar på trygghet och framförallt satsningar och lösningar på kommunens
problematik kring byggnationer.

(
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Anton Holmberg (SD) Rolf Lundqvist (SD)
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Åstorps kommun

Revisorerna i Åstorps kommun 2021-04-15

Till
Fullmäktige i Åstorps kommun
Org.nr. 212000-0936

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och
återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts eiiligt kommunallagen, god revisionssed i koinmunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
"Revisorernas redogörelse".

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Åstorps
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har
varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är i enlighet med
de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att inget av verksamhetsmålen är i enlighet med vad fullmäktige
fastställt. Två av målen är nära uppnådda, nämligen Attraktiv arbetsgivare och
Service och bemötande.
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning for 2020.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Åstorps kommun 2021-04-13

Underskrifter '^ 
Mats Lindskog

u<i
II Anders Wilhelmsson
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Kristoffer Glinka Birger Sandell
r
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse

Granskning av årsbokslut/årsredovisning per 2020-12-01

Granskningsrapporter från lekmannarevisorema i Bjömekulla Fastighets AB, AB
Kvidingebyggen, Bjömekulla Utvecklings AB och Bjömekulla IT AB.

Revisionsberättelse från NSR
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Åstorps kommun
Revisorerna

Till fullmäktige i Åstorps kommun

Revisorernas redogörelse för år 2020
I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom styrel-
sens och nämndernas verksamhetsområden. Vi har genom lekmannarevisorer granskat den
verksamhet som bedrivs i kommunens bolag, stiftelser, fonder och andra samverkansorgan.
Vi har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är till-
räcklig.

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Under
det löpande verksamhetsåret har revisorerna återkopplat resultatet av genomförda gransk-
ningar till styrelsen och de nämnder som blivit granskade. Resultatet av djupgranskningar har
fortlöpande överlämnats till fullmäktige.

Granskningens inriktning och resultat

Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som vi anser motive-
rat. Granskningsinsatsema har planerats med utgångspimkt från genomförd riskanalys. Utifrån
riskanalysen har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit, vilka har dokumente-
råts i en revisionsplanering för 2020. Planeringen har följts under året.

För att möjliggöra en effektiv granskning har de förtroendevalda revisorerna fördelat olika be-
vakningsområden mellan sig. Varje revisor har tagit del av protokoll och annan viktig doku-
mentation inom bevakningsområdet samt gjort besök i verksamheten. Revisorernas arbete och
iakttagelser har redovisats vid revisionens möten.

Revisorerna har bjudit in nämnder och styrelser samt förvaltningsföreträdare för att delge re-
sultatet av de granskningar som genomförts eller för att informera sig i en speciell sakfråga.
Revisorerna har även genomfört studiebesök i verksamheten.

Revisionens lekmannarevisor har under året deltagit i gemensamma träffar och studiebesök
när det gäller kommunens bolag och utlagda verksamheter.
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Årlig granskning

Grundläggande granskning

Revisorerna har tagit del av protokoll, verksamhetsplaner och uppföljningar, granskat interna
kontrollplaner och andra handlingar, genomfört dialogmöten med nämnder och styrelser och
ledande tjänstemän samt löpande inhämtat information och granskat verksamheterna inom
nämnder och styrelser.

Fördjupade granskningar

Under året har revisorernas granskningar kompletterats med fördjupade granskningar till vilka
sakkuimiga biträden anlitats. Följande djupgranskningar har genomförts:

— Granskning av myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämnden
— Granskning av ansökan om statsbidrag
— Granskning av lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen
— Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan
— Insatser för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsörjande och handlägg-

ningen av bistånd till asylsökande
— Granskning av inköp och upphandling på tekniska kontoret
— Uppföljning av granskningar genomförda 2018
— Delårsbokslut 2020-07-31
— Årsbokslut/årsredovisning 2020

Samtliga granskningsrapporter har tillsänts till kommunfullmäktige löpande under året.

Granskning av myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämnden
Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har ändamålsenlig organisation
och ändamålsenliga processer, mtiner, handläggningstider och planering för att fullgöra sitt
uppdrag.

Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och bedömningar är att bygg- och miljönämnden i hu-
vudsak har en ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga processer, rutiner, handlägg-
ningstider och planering för att fullgöra sitt uppdrag.

Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi nämnden att:
— Fortgå med processkartläggningar och utvecklande av förvaltningsövergripande pro-

cesser där så är lämpligt och logiskt

— Utred ifall det är lämpligt för övriga kontor att som miljökontoret arbeta efter ett års-
hjul

— Se över om tillgänglig tid för inspektioner inom miljökontoret kan ökas

Granskning av ansökan om statsbidrag
Granskningen har syftat till om kommunens mtiner för ansökan om statsbidrag är ändamåls-
enliga.
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Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och analyser är att socialnämnden inte har tillräckligt
ändamålsenliga rutiner inom alla de områden där statsbidrag kan sökas avseende flyktingmot-
tagandet. Det saknades vid granskningstillfället kunskap om regelverket och ändamålsenliga
mtiner gällande insatser för ensamkommande barn medan det i mtinema för övriga statsbi-
drag finns brister.

Bildningsnämnden bedömer vi i huvudsak ha ändamålsenliga mtiner för ansökan om och upp-
följ ning av statsbidrag inom grundskolan.

Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi bildningsnämnden att:
— delegera ärenden gällande statsbidrag (7 kap 5 § KL)

dokumentera befintligs arbetssätt med ansökan, uppföljning och återrapportering

Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi socialnämnden att:

— dokumentera mtiner för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet

— ta fram enklare informationsmaterial till personal som har att identifiera klienter och
brukare för vilka återsökning är möjliga

undersök möjligheterna att i större utsträckning använda verksamhetssystemet för att
identifiera ersättningsgilla insatser, särskilt inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Granskning av lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen

Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga och samver-
kände processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med god framförhåll-
ning.

Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och analyser är att kommunen saknar ändamålsenliga
och samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med god
framförhållning.

Vi bedömer dock att detaljplaneprocessen isolerat är fungerande och ändamålsenlig.
Vi bedömer att samverkan mellan inblandade parter har brister, framför allt vad gäller inform-
ationsöverföring mellan parterna. Vi ser också otydligheter i roller och ansvar mellan framför
allt BFAB och bildningsförvaltningen.

Lokalförsörjningsarbetet fungerar bristfälligt. Dock har ett arbete påbörjats som vi bedömer
kommer att lösa många av nuvarande brister.

Vi bedömer att det saknas strategiska element i lokalförsörjningsplanen med innehåll av mål
och mått.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
— tillse att den påbörjade lokalförsörjningsprocessen slutförs och beslutas om politiskt

— fortsätta att utveckla lokalförsörjningsplanen

— utveckla och besluta om en lokalförsörjningsstrategi

— ta fram en modell för hur ett enskilt byggprojekt ska drivas (mer detaljerat än lokalför-
sörjningsprocessen)

— vid behov mallar och blanketter som stöd i processen tas fram
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Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma hur huvudmannen för utbildningen,
tar det övergripande ansvaret så att arbetet i verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning
för att motverka kränkande behandling och diskriminering av elever.

Sammanfattningsvis bedömer vi att bildningsnämnden i huvudsak har en tillfredsställande
styrning av och tar ansvar för att arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskrimi-
nering sker i enlighet med lag och förordning. Vi ser dock formella brister vad gäller delege-
ring. Det finns också skäl för huvudmannen att göra en fördjupad uppföljning av anmälningar
till rektor och anmälningar till huvudman för att säkerställa att anmälningar görs i enlighet
med lag. Det systematiska kvalitetsarbetet utifrån anmälningama är inte tillfredsställande.

Vi bedömer att bildningsnämnden:
— ska delegera till anställd inom kommunen att skyndsamt utreda omständigheterna

kring uppgivna kränkningar om nämnden i egenskap av huvudman inte avser att göra
det själv. (6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § KL samt 6 kap. 10 § l st. SkolL)

— ska utveckla kvalitetsarbetet på huvudmannanivå vad gäller aggregerad uppföljning av
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering (4 kap 5-6 §§ SkolL och 3 kap.
20 § DiskrL)

Granskning av insatser för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsörjande och
handläggningen av bistånd till asylsökande

Granskningen syftar till att bedöma om socialnämnden och bildningsnämnden bedriver en
ändamålsenlig och effektiv verksamhet för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsör-
j ande. Vidare syftar granskningen till att bedöma om socialnämnden har en tillräcklig kontroll
att bistånd inte beviljas felaktigt till asylsökande.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden, kommun-
styrelsen och bildningsnämnden i huvudsak bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet
för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsörjande.

Vidare görs bedömningen att socialnämnden har en tillräcklig kontroll att bistånd inte beviljas
felaktigt till asylsökande. Vi grundar vår bedömning på att det i vår registeranalys inte fram-
kommit några felaktiga beslut om bistånd eller insatser till en asylsökande.

Granskning av inköp och upphandling på tekniska kontoret

Granskningen syftar till att konstatera om tekniska kontoret har kontroll på rutiner avseende
inköp, upphandling samt upprättande och kontroll av inventarieförteckning.

Denna granskning har genomförts på förekommen anledning, d.v.s. till följd av de oegentlig-
heter som förevarit under en tidigare period på tekniska förrådet. Vi bedömer att en stor för-
bättring av inköp och förrådshållning har skett. Däremot finns det ytterligare förbättringar att
göra vad gäller upphandlingar.

Utifi-ån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
— Se över de avtal som vi i denna granskning har bedömt inte uppfyller kraven på en

korrekt upphandling enligt LOU.
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— Göra mer noggranna uppskattningar av volymer i förfrågningsunderlagen vid kom-
mande upphandlingar

— Göra en upphandling av ramavtal för att tillfredsställa tekniskas akuta behov av indu-
strifömödenheter (IGRAB)

— Uppdatera attestblanketter med rätt namn

Uppföljning av granskningar genomförda 2018

Syftet med granskningen är att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade för-
bättringsområden/rekommendationer avseende följande granskningar:

— Brandskydd
— Fordonsflottan och drivmedelskort

— Krisledning och beredskap
— Socialnämndens ekonomistyrning
— Arendeberedning

Genom uppföljningsgranskningen har konstaterats att det vidtagits tillräckliga åtgärder för att
eliminera de brister revisorerna tidigare påpekade vid två granskningar, granskning av krisled-
ning och beredskap samt socialnämndens ekonomistyrning. Vid resterande uppföljningar har
tillräckliga åtgärder inte vidtagits.

Granskning av årsredovisning och delårsrapport

Översiktlig granskning av delårsrapport

De väsentligaste slutsatserna från granskmngen kan sammanfattas enligt följande:
— Kommunens resultat för delaret uppgår till 37,5 mnkr, vilket är -16,4 mnkr lägre än

samma period förra året. Det beror främst på att föregående år ingick avyttring av ex-
ploateringsprojekt för 14 mnkr, dvs 11 mnkr mer jämfört med i år.

— Kommunens årsprognos uppgår till 33,8 mnkr, vilket är 12,8 mnkr högre än budget.
Rensat för Covid-19 effekter är de mer betydande avvikelserna jämfört med budget
lägre pensionskostnader -5 mnkr, exploateringsintäkter samt pågående organisations-
förändringar inom Räddningsnämnden.

— Bildningsnämnden budgeterar ett underskott om -4 mnkr i grundskoleverksamheten
som inte är direkt kopplad till Covid-19. Av inledningen till Delårsrapporten framgår
att kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommun-
fullmäktige uppmanar varje nämnd som prognosticerar negativa budgetavvikelser att
ta fram en åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera befarade underskott.

— Åstorps kommuns årsbudget för investeringar 2020 uppgår till 153,7 mnkr. Av dessa
har 58,6 mnkr investerats till och med juli. Av den totala årsbudgeten prognosticeras
88% att ha genomförts vid årsskiftet.

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 31 mnkr för 2020.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, annat än att kommunen
alltjämt redovisar sina pensionsåtaganden i strid med LKBR, och i granskningen har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning i
övrigt.
Vår sammanfattande bedömning är att prognosticerat resultat enligt delårsrapporten är fören-
ligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för 2020 har vi
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inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen fel-
aktig.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten till övervägande del
inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Vår bedömning baserar
sig på det faktum att endast 5 månader kvarstår innan fullmäktigemålen ska vara uppnådda
och att det enligt vår bedömning är osannolikt att en så pass markant förbättring skulle uppnås
på dessa 5 månader för tre av de fem fokusområdena.

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Se separat rapport.

Lekmannarevision

En grundläggande granskning har genomförts. Som en del av granskningen har lekmannarevi-
som genomfört dialogmöten med styrelse, VD och ledande tjänstemän inom bolagen. Därtill
har lekmannarevisorn löpande tagit del av styrelseprotokoll och styrdokument.

Granskning av upphandling inom BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och BUTAB har skett.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolagen följer LOU samt eventuellt kom-
munalt regelverk som även avser de belagda bolagen.

Granskning av upphandling BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och BUTAB

Upphandlingar i kommunens bolag, speciellt i BFAB och Kvidingebyggen behöver utvecklas.
Det har gjorts ett antal upphandlingar som inte uppfyller LOU.

En upphandlande enhet ska också enlig lag har skriftliga riktlinjer för hur direktupphandlingar
ska ske. Det finns i kommunen och som också omfattar kommunen belagda bolag. De skriftliga
riktlinjerna behöver dock göras kända för bolagen.

Samordning med kommunen i upphandlingar ska enligt bolagsordningarna ske. Det görs när
det bedöms som möjligt och där bolagen och kommunen köper samma typ av varor och tjänster.

I ett antal av BFAB:s och Kvidingebyggens upphandlingar har avsteg gjorts från LOU. Skälen
har varit olika. I något fall har en leverantör behövts akut men då den leverantör som bolagen
haft serviceavtal med inte haft resurser för tillfället har annan leverantör anlitats. Ett exempel
är vattenskadan i Badhushallen våren 2019.

I något annat fall har bolagen anlitat för bolagen kända konsulter, utan upphandling, som man
litar på och som man vet att de kommer att leverera med hög kvalitet. Det handlar om ett fåtal
konsulter. Där har erfarenheten visat att billigare konsulter dels gör ett sämre jobb dels tar be-
tydligt längre tid på sig att genomföra sina uppdrag. Värt att notera är att LOU inte tvingar en
upphandlande enhet att välja det lägsta priset. Bolagen har här haft en möjlighet att göra en
upphandling och ändå med en rimlig motivering välja den konsult man anser bäst uppfyller
kraven och är mest prisvärd. En upphandling där ramavtal tecknas med mer än en leverantör
borde alltså ha gjorts. Sedan hade bolagen kunnat avropa från listade leverantörer.

I ett annat fall har BFAB haft upphandlade serviceavtal avseende plåt- och takarbeten. Men då
volymerna varit låga har bolaget valt att inte upphandla nya serviceavtal och har alltså inga
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avtal rörande plåt- och takarbeten. Fastighetsbolag som BFAB och Kvidingebyggen borde ändå
ha så pass elementära tjänster säkrade genom serviceavtal utan att utlova några volymer gente-
mot leverantören. Lokala hänsyn, d.v.s. att favorisera lokala entreprenörer, är inte tillåtet enligt
LOU. Det innebär inte att lokala entreprenörer ändå kan ha en fördel då de finns i eller i närheten
av Åstorp och Åstorps kommun.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i främst Bjömekulla fastig-
heter AB och Kvidingebyggen, men även BITAB och BUTAB, att:

— Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har beslutat
om och som även omfattar kommunens belagda bolag

— Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en
blankett som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till doku-
mentation av direktupphandlingar

— Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att be-
höva göra en otillåten direktupphandling

Information från verksamheterna

Näinnder och företrädare för olika verksamhetsområden har varit inbjudna till revisorernas
möten för att informera i olika sakfrågor.

Erfarenhetsutbyte och utbildning

Som följd av den pågående pandemin (Covid-19) har erfarenhetsutbyte och utbildning inte
kunnat utföras i normal omfattning. Revisorerna har dock deltagit i viss digital utbildning.

Övrigt

Kommunrevisionen består av fem revisorer. Revisionen har under året biträtts av KPMG AB.

Åstorps kommun den 13 april 2020

'^^it

Monica Backe
l\

Kristoffer Glinka

[äts LindsKbg

(^y-^^-g^
Birger Sandell

lå^l^^i
Änders Wilhelmsso
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åstorps kommun har 

KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 

ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 

resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 

beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 

Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 

felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 

enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

och god redovisningssed.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i 

granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad 

i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Det ska dock noteras att det inte har varit möjligt att granska 

redovisningen av anläggningstillgångar och exploateringsredovisningen. 

Resultat och prognos

Kommunens resultat för året uppgår till 37 mnkr, vilket är i nivå med 

samma period förra året.  Jämförelsen är dock inte relevant på grund av 

ett flertal udda, jämförelsestörande poster. Resultatutfallet är 16 mnkr 

högre än budgeterat. Det beror likaledes på ett flertal jämförelse-

störande poster där inlösen av pensionsåtaganden intjänande före 1998 

är en.

Pandemin har medfört både ökade intäkter i form av bidrag och 

kostnadsersättningar samt en förändrar kostnadsstruktur. 

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i 

förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 

36,4 mnkr. 

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta 

hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten 

ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 

årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för 

den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 

finansiella målen har uppnåtts 2020.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att  inget av målen för de fem 

fokusområdena har uppnåtts vid utgången av målperioden.

Åstorp  2021-04-13

Anna Lönnberg                                           Göran Acketoft

Auktoriserad revisor                                   Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning 

har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner 

och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 

revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 

ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 

började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 

årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 

lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag 

(LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner

• Fullmäktigebeslut

Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 

fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. 

Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen 

eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 

uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Kassaflödesanalys

• Noter

• Drift- och investeringsredovisning

• Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

• Intervjuer med berörda tjänstepersoner

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige 

beslutade målen

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag

• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 

driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas 

som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse i huvudsak uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet 3.5 Redovisningsprinciper att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 

bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR. 

Kommunen uppger att avsteg från gällande rekommendation R5 görs vad gäller redovisning av finansiella leasingavtal.

Kommunen har gjort en ändring av redovisningsprincip på så sätt att kommunen numera redovisar sina pensionsåtaganden i enlighet med 

lagstiftningen. Justeringen har gjorts retroaktivt vilket är korrekt. Förekomsten av ändrad redovisningsprincip  framgår inte av lämnade 

Redovisningsprinciper i enlighet med R12. Däremot lämnas upplysning om den redovisning som tillämpas i 2020 års bokslut.

Begreppet jämförelsestörande poster används dels i text i Förvaltningsberättelsen och dels i Not 2. Begreppet definieras emellertid inte vilket vi 

rekommenderar.

Redovisningsprinciperna inkluderar inte principer för internredovisningen vilket enligt R14 skall redogöras för.

Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen

2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som 

uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt 

KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 

LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Balanskravsresultatet är positivt, 36,4 mnkr. Det har i vår 

granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. 

Det finns ingen tidigare avsättning till RUR och kommunstyrelsen föreslår ingen avsättning till RUR.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer

som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta 

fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

I den av kommunfullmäktige fastställda politiska visionen för åren 2017-2020 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom 

kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.  

Se vidare information under avsnittet God ekonomisk hushållning i kommunens årsredovisning.

I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning 

har vi  inte funnit något avvikelse vad gäller den finansiella måluppfyllelsen men för verksamheten skulle målen för de fem fokusområdena 

vara uppfyllda vid utgången av 2020 och vi kan notera att så inte är fallet.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi 

bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

De finansiella målen är :

• Högst 98% av skatteintäkter och bidrag ska användas till 

verksamhetens kostnader (rullande femårsperiod)

Kostnaderna understiger 98% vilket innebär att målet har uppnåtts.

• Soliditeten ska vara stark inklusive pensionsåtaganden före 1998   

Soliditeten överstiger 36% vilket innebär att målet nås

• Självfinansieringsgraden skall vara 100% (exklusive investeringar i VA 

och exploatering)

Exkluderas pensionsinlösen från resultatet överstiger 

självfinansieringsgraden 100% vilket innebär att målet är nås.

De kommunala bolagen är inte inkluderade i utvärderingen av 

måluppfyllelsen för finansiella mål.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda 

finansiella mål. 

2.4.2 Verksamhetsmål

Kommunens fem övergripande fokusområden är:

• Ökad sysselsättningsgrad

• Hållbart samhälle

• Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

• Attraktiv arbetsgivare

• Service och bemötande

Samtliga fullmäktigmål har gällt fram till och med 2020.

Av dessa bedöms inget som uppnått men två fokusområden som nära 

uppnådda, nämligen Attraktiv arbetsgivare och Service och bemötande.

Övriga mål är delvis uppnådda.

Eftersom detta bokslut är det bokslut då målen skulle ha varit uppnådda 

är det vår sammanfattande bedömning att resultatet inte är förenligt 

med de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning - Kommunen

Årets resultat uppgår till 37 mnkr vilket är 16 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 21 mnkr. Resultatet är emellertid påverkat av ett 

flertal poster av jämförelsestörande karaktär. Så var fallet också för 2019.  Rensat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 53,4 

mnkr att jämföra med 16 mnkr föregående år.

Det saknas en tydlig definition av vad som klassificeras som jämförelsestörande men i beloppen ovan har vi beaktat vad som anges som 

jämförelsestörande i Not 2, den unika inlösen av pensionsåtaganden samt de engångsbelopp hänförliga till COVID-19 som anges i 

Förvaltningsberättelsen under rubriken Årets resultat Kommunen.

I en jämförelse mellan ursprunglig budget och ett rensat resultat blev erhållna skatteintäkter -14,5 mnkr lägre och verksamhetens intäkter 

-17 mnkr lägre samtidigt som verksamhetens kostnader blev hela - 63 mnkr lägre. Totalt blev utfallet rensat från jämförelsestörande poster 

enligt ovan 32 mnkr högre är ursprunglig budget.

De budgetavvikelser som förekommer är positiva med undantag för Kultur- och fritidsnämnden som gör en underskott om -2,8 mnkr som 

förklaras av lägre bidrag än budgeterat och högre kostnader för underhåll än budgeterat. I övrigt har COVID-19 gjort att aktiviteter inte har 

kunnat genomföras enligt plan.

Verksamhetens intäkter inkluderar ett bidrag för minskad 

segregation samt exploateringsintäkter.

Verksamhetens kostnader inkluderar kostnaden hänförlig till 

pensionsinlösen samt merkostnader hänförliga till COVID– 19.

De generella bidragen inkluderar de extra bidrag som erhållits 

från Staten för att kompensera för bortfall av skatteintäkter.

Om resultatet rensas enbart för pensionsinlösen uppgår 

resultatet till 91,4 mnkr.

I jämförelse med föregående års utfall med jämförelse-

störande poster exkluderat har verksamhetens intäkter ökat 

med 21 mnkr och avskrivningarna minskat med 14 mnkr och 

de Generella bidragen ökat med 15 mnkr samtidigt som 

verksamhetens kostnader minskat med -9 mnkr och 

skatteintäkterna med -5 mnkr. Tillsammans blir det en positiv 

förändring med 37 mnkr.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

2.6.1 Materiella anläggningstillgångar inklusive exploateringsverksamhet

Vi har i dialog framfört att de underlag som erhölls för granskning av materiella tillgångar inklusive exploateringsverksamheten inte tillät en 

granskning inom angiven tidsram. En översyn av redovisning och avstämningar kommer att ske under 2021.

2.6.2 Finansiell leasing

R5 tillämpas ej

2.6.3 Pensionsåtaganden

Kommunen redovisar sina pensionsåtaganden i enlighet med lagstiftningen från och med 2020. Rättelse har skett retroaktivt dvs 2019 års 

uppgifter har korrigerats. Återgången har förstärkt det egna kapitalet med 108 mnkr. Justerad ingående balans för eget kapital 2020 är därför 

491,4 mnkr.

Samtidigt har en inlösen av pensionsåtagandena intjänade före 1998 gjorts vilket reducerat kvarvarande åtaganden till 65 mnkr. Skuldförda

pensionsåtaganden uppgår till 6,7 mnkr. Korta placeringar uppgår till 17, 5 mnkr. Ofonderade pensionsåtaganden uppgår därmed till 54 mnkr.

Vi har granskat balansräkningen i huvudsak och har inte funnit några väsentliga felaktigheter  

2.7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys i huvudsak. Vi vill dock uppmärksamma att med 

Finansieringsverksamhet avses förändringar i storleken på kommunens upplåning. Förändring i nettot på investeringsbidrag, förutbetalda 

anslutningsavgifter och övriga skulder är inte att jämställa med finansiering.
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2. Resultat av granskningen forts.

2.8 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 

verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen inte uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 

rekommendationer. 

Driftredovisningen ska utformas så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges budget. Driftredovisningens budgetposter ska avse senast 

beslutade budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna 

justerats. Vår bedömning baserar sig på att det saknas en redogörelse över förändringarna från ursprunglig budget till slutlig budget.

Därutöver stämmer uppgiften om verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen inte med resultaträkningen.
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2. Resultat av granskningen forts.

2.9 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget 

samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 

stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 

till.

Vår bedömning är att informationen kring investeringsredovisningen i årsredovisningen inte uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 

rekommendationer. 

Investeringsredovisningen  ska utformas så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges budget. Investeringsredovisningens  budgetposter 

ska avse senast beslutade budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter 

budgetposterna justerats. Vår bedömning baserar sig på att det saknas en redogörelse över förändringarna från ursprunglig budget till slutlig 

budget. Ursprunglig investeringsbudget uppgick till 144,8 mnkr medan budget enligt Investeringsredovisningen uppgår till 153,7 mnkr.

Investeringsredovisningen ska omfatta även de kommunala kommunkoncernföretagens investeringar som fullmäktige tagit ställning till i de 

händelser det förekommer.

Fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade och beräknade totalutgifter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.10 Sammanställd redovisning

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala 

koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 

årsredovisningens koncernstruktur: 

• Björnekulla fastighets AB 100%

• AB Kvidingebyggen 100%

• Björnekulla IT AB 100%

• Björnekulla utvecklings AB 100%

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 

redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

I ett sent skede uppdagades ett nedskrivningsbehov på två av Kvidingebyggens fastigheter, totalt 13,9 mnkr. Nedskrivningen skedde på 

revisorernas inrådan. För att möta nedskrivningskonsekvensen på Eget kapital gjordes en uppskrivning av en annan fastighet.

Nedskrivningen framgår av Not 4 men inte av Not 10. Likaså framkommer inte uppskrivningen av Not 10. Redovisat värde för koncernen är 

dock oförändrat 1 021 mnkr för den sammanställda redovisningen.

Noten för förändringar i Eget kapital är inte transparent eftersom den inte skiljer på poster som är korrigering av ingående balans på grund av 

ändrad redovisningsprincip och bokningar som gjorts direkt mot Eget kapital, som t ex den uppskrivning som gjordes i Kvidingebyggen. Vi har 

dock kunnat konstatera att uppskrivningen slår igenom i den sammanställda redovisningen.

Enligt LKBR är uppskrivning inte tillåten. Redovisade värden för Mark, Byggnader och tekniska anläggningar borde därmed vara 13,9 mnkr 

lägre och det egna kapitalet skall likaledes vara 13,9 mnkr lägre. För att undvika denna typ av misstag framöver är det vår rekommendation 

att det också framgå av Redovisningsprinciperna att uppskrivningar reverseras i den kommunala redovisningen.
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2023-01-30 

Kf § 6 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-12-12 
 

Kf § 7 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

12(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-12-12 
 

Kf § 8 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-12-12 
 

Kf § 9 
 
Val av styrelse till Björnekulla Fastigheter AB 
Dnr KS 2022/288 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val med anledning av ny mandatperiod 
som börjar 1 maj 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktiges Valberedning 2022-11-24 § 9 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktiges
Valberedning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-24

KfV § 9

Val av styrelse till Björnekulla Fastigheter AB
Dnr KS 2022/288

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta val med anledning av ny mandatperiod 
som börjar 1 januari 2023. Då det inte är ett fyllnadsval ska valet beredas av 
valberedningen. Åstorps kommun har att utse en ordinarie ledamot och en 
ersättare.

Yrkande
Wiveca Andreasson (M) yrkar att utse följande personer:
Janet Norbeck (M), ledamot tillika ordförande
Marcus Möller (SD), ledamot
Rolf Lundqvist (SD), ledamot
Henrik Danielsson (M), ersättare
Rickard Thomsson (SD), ersättare
Richard Mattsson (SD), ersättare

Richard Ridwall (S) yrkar att utse följande personer:
Ronny Sandberg (S), ledamot
Florian Bobocea (S), ledamot
Johan Strand (S), ersättare
Alexander Persson (S), ersättare

Proposition
Ordförande ställer samtliga yrkanden avseende ledamöter under proposition 
och finner att dessa bifalles.

Ordförande ställer samtliga yrkanden avseende ersättare under proposition 
och finner att dessa bifalles.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till Kommunfullmäktige 
beslut
Janet Norbeck (M), ledamot tillika ordförande
Marcus Möller (SD), ledamot
Rolf Lundqvist (SD), ledamot
Ronny Sandberg (S), ledamot
Florian Bobocea (S), ledamot
Henrik Danielsson (M), ersättare
Rickard Thomsson (SD), ersättare
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Kommunfullmäktiges
Valberedning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-24

KfV § 9, forts.

Richard Mattsson (SD), ersättare
Johan Strand (S), ersättare
Alexander Persson (S), ersättare

Expedieras:
Akten
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-12-12 
 

Kf § 10 
 
Val av styrelse till Björnekulla IT AB 
Dnr KS 2022/288 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val med anledning av ny mandatperiod 
som börjar 1 maj 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktiges Valberedning 2022-11-24 § 10 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 



Kommunfullmäktiges
Valberedning 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-24

KfV § 10

Val av styrelse till Björnekulla IT AB
Dnr KS 2022/288

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta val med anledning av ny mandatperiod 
som börjar 1 januari 2023. Då det inte är ett fyllnadsval ska valet beredas av 
valberedningen. Åstorps kommun har att utse en ordinarie ledamot och en 
ersättare.

Yrkande
Wiveca Andreasson (M) yrkar att utse följande personer:
Janet Norbeck (M), ledamot tillika ordförande
Marcus Möller (SD), ledamot
Rolf Lundqvist (SD), ledamot
Henrik Danielsson (M), ersättare
Rickard Thomsson (SD), ersättare
Richard Mattsson (SD), ersättare

Richard Ridwall (S) yrkar att utse följande personer:
Ronny Sandberg (S), ledamot
Florian Bobocea (S), ledamot
Johan Strand (S), ersättare
Alexander Persson (S), ersättare

Proposition
Ordförande ställer samtliga yrkanden avseende ledamöter under proposition 
och finner att dessa bifalles.

Ordförande ställer samtliga yrkanden avseende ersättare under proposition 
och finner att dessa bifalles.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till Kommunfullmäktige 
beslut
Janet Norbeck (M), ledamot tillika ordförande
Marcus Möller (SD), ledamot
Rolf Lundqvist (SD), ledamot
Ronny Sandberg (S), ledamot
Florian Bobocea (S), ledamot
Henrik Danielsson (M), ersättare
Rickard Thomsson (SD), ersättare
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Valberedning 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-24

KfV § 10, forts.

Richard Mattsson (SD), ersättare
Johan Strand (S), ersättare
Alexander Persson (S), ersättare

Expedieras:
Akten
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-12-12 
 

Kf § 11 
 
Val av styrelse till Kvidingebyggen AB 
Dnr KS 2022/288 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val med anledning av ny mandatperiod 
som börjar 1 maj 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktiges Valberedning 2022-11-24 § 11 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 



Kommunfullmäktiges
Valberedning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-24

KfV § 11

Val av styrelse till Kvidingebyggen AB
Dnr KS 2022/288

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta val med anledning av ny mandatperiod 
som börjar 1 januari 2023. Då det inte är ett fyllnadsval ska valet beredas av 
valberedningen. Åstorps kommun har att utse en ordinarie ledamot och en 
ersättare.

Yrkande
Wiveca Andreasson (M) yrkar att utse följande personer:
Janet Norbeck (M), ledamot tillika ordförande
Marcus Möller (SD), ledamot
Rolf Lundqvist (SD), ledamot
Henrik Danielsson (M), ersättare
Rickard Thomsson (SD), ersättare
Richard Mattsson (SD), ersättare

Richard Ridwall (S) yrkar att utse följande personer:
Ronny Sandberg (S), ledamot
Florian Bobocea (S), ledamot
Johan Strand (S), ersättare
Alexander Persson (S), ersättare

Proposition
Ordförande ställer samtliga yrkanden avseende ledamöter under proposition 
och finner att dessa bifalles.

Ordförande ställer samtliga yrkanden avseende ersättare under proposition 
och finner att dessa bifalles.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till Kommunfullmäktige 
beslut
Janet Norbeck (M), ledamot tillika ordförande
Marcus Möller (SD), ledamot
Rolf Lundqvist (SD), ledamot
Ronny Sandberg (S), ledamot
Florian Bobocea (S), ledamot
Henrik Danielsson (M), ersättare
Rickard Thomsson (SD), ersättare
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Kommunfullmäktiges
Valberedning 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-24

KfV § 11, forts.

Richard Mattsson (SD), ersättare
Johan Strand (S), ersättare
Alexander Persson (S), ersättare

Expedieras:
Akten
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-12-12 
 

Kf § 12 
 
Val av styrelse till Björnekulla Utvecklings AB 
Dnr KS 2022/288 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val med anledning av ny mandatperiod 
som börjar 1 maj 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktiges Valberedning 2022-11-24 § 12 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 



Kommunfullmäktiges
Valberedning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-24

KfV § 12

Val av styrelse till Björnekulla Utvecklings AB
Dnr KS 2022/288

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta val med anledning av ny mandatperiod 
som börjar 1 januari 2023. Då det inte är ett fyllnadsval ska valet beredas av 
valberedningen. Åstorps kommun har att utse en ordinarie ledamot och en 
ersättare.

Yrkande
Wiveca Andreasson (M) yrkar att utse följande personer:
Janet Norbeck (M), ledamot tillika ordförande
Marcus Möller (SD), ledamot
Rolf Lundqvist (SD), ledamot
Henrik Danielsson (M), ersättare
Rickard Thomsson (SD), ersättare
Richard Mattsson (SD), ersättare

Richard Ridwall (S) yrkar att utse följande personer:
Ronny Sandberg (S), ledamot
Florian Bobocea (S), ledamot
Johan Strand (S), ersättare
Alexander Persson (S), ersättare

Proposition
Ordförande ställer samtliga yrkanden avseende ledamöter under proposition 
och finner att dessa bifalles.

Ordförande ställer samtliga yrkanden avseende ersättare under proposition 
och finner att dessa bifalles.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till Kommunfullmäktige 
beslut
Janet Norbeck (M), ledamot tillika ordförande
Marcus Möller (SD), ledamot
Rolf Lundqvist (SD), ledamot
Ronny Sandberg (S), ledamot
Florian Bobocea (S), ledamot
Henrik Danielsson (M), ersättare
Rickard Thomsson (SD), ersättare
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Valberedning 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-24

KfV § 12, forts.

Richard Mattsson (SD), ersättare
Johan Strand (S), ersättare
Alexander Persson (S), ersättare

Expedieras:
Akten
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-12-12 
 

Kf § 13 
 
Motion (L) Bevara åkermarken  
Dnr KSFD 2022/119  
 
Sammanfattning  
Liberalerna inkom till Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-25 med 
motionen Bevara åkermarken. I motionen yrkades;  

• Att ett strategiskt dokument kring framtida åkermark tas fram.  
• Att kommunen ser över möjligheterna att i framtiden begränsa 

byggnation på åkermark.  
• Att se mark som en ändlig resurs.  
• Att på varje utbyggnadsområde prioritera förtätning.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att en plan specifikt för 
bevarande av åkermark behöver tas fram. Detta då frågan offensivt och från 
och med 2023 löpande, kommer att hanteras i kommunens 
översiktsplanearbete. I översiktsplaneringen ingår också att ha principer för 
begränsning av byggnation på åkermark liksom parallellt för förtätning. Att 
ha principer för detta är viktigt eftersom, som påpekas i motionen, att 
jordbruksmark är en ändlig resurs. För att jordbruksmark inte ska bebyggas 
är just arbete med förtätning och hög exploateringsgrad del av lösningen. 
Frågan om förtätning hanteras både som princip och geografiskt på karta i 
det löpande översiktsplanearbetet. Det hanteras också, på en än mer exakt 
och detaljerad nivå, i framtida detaljplanearbeten och med 
centrumområden/centrumplanering. Detaljerad planering sker alltid efter 
intentionerna i antagen översiktsplan. 
  
Beslutsunderlag  
Beslut från Kommunstyrelsen 2023-01-11 § 9 
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07 § 246 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2022-11-21 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Camilla Eriksson, daterad 2022-10-
27  
Beslut från Kommunfullmäktige § 65, 2022-04-25 
Motion (L) – Bevara åkermarken  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 



Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat elektroniskt.              Utdragsbestyrkande

13(21)

PROTOKOLL
2023-01-11

Ks § 9

Motion (L) Bevara åkermarken 
Dnr KSFD 2022/119 

Sammanfattning 
Liberalerna inkom till Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-25 med 
motionen Bevara åkermarken. I motionen yrkades; 

 Att ett strategiskt dokument kring framtida åkermark tas fram. 
 Att kommunen ser över möjligheterna att i framtiden begränsa 

byggnation på åkermark. 
 Att se mark som en ändlig resurs. 
 Att på varje utbyggnadsområde prioritera förtätning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att en plan specifikt för bevarande 
av åkermark behöver tas fram. Detta då frågan offensivt och från och med 2023 
löpande, kommer att hanteras i kommunens översiktsplanearbete. I 
översiktsplaneringen ingår också att ha principer för begränsning av byggnation 
på åkermark liksom parallellt för förtätning. Att ha principer för detta är viktigt 
eftersom, som påpekas i motionen, att jordbruksmark är en ändlig resurs. För 
att jordbruksmark inte ska bebyggas är just arbete med förtätning och hög 
exploateringsgrad del av lösningen. Frågan om förtätning hanteras både som 
princip och geografiskt på karta i det löpande översiktsplanearbetet. Det 
hanteras också, på en än mer exakt och detaljerad nivå, i framtida 
detaljplanearbeten och med centrumområden/centrumplanering. Detaljerad 
planering sker alltid efter intentionerna i antagen översiktsplan.
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07 § 246
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2022-11-21
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Camilla Eriksson, daterad 2022-10-27 
Beslut från Kommunfullmäktige § 65, 2022-04-25
Motion (L) – Bevara åkermarken 

Yrkande
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten, Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott

Ordförandes signatur Justerandes signatur           Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2022-12-07

KsAu § 246

Motion (L) Bevara åkermarken 
Dnr KSFD 2022/119 

Sammanfattning 
Liberalerna inkom till Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-25 med 
motionen Bevara åkermarken. I motionen yrkades; 

 Att ett strategiskt dokument kring framtida åkermark tas fram. 
 Att kommunen ser över möjligheterna att i framtiden begränsa 

byggnation på åkermark. 
 Att se mark som en ändlig resurs. 
 Att på varje utbyggnadsområde prioritera förtätning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att en plan specifikt för bevarande 
av åkermark behöver tas fram. Detta då frågan offensivt och från och med 
2023 löpande, kommer att hanteras i kommunens översiktsplanearbete. I 
översiktsplaneringen ingår också att ha principer för begränsning av 
byggnation på åkermark liksom parallellt för förtätning. Att ha principer för 
detta är viktigt eftersom, som påpekas i motionen, att jordbruksmark är en 
ändlig resurs. För att jordbruksmark inte ska bebyggas är just arbete med 
förtätning och hög exploateringsgrad del av lösningen. Frågan om förtätning 
hanteras både som princip och geografiskt på karta i det löpande 
översiktsplanearbetet. Det hanteras också, på en än mer exakt och detaljerad 
nivå, i framtida detaljplanearbeten och med 
centrumområden/centrumplanering. Detaljerad planering sker alltid efter 
intentionerna i antagen översiktsplan.
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2022-11-21
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Camilla Eriksson, daterad 2022-10-
27 
Beslut från Kommunfullmäktige § 65, 2022-04-25
Motion (L) – Bevara åkermarken 

Yrkande
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Bitten Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Bitten Mårtensson 
(S) under proposition och finner att detta bifalles.
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Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott

Ordförandes signatur Justerandes signatur           Utdragsbestyrkande

8(15)

PROTOKOLL
2022-12-07

KsAu § 246, forts

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
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ÅSTORP

Kommunfullmäktige 23(25)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kf §65

Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Hellberg (L) - Bevara
åkermarken
DnrKSFD2022/119

Sammanfattning
Åsa Holmen (L) och Bodil Hellberg (L) har inkommit med en motion med
följande att satser:

Liberalerna yrkar att strategin gällande åkermark i Åstorps kommun har
följande utgångspunkt:

- att ett strategiskt dokument kring framtida åkermark tas fram.

- Att kommunen ser över möjligheterna att i framtiden begränsa
byggnation på åkermark.

- Att se mark som en ändlig resurs.

Beslutsunderlag
Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Hellberg (L)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras
Akten

Kansliavdelningen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



       
 
 
 
 

Motion till Åstorps Kommunfullmäktige - Bevara åkermarken  

Det finns goda skäl att bevara åkermarken. Sveriges livsmedelsförsörjning är viktig. Vi ser det 
väldigt tydligt nu i samband med kriget i Ukraina. Ukraina kan inte leverera livsmedel till Europa 
som tidigare och matpriserna stiger i Europa och Sverige. Sveriges självförsörjning av livsmedel 
är idag ca 50%, en minskning med 25% på 20 år. Om ett land inte klarar livsmedelsförsörjningen 
i fredstid, hur blir det då när ofred råder. Sveriges klimatmål är också mycket viktiga. Odlad 
mark binder koldioxid i marken, därför är all växtlighet av yttersta vikt för att klara våra 
klimatmål.  

Åstorp vill ju vara en hållbar kommun, då är det viktigt att använda mark inom kommunen på bästa 
sätt. Varje gång det planeras en detaljplan måste frågan ställas om det är lämpligt att bygga 
bostäder, skolor, kommunhus med mera just här. Viss byggnation måste självklart godkännas i en 
kommun som växer. Men det är viktigt att se olika möjligheter att förtäta, bygga på höjden hellre 
tillåta radhus med små tomter än villabebyggelse med stora tomter.  

Björnekulla Ås är ett mycket bra exempel på hållbar utbyggnad. Det planeras att bygga radhus 
och lägenheter på en nerlagd industritomt. Många bostäder på liten yta, nära till tågstation som 
ger stora möjligheter att färdas kollektivt.  

Liberalerna yrkar att strategin gällande åkermark i Åstorps kommun har följande utgångspunkt:  

- Att ett strategiskt dokument kring framtida åkermark tas fram. 

- Att  kommunen ser över möjligheterna att i framtiden begränsa byggnation på åkermark. 

- Att se mark som en ändlig resurs.  

- Att på varje utbyggnadsområde prioritera förtätning.  

 
Åstorp 220425  
 
För Liberalerna   
Bodil Hellberg och Åsa Holmén   
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

KSFD 2022/119 
BMND 2022/44 

Kommunfullmäktige 
 
Svar motion 
Svar på Liberalernas motion; Bevara åkermarken 
Dnr KSFD 2022/119 
BMND 2022/44 
 
Sammanfattning 
Liberalerna inkom till Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-25 med 
motionen Bevara åkermarken. I motionen yrkades; 
 
- Att ett strategiskt dokument kring framtida åkermark tas fram. 
- Att  kommunen ser över möjligheterna att i framtiden begränsa byggnation på åkermark. 
- Att se mark som en ändlig resurs. 
- Att på varje utbyggnadsområde prioritera förtätning.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att en plan specifikt för bevarande av 
åkermark behöver tas fram. Detta då frågan offensivt och från och med 2023 
löpande, kommer att hanteras i kommunens översiktsplanearbete. I 
översiktsplaneringen ingår också att ha principer för begränsning av byggnation på 
åkermark liksom parallellt för förtätning. Att ha principer för detta är viktigt 
eftersom, som påpekas i motionen, att jordbruksmark är en ändlig resurs. För att 
jordbruksmark inte ska bebyggas är just arbete med förtätning och hög 
exploateringsgrad del av lösningen. Frågan om förtätning hanteras både som 
princip och geografiskt på karta i det löpande översiktsplanearbetet. Det hanteras 
också, på en än mer exakt och detaljerad nivå, i framtida detaljplanearbeten och 
med centrumområden/centrumplanering. Detaljerad planering sker alltid efter 
intentionerna i antagen översiktsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Camilla Eriksson, daterad 2022-10-27 
Beslut från Kommunfullmäktige § 65, 2022-04-25 
Motion (L) – Bevara åkermarken 
 
Ärendet 
Bakgrund: I arbetet med revidering av kommunövergripande översiktsplan, vilken antogs i 
början av 2022, var frågan om exploatering av jordbruksmark en angelägen fråga. Också 
generellt i diskussionerna kring samhällsplanering under 2022 har jordbruksmarken varit 
mycket angelägen.  
 
Ärendetext: I början av 2022 antog Kommunfullmäktige en kommunövergripande 
översiktsplan för Åstorps kommun. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt 
dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens ambitioner och 
ställningstaganden kring byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning 
med naturresurser.  
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Tjänsteskrivelse 
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KSFD 2022/119 
BMND 2022/44 

Efter det ordinarie valet den 11 september 2022 finns också kravet på landets 
kommuner att anta en planeringstrategi (Plan- och bygglagen  3 kap. 23 §). 
Planeringsstrategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen, utan ska 
enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det 
finns delar av planen som behöver ändras. Planeringsstrategin bidrar till en 
översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och på så vis kan förändrade 
förutsättningar fångas. Planeringsstrategi i landets kommuner ska framöver tas 
fram under första halvan av perioden mellan två ordinarie val. Kommunernas 
första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024. 
Planeringsstrategin ersätter aktualitetsprövningen av översiktsplanen som ska 
göras varje mandatperiod. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan 
inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi också. 
Då Åstorps Kommunfullmäktige antog kommunövergripande översiktsplan 2022, 
förra mandatperioden, behöver också en planeringsstrategi för Åstorps kommun 
tas fram. Detta arbete är påbörjat.  

Genom detta nya arbetssätt som nu ska råda i Åstorps kommun, med en 
kontinuerligt löpande översiktsplanering, säkerställs bland annat att politikens 
ambitioner och skydd av åkermarken ständigt är uppdaterade och aktuella.  
 
Samverkan mellan enheter/förvaltningar: Bostadsbyggande i Åstorps kommun är ett 
förvaltningsövergripande arbete. Kommunstyrelseförvaltningen liksom kommunens 
bostadsbolag köper och säljer mark, liksom hanterar avtal med byggherrar. Det är alltså 
dessa båda aktörer som har inledande dialoger med de som önskar bygga i Åstorps 
kommun. Både företag och privatpersoner. I vissa fall har också 
kommunstyrelseförvaltningens näringslivssamordnare dialog med dessa. När det gäller 
byggande av offentliga lokaler är det främst bostadsbolaget själv som är byggherre. När 
mark finns eller är köpt, liksom eventuella avtal skrivna, kommer 
samhällsbyggnadsförvaltningen in för att handlägga eventuella detaljplaner eller bygglov. 
Detaljplanen ska nå upp till översiktsplanens intentioner och bygglov ska följa 
detaljplanerna. Det är därför av största vikt att översiktsplanen är aktuell liksom att den 
innehåller höga ambitioner för en hållbar samhällsplanering och utveckling.  
 
Finansiering: Översiktsplaneringen avser från 2023 finansieras genom ett årligt 
anslag, som i skrivandets stund inte är beslutat.  
 
Intressekonflikter: Är översiktsplanen aktuell, tydlig och förstås följs, ska inga 
intressekonflikter uppstå. Det kan däremot finnas ett glapp mellan kommunens 
ambitioner med byggandet och eventuellt byggherres. Det är därför viktigt att 
kommunen/bostadsbolaget och byggherren är överens, innan uppdrag om 
detaljplan och/eller bygglov.  
 
Uppföljning: Kommunens översiktsplanering kommer framöver vara kontinuerligt 
och löpande. Frågan om jordbruksmark kommer beaktas i detta arbete, liksom offensivt 
arbetas med i kommande detaljplaner och andra planeringsprojekt. Det är 
Kommunstyrelsen som beslutar i strategiska frågor liksom i kommande detaljplaner i 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/planeringsstrategi/
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hantering av planbesked. Detta innebär att Åstorps politiker också har möjlighet att bevaka 
frågan om användandet och exploateringen av kommunens jordbruksmark. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? Inte applicerbart. 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
Camilla Eriksson 
Samhällsbyggnadschef 
042 640 60  
camilla.eriksson@astorp.se 

mailto:camilla.eriksson@astorp.se
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-12-12 
 

Kf § 14 
 
Motion (M, L, KD) ”Utvärdera att implementera ett nytt arbetssätt 
inom äldreomsorgen enligt Emmabodamodellen” 
Dnr KSFD 2021/280 
 
Sammanfattning 
Den 13 december 2021 inkom Åstorpsalliansen med en motion med 
följande att-sats: 

• Att implementera Emmabodamodellen inom äldreomsorgen i 
Åstorps kommun i den omfattning som är möjlig med hänsyn till 
Åstorps kommuns personalmässiga förutsättningar samt 
omsorgstagarnas behov och önskemål. 

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande i ärendet och 
socialförvaltningen har avgett ett svar under rubriken ärendet utifrån 
ovanstående att-sats. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2023-01-11 § 10 
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07 § 250 
Protokoll från socialnämnden 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef  
Riktlinjer äldre och funktionsnedsatta SoL 
Remissvar från kommunala pensionärsrådet 
Motion (M, L, KD) - Utvärdera att implementera ett nytt arbetssätt inom 
äldreomsorgen enligt Emmabodamodellen” 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 



Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat elektroniskt.              Utdragsbestyrkande

14(21)

PROTOKOLL
2023-01-11

Ks § 10

Motion (M, L, KD) ”Utvärdera att implementera ett nytt arbetssätt inom 
äldreomsorgen enligt Emmabodamodellen”
Dnr KSFD 2021/280

Sammanfattning
Den 13 december 2021 inkom Åstorpsalliansen med en motion med följande 
att-sats:

 Att implementera Emmabodamodellen inom äldreomsorgen i Åstorps 
kommun i den omfattning som är möjlig med hänsyn till Åstorps 
kommuns personalmässiga förutsättningar samt omsorgstagarnas behov 
och önskemål.

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande i ärendet och 
socialförvaltningen har avgett ett svar under rubriken ärendet utifrån 
ovanstående att-sats.

Beslutsunderlag
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-07 § 250
Protokoll från socialnämnden
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 
Riktlinjer äldre och funktionsnedsatta SoL
Remissvar från kommunala pensionärsrådet
Motion (M, L, KD) - Utvärdera att implementera ett nytt arbetssätt inom 
äldreomsorgen enligt Emmabodamodellen”

Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten
Kommunfullmäktige

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 d
48

54
29

d-
55

d2
-4

89
9-

a5
e9

-2
83

c8
3a

4d
7a

7



Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott

Ordförandes signatur Justerandes signatur           Utdragsbestyrkande

13(15)

PROTOKOLL
2022-12-07

KsAu § 250

Motion (M, L, KD) ”Utvärdera att implementera ett nytt arbetssätt inom 
äldreomsorgen enligt Emmabodamodellen”
Dnr KSFD 2021/280

Sammanfattning
Den 13 december 2021 inkom Åstorpsalliansen med en motion med följande 
att-sats:

 Att implementera Emmabodamodellen inom äldreomsorgen i Åstorps 
kommun i den omfattning som är möjlig med hänsyn till Åstorps 
kommuns personalmässiga förutsättningar samt omsorgstagarnas 
behov och önskemål.

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande i ärendet och 
socialförvaltningen har avgett ett svar under rubriken ärendet utifrån 
ovanstående att-sats.

Beslutsunderlag
Protokoll från socialnämnden
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 
Riktlinjer äldre och funktionsnedsatta SoL
Remissvar från kommunala pensionärsrådet
Motion (M, L, KD)

Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Bitten Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Bitten Mårtensson 
(S) under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Socialnämnden

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

8(18)

PROTOKOLL
2022-11-17

Sn § 96

Svar gällande motion ”Utvärdera att implementera ett nytt arbetssätt inom 
äldreomsorgen enligt Emmabodamodellen”
SND 2022/117
KSFD 2021/280

Sammanfattning
Den 13 december 2021 inkom Åstorpsalliansen med en motion med följande 
att-sats:

- Att implementera Emmabodamodellen inom äldreomsorgen i Åstorps 
kommun i den omfattning som är möjlig med hänsyn till Åstorps 
kommuns personalmässiga förutsättningar samt omsorgstagarnas behov 
och önskemål.

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande i ärendet och 
socialförvaltningen har avgett ett svar under rubriken ärendet utifrån 
ovanstående att-sats.

Beslutsunderlag
Beslut från SnAu 2022-11-03 § 172
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 
Riktlinjer äldre och funktionsnedsatta SoL
Remissvar från kommunala pensionärsrådets representanter

Yrkande
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

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

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2022/117 

Kommunfullmäktige 
 
Svar gällande motion ”Utvärdera att implementera ett nytt arbetssätt inom 
äldreomsorgen enligt Emmabodamodellen” 
SND 2022/117 
KSFD 2021/280 
 
Sammanfattning 
Den 13 december 2021 inkom Åstorpsalliansen med en motion med följande att-
sats: 

- Att implementera Emmabodamodellen inom äldreomsorgen i Åstorps kommun i 
den omfattning som är möjlig med hänsyn till Åstorps kommuns personalmässiga 
förutsättningar samt omsorgstagarnas behov och önskemål. 

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande i ärendet och 
socialförvaltningen har avgett ett svar under rubriken ärendet utifrån 
ovanstående att-sats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef  
Riktlinjer äldre och funktionsnedsatta SoL 
Remissvar från kommunala pensionärsrådet 
 
Ärendet 
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion om att implementera 
Emmabodamodellen inom äldreomsorgen i Åstorps kommun i den omfattning 
som är möjlig med hänsyn till Åstorps kommuns personalmässiga förutsättningar 
samt omsorgstagarnas behov och önskemål.  
 
Förvaltningen har tagit ställning till Emmaboda-modellen och nedan följer en 
nulägesbeskrivning av ”Åstorps-modellen” för utförande av vård och omsorg samt 
förvaltningens förslag på fortsatt arbete.  
 
Emmaboda-modellen 
Emmabodas arbetssätt utvecklades i början på 90-talet, men byggnationen av 
trygghets-/särskilt boende-bostäderna påbörjades sent 80-tal.  
 
Arbetssättet bygger på antagandet och värdegrunden om att alla människor är kapabla 
till och ska ta ansvar över sitt liv i den mån en kan.  
 
Ordets betydelse är en hjärtefråga för Emmaboda. Inom äldreomsorgen utförs inga 
vårdinsatser och ordet vård används inte någonstans för att beskriva arbetet. Titeln 
är omsorgsassistent och det är ett medvetet val för att medarbetarna utför enbart 
omsorgsinsatser. Vården står hemsjukvården för, det vill säga sjuksköterskor och 
undersköterskor som omsorgsassistenten har nära samverkan med. Alla arbetar 
mot samma mål och det är att den enskilde som ska ha en meningsfull vardag och 
verksamheten ska skapa förutsättningarna för det. 
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Alla som är i behov av stöd och hjälp kan uppsöka en biståndshandläggare som 
utreder och bedömer vilka insatser som kan beviljas. En kommuninvånare kan 
beviljas hemvård eller särskilt boende men i utförandet av insatserna görs däremot 
ingen skillnad på om insatserna ska utföras i ett särskilt boende eller i ordinärt 
boende, verksamheten kallar allt för hemtjänst oavsett. 
 
I hemtjänsten finns tre olika arbetspass: klockan 07,30-16,30 och klockan 16,30-
21,30 samt två delade turer på sex veckor, natten jobbar mellan klockan 21,30-
07,30. En omsorgsassistent arbetar 2 helger på sex veckor. Organiseringen av 
omvårdnadsarbetet görs av arbetsgrupperna själva, med hjälp av dator och word. 
 
Hemvårdsinsatserna verkställs och utförs därefter helt baserat på att omsorgstagaren larmar 
när hen bedömer att hen behöver stöd och hjälp. Larmen går ut direkt till 
omsorgspersonalen som själva prioriterar bland larmen. För dem som är anställda inom 
äldreomsorgen i Emmaboda betyder det att alla medarbetare arbetar både ”inne” och ”ute”. 
Det vill säga att en arbetsgrupp har omsorgstagare som bor både på boende och ute i byn i 
egen lägenhet. Varje arbetsgrupp består av sex personer som ansvarar för vardera fem 
omsorgstagare. Det är tre medarbetare i tjänst varje dagspass och en medarbetare i tjänst 
varje kvällspass. Natten arbetar på samma vis som dag och kväll. Enhetscheferna har 
mellan trettio till trettiofem medarbetare vilket möjliggör ett nära och tillgängligt ledarskap. 
Styrning och ledning bygger på tillit och förtroende.  
 
Den kommunala hälso- och sjukvården har både legitimerad personal och HSL- och rehab-
undersköterskor. Det innebär att hemvårdspersonalen inte utför HSL-insatser utan dessa 
utförs helt av den kommunala hälso- och sjukvården. Detta påverkar såklart 
kontinuitetsmåttet inom hemvården, då det enbart är antalet personer i hemvården som tas 
med i mätningen av kontinuitet.  
 
Det finns fyra ”gruppboende” med särskilt anpassade bostäder, som kan likställas med det 
Åstorps kommun kallar vård och omsorgsboende om totalt 79 platser. Det finns i dessa 
fastigheter också några trygghetsbostäder som personer över 70 år kan ställa sig i kö till. 
Samtliga lägenheter har en egen ytterdörr och egen uteplats/balkong. I gruppboendet finns 
allmänna ytor, så kallade allaktivitetshus, öppet för alla med dagliga aktiviteter med olika 
innehåll. Varje allaktivitetshus har en omsorgshandledare som ansvarar för att samordna 
aktiviteter. Det finns ca 400 omsorgstagare i ordinärt boende. Emmaboda har ca 10 000 
invånare. 
 
Framgångsfaktorerna som Emmaboda själv lyfter fram är de små arbetsgrupperna, att 
larmen går direkt ut till medarbetare, att arbetsgrupperna själva sköter planering och löser 
bemanning vid sjukdom. Att det är en låg personalomsättning samt att introduktionen 
innebär att varje ny person ”lyfts” in i det ”undrande” förhållningssättet. Det undrande 
förhållningssättet innebär att medarbetaren låter den enskilde få den tid den behöver för att 
kunna vara så självständig som möjligt. Detta rehabiliterande förhållningssätt har effekter 
för omsorgstagaren på det viset att det främjar dennes egna förmåga och styrka vilket ger en 
bättre livskvalitet. Det nära ledarskapet är också en framgångsfaktor som lyfts fram, liksom 
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att införandet av digitala hjälpmedel för larm, schema och planering inte har följt 
utvecklingen i resten av landet.  
 
Ännu en framgångsfaktor är att Emmaboda ingår i ett kommunalförbund som består av 12 
kommuner. Med så få kommuner är det lättare att samordna sig inom kommunerna i 
relation till regionen. 
 
Önskad sysselsättningsgrad och heltid som norm löses på genom att medarbetare arbetar 
både inne och ute i sin grund-anställning.  
 
Genomgående i Emmaboda är kontinuiteten i medarbetargrupperna i alla led. 
Personalomsättningen är låg både hos medarbetare och chefer. I synnerhet på 
nyckelfunktioner som chefsposter är viktiga med att ha hög kontinuitet så att 
utvecklingsarbeten får fäste och kan fortsätta över tid.  
 
Kontinuiteten från politiken i form av fortsatt förtroende, oberoende av majoritet, är också 
en avgörande faktor för att verksamheten kan utveckla och bibehålla sitt arbetssätt.  
 
Emmaboda lyfter fram utmaningar med bemanning och kompetensförsörjning och att de 
behöver ta steg i riktning mot mer välfärdsteknik, varför de sedan ett år tillbaka utbildat en 
person för att jobba med den frågan. Den funktionen är en medarbetare som också arbetar i 
vården. 
 
Åstorps-modellen 
Åstorp har inget etablerat arbetssätt som är specifikt för kommunen. Kommunen arbetar 
enligt normen som återfinns i många kommuner om att personer med behov av vård och 
omsorg beviljas antingen hemvård eller plats i vård och omsorgsboende. Trygghetslarm i 
hemvården tas emot av en larmcentral som prioriterar och därefter ringer ut larmen till 
hemvårdsgrupperna (finns åtta olika larm-telefoner). För medarbetare i Åstorp betyder det 
att en antingen arbetar ”inne” eller ”ute”, men inte båda delar.  
Åstorp har områdesindelningar i hemvården, som innebär att kommunen är delad i två stora 
områden. Personalgrupperna inom respektive område har delats in i 4 respektive 3 mindre 
arbetslag. Det är ca 35 på dagen och 21 på kvällen. Respektive grupp har ansvar för cirka 30 
omsorgstagare.  
Natten bemannas av 5 medarbetare (5 rundor varav man kör 2 rundor 
dubbelbemannade).  
 
Det finns två vård och omsorgsboenden i kommunen. Astern vårdboende bemannar 
varje dagspass med 4 medarbetare på varje våning. Tre undersköterskor varje 
kvällspass per våning och en undersköterska på natten per våning samt en löpare i 
hela huset. Vidåsen bemannas dagtid med 12 medarbetare, kvällstid 7 medarbetare 
och nattetid med 4 medarbetare. Lördagar och söndagar bemannas dagtid med 9 
medarbetare, kväll 7 medarbetare och natt med 4 medarbetare. 
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Kommunens hemsjukvård bemannas dagtid med 6 sjuksköterskor då det finns 6 
hemsjukvårdsområden. Det finns även sjuksköterska på de båda vård och 
omsorgsboendena samt en särskilt utsedd LSS-sjuksköterska dagtid.  
 
Under kvällstid från klockan 16,00 till 22,00, är det 1 sjuksköterska i tjänst. 
Under natten från klockan 21,30 till kl. 07,00 morgonen dagen efter, är det 1 
sjuksköterska i tjänst. 
Enhetscheferna inom hemvård och boendena har över 50 medarbetare vardera. 
Det finns två vård och omsorgsboenden med vardera 36 platser. Det finns två 
trygghetsboenden med 23 platser respektive 29 platser. På Punkthuset finns det 16 personer 
med hemvård och på Rönnåsen finns det 15 personer med hemvård. 
Kommunen har tre träffpunkter för äldre fördelat på Vidåsens vård och omsorgsboende i 
Åstorp, Rönnåsen trygghetsboende i Kvidinge och frivilligcentralen på Trädgårdsgatan i 
Åstorp. Det finns två aktivitetssamordnare som samordnar aktiviteter på de tre 
träffpunkterna. Det finns cirka 400 omsorgstagare med hemvårdsinsatser i ordinärt boende. 
Åstorp har ca 16 000 invånare.  
Framgångsfaktorer för Åstorp är kommunens storlek, närheten till Helsingborg, Ängelholm 
och Hässleholm. Kommunikationsmöjligheterna mot mellersta och södra delen av Skåne 
ses också som möjliggörare. Medarbetares engagemang inom hemvården är 
framgångsfaktorer liksom att hemsjukvården har mycket litet behov av 
bemanningssjuksköterska. Hemvården är på en förbättringsresa mot att öka kvaliteten och 
förbättra arbetsmiljö och förutsättningar för medarbetare, såväl chef som undersköterska. 
Förvaltningen har identifierat en komplex bild av hur vård och omsorgsuppdraget är löst i 
Åstorp. En stor del av ansvaret för att lösa omsorgsuppdraget ligger inom hemvården på 
andra funktioner än medarbetarna själva, till exempel chefstöd och planerare. Medarbetarna 
får färdiga ”turer” i mobilen och ska i den följa en planerad dag. Telefonen används också 
till att signera HSL-insatser, i två olika system, samt registrerar utförd tid. Mobilen används 
också för att öppna ytterdörrar, som också registrerar klockslag och tid. Larmen som rings 
ut av larmcentralen kan landa hos vilken medarbetare som helst som har en larmtelefon, 
vilket innebär att den personen kan befinna sig i en del av kommunen som innebär en lång 
transportsträcka för att svara den omsorgstagare som larmat. 
 
Förutsättningarna för medarbetare inom hemvården har också utmaningar i form av att 
transportmedel har saknats och varit inadekvata. Till exempel har tillräckligt antal cyklar 
och bilar saknats under flera år, bilarna har varit undermåliga och ej ändamålsenliga, mycket 
skador och reparationer har inneburit att det under de senaste åren blivit färre och färre bilar. 
En utdragen politisk process kring inrättandet av en bilpool har också skapat sämre 
förutsättningar för att lösa transportfrågan.   
 
Det framkom när pandemin började att medarbetare inte hade förutsättningar att följa basala 
hygienrutiner, då bland annat arbetskläder inte användes i kommunen. Detta löstes till viss 
del under våren 2022, men är fortfarande inte fullt ut fungerande, då det saknas tillräcklig 
mängd uppsättning kläder för att kunna tvätta dem så ofta som behövs. Medarbetarna tvättar 
själva på arbetsplatsen. Iordningställandet av tillräcklig mängd tvättmöjligheter och 
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torkmöjligheter blev klart under våren. Omklädesrummen för hemvårdspersonal är 
undermåliga. 
 
Den stora personalomsättningen är också en bidragande faktor till att struktur, långsiktighet 
och utvecklingsarbetet inte implementeras och bibehålls, i synnerhet omsättning på 
chefsroller inom förvaltningens alla led, har detta som konsekvens. Introduktionen av nya 
medarbetare har stora brister i kommunen. Det saknas en kommunövergripande 
introduktion för nya medarbetare, liksom en förvaltningsövergripande introduktion. Inom 
verksamheten är det just nu under framtagande av en introduktionsplan med fokus på det 
faktiska arbetet samt lyftteknik och HSL-delegeringar.  
 
Inom hemvården har ett antal digitala verktyg implementerats under de senaste tre åren. Det 
har införts schemaplaneringsverktyg, insatsplaneringsverktyg, digital signering av HSL-
insatser, digitala lås samt digital journalföring, vilket bland annat inneburit att krav ställs på 
dokumentation i närtid när insats utförs. Den tekniska infrastrukturen har inte följt med i 
införandet av verktygen vilket inneburit att medarbetares förutsättningar inte funnits för att 
göra det som har ställts krav på. Till exempel har det saknats tillräcklig mängd telefoner, 
gamla telefoner samt otillräcklig kompetens hos personalgrupp att använda smartphones. 
Den digitala signeringen av HSL-insatser har krävt två olika signeringssystem, vilket 
innebär att följsamheten inte säkerställs. 
 
Parallellt med införandet av digitala verktyg har läkemedelsrobot och tillsyn via kamera 
införts. Det har gått bra i testmiljö (1-2 omsorgstagare) men breddinförandet saknas då det 
inte funnits en uttalad implementeringsplan, accept hos invånare och medarbetare eller 
kännedom hos ansvariga chefer.  
 
Den stora mängden medarbetare per chef innebär att det nära ledarskapet saknar 
förutsättningar. Avsaknad av bemanning på chefspositioner under långa tider har inneburit 
att arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet har fått stå tillbaka, med sämre 
arbetsmiljö och trivsel som följd i medarbetargrupperna.  
 
För kompetensförsörjningen inom Åstorps vård och omsorg utmanas kommunen av att 
konkurrera med kringliggande kommuner. För att vara framgångsrik behöver kommunen 
behålla de stjärnor som finns i organisationen och också lyckas locka till sig nya talanger. 
Det mest framgångsvisa sättet att göra det på är genom att arbetsplatserna och medarbetarna 
själva är de bästa reklampelarna och ambassadörerna för detta. Med de organisatoriska 
problem som finns i dagsläget är det svårt att uppnå detta. 
 
Skåne har 33 kommuner och en region. Detta ger helt andra förutsättningar att samordna sig 
som kommun gentemot regionen. Den stora omsättningen på socialchefer i kommunerna 
har också inneburit att kontinuitet och långsiktighet får stå tillbaka i arbetet med omställning 
till god och nära vård.  
 
Beslut om önskat sysselsättning och heltid som norm togs redan år 2014 men har sedan dess 
inte implementerats fullt ut i förvaltningen. Beslutet som fattades 2014 gjorde gällande att 
införa önskad sysselsättningsgrad på någon/några enheter inom socialförvaltningen. Detta 
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prövas under ett år med avrapportering, efter ett halvår respektive ett år efter start, till Ks 
samt fackliga företrädare (KSFD 2014/76). 
 
År 2016 har därefter kommunen/HR/förvaltningen slutit en överenskommelse med 
Kommunal och en bemanningshandbok reglerar hur önskad sysselsättning ska kunna 
erbjudas och schemaläggas.  
 
Att implementera önskad sysselsättning och heltid som norm utifrån 
bemanningshandboken kommer innebära att alla medarbetare inom vård och omsorg 
förväntas arbeta inom samtliga verksamheter inom avdelningen vård och omsorg. Det finns 
utmaningar med detta arbetssätt med nuvarande organisering av olika enheter och framför 
allt är rekryteringsfrågan en av de viktigaste frågorna att lösa, då det är fler sökande till 
”hus” än vad det är till ordinärt boende. Det finns en hierarki och status även inom vård och 
omsorg där det är lite högre värderat att arbeta på hus.  
 
Förvaltningens förslag 
Sammantaget finns stora möjligheter till en förbättrad organisering för att utföra 
välfärdsuppdraget i Åstorps kommun.  
Det finns också flera delar av Emmaboda-modellen som är vedertagna framgångsfaktorer, 
såsom små arbetsgrupper, nära ledarskap, ändamålsenlig digital teknik, medarbetares ansvar 
och inflytande över omsorgens utförande, mötesplatser med mycket aktivitet med möjlighet 
att nyttja för alla. Dessa kommer förvaltningen att använda som en del i lösningen för att 
skapa en omsorg med hög kvalitet.  
Förvaltningen kommer i verksamhetsplanen för 2023 att ha med en plan för vad som ska 
prioriteras för att leverera en vård och omsorg med hög kvalitet. I avdelningsplanen för vård 
och omsorg kommer de prioriteringarna att konkretiseras med möjlighet att följa upp.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Ej aktuellt i ärendet. 
 
Expedieras till  
Akten 
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
Felicia Mellgren Sandkvist 
Förvaltningschef  
042 640 30 
felicia.mellgrensandkvist@astorp.se 
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1. Inledning  
Dessa riktlinjer omfattar handläggning inom äldre och funktionsnedsattas område. 

Riktlinjerna syftar huvudsakligen till att vara ett stöd för handläggaren i biståndsbedömningen 

utifrån den enskildes ansökan och behov. Här klarläggs vilka insatser som vanligtvis beviljas 

samt i vilken omfattning. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att 

få en individuell prövning av sin begäran. Varje beslut ska vara baserat på den enskildes 

behov. Riktlinjerna är avsedda att vara normgivande för biståndsbedömning och insatsernas 

omfattning, bistånd kan dock aldrig vägras den enskilde med hänvisning till att insatsen inte 

finns med i dessa riktlinjer. Det är alltid den enskildes speciella situation och behov som ska 

ligga till grund för ett biståndsbeslut  

  

Riktlinjerna ska syfta till att:  

  

• Fungera som ett styrdokument för de handläggare som utreder och fattar beslut om 

insatser enligt Socialtjänstlagen.   

• Beskriva målgruppen och ge en allmän beskrivning av insatserna.     

• Bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att uppnå likvärdighet och rättssäkerhet.   

• Tydliggöra socialnämndens intentioner för verksamheten.   

Riktlinjerna är ett komplement till, men inte en ersättning för, de lagar och föreskrifter som 

styr verksamheter inom området.   

 

 

2. Ansvarsfördelning 

Socialtjänsten i Åstorps kommun skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. 

Biståndshandläggare tar emot den enskildes ansökan, utreder och bedömer personens behov 

samt beslutar om insatser med stöd av socialtjänstlagen. Handläggaren dokumenterar också 

utredning och beslut i enlighet med socialtjänstlagens och förvaltningslagens bestämmelser 

och lämnar sedan beställningen av insatsen till aktuell utförare enligt den enskildes val. 

Handläggaren svarar också för kontinuerlig uppföljning och omprövning av biståndsbeslutet. 

De av socialnämndens godkända utförare verkställer de beviljade biståndsbesluten och 

ansvarar för att genomföra de insatser som biståndshandläggaren har beställt. 

Verkställigheten upprättar en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. I 

genomförandeplanen ska det tydligt framgå hur insatserna ska verkställas utifrån aktuellt 

biståndsbeslut. 

 

 

3. Lagstiftning   
Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag. Alla insatser som ges med stöd av denna lag ska bygga 

på den enskildes självbestämmande och integritet. Grunden för bistånd enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen är att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och bistånd beviljas 

förutsatt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.   
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Behovet av hemtjänst är tillgodosett om den enskilde: 

 

 Själv kan utföra insats. 

 Har annan i hushållet eller i sin omgivning som utför det åt honom/henne. 

 Får behovet tillgodosett genom alternativa insatser. 

 Genom medicinska insatser kan återfå hela eller delar av sin funktionsförmåga 

 Genom sjukgymnast/arbetsterapeutiska insatser kan återfå hela eller delar av sin 

funktionsförmåga. 

 Genom tekniska hjälpmedel ökar sin funktionsförmåga så att behovet blir tillgodosett. 

 
Begreppet skälig levnadsnivå har ingen exakt definition. Fastställandet av vilken levnadsnivå 

som anses skälig är överlämnat till kommunerna att fastställa enligt lagens förarbete.  

Bedömningen av vilka insatser som behövs för att den enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå 

bedöms utifrån den tid och de förhållanden som just då råder, men också utifrån den enskildes 

egen situation och behov. Detta innebär att skälig levnadsnivå kan innebära olika saker för 

olika individer vid olika tidpunkter och förhållanden. Vid bedömningen av vad som i det 

enskilda fallet ska ses som skäligt kan handläggaren vid tveksamhet söka stöd i rättspraxis, 

dessa riktlinjer samt vid gemensamma ärendedragningar. 

 

Bistånd utifrån Socialtjänstlagen ska präglas av frivillighet och självbestämmande, helhetssyn, 

kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet och valfrihet samt respekt för den enskildes rätt 

att bestämma över sitt liv. Biståndet ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt 

deltagande i samhällslivet. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur 

stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Möjlighet att bo hemma 

regleras i 3 kap. 6 § SoL: "Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan 

liknande socialtjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra".  

  

Utgångspunkten vid bedömning av behov är, utöver Socialtjänstlagen, annan gällande 

lagstiftning inom verksamhetsområdet; exempelvis Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), 

Förvaltningslagen (FL), Socialtjänstförordningen, tillsynsmyndigheternas föreskrifter och 

allmänna råd samt rättspraxis.   

  

Socialtjänsten skall verka för kvarboende vilket innebär att enskilda så länge som möjligt, skall kunna 

bo kvar i den egna bostaden med stöd av hemtjänst och kompletterande insatser 

Insatserna skall planeras i nära samverkan med den äldre och om så önskas med anhöriga 

och/eller övrigt nätverk. Så långt möjligt och utifrån vars och ens förutsättningar skall insatserna 

stödja möjligheterna till ett självständigt och värdigt liv. En övergripande utgångspunkt är de 

nationella målen för äldrepolitik som innebär att äldre skall: 

 

 Leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

 Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. 

 Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. 

 Bemötas med respekt. 

 Ha tillgång till god vård och omsorg. 

 Ha rätt till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och 

individanpassning. 
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4. Målgrupp   
Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. Den 

enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 

möjligheten att leva ett självständigt liv stärks. 

I socialtjänstlagens 5 kapitel- 4-5 §§ finns bestämmelser för särskilda grupper. 

Socialnämnden ska verka för att äldre personer ges möjlighet att leva och bo självständigt 

under trygga förhållanden. 

De ska även få möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare 

skall socialnämnden verka för att äldre personer får goda bostäder och skall ge dem det stöd 

och hjälp i hemmet som behövs (hemtjänst) och annan lättåtkomlig service. Särskilda 

boendeformer skall inrättas för personer som är i behov av särskilt stöd. 

 

 

5. Valfrihetssystem inom hemtjänsten 

Valfrihetssystem inom hemtjänsten innebär att den enskilde, efter att ha fått ett biståndsbeslut 

om hemtjänst, har rätt att välja vem som skall utföra insatserna. Valet kan göras bland de 

utförare som Socialnämnden har godkänt och tecknat avtal med. 

Biståndshandläggaren ska ge så utförlig information att den enskilde eller dennes företrädare, 

kan göra sitt val av hemtjänstutförare. Informationen ska lämnas utifrån den enskildes behov 

av information och presentera flera alternativ, exempelvis skatteavdrag för hushållsnära 

tjänster. 

Biståndshandläggaren skall uppmuntra den enskilde att göra ett aktivt val av utförare. I de fall 

den enskilde inte vill eller kan välja utförare, ska insatserna beställas av aktuellt 

ickevalsalternativ som ingår i valfrihetssystemet. 

 

 

6. Avgränsning till hälso- och sjukvård  
Åtgärder som endast kan utföras av viss behörig personal eller kräver viss sjukvårdsutbildning 

eller mer omfattade instruktion och handledd träning är att beteckna som hälso- och sjukvård. 

För att hemtjänstpersonal ska utföra sådana åtgärder krävs en delegering från ansvarig 

distriktssköterska. Sådana åtgärder är inte omvårdnadsinsatser enligt socialtjänstlagen och 

omfattas därför inte av biståndsbeslutet.  

 

Om ansvarig inom hälso- och sjukvården bedömer att hälso- och sjukvårdsuppgifter kan 

utföras som egenvård kan insatser beviljas för egenvård. En förutsättning för att beviljas 

bistånd är i dessa fall att den enskilde själv klarar av att ta ansvar för uppgiften men behöver 

praktiskt hjälp. Behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt.  

För att bistånd för egenvårdsåtgärd ska kunna beviljas krävs:  

 

 intyg som visar att åtgärden bedömts som egenvård samt att den enskilde själv 

bedömts kunna ansvara för insatsen  

 att personal som ska genomföra åtgärden inte behöver särskild utbildning  
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Vilka åtgärder som kan bedömas som egenvård kan inte anges generellt. Bedömningen görs 

av ansvarig legitimerad personal. Den enskildes förmåga att ansvara för åtgärden är dock 

avgörande. Om den enskilde t.ex. har nedsatt kognitiv förmåga som innebär att denne inte har 

förmåga att ansvara för sin medicinering så ska hanteringen av läkemedel och andra 

medicinska åtgärder skötas av hälso- och sjukvårdspersonal och inte som egenvård.  

 

7. Parbogarantin 

I parbogarantin (Socialtjänstförordningen kap 2 § 2) förtydligas begreppet skälig levnadsnivå 

i de fall makar, sambor eller registrerade partner båda har behov av boende i särskilt boende. 

Båda bör då beredas plats i samma boende om de så begär. Socialnämnden har dock möjlighet 

att avgöra om de kan bo i samma rum eller inte. I fall då endast en av makarna har behov av 

särskilt boende har partnern laglig rätt att flytta med utan biståndsbeslut. Detta omprövas vid 

ändrade förhållanden till exempel att paret separerar, att den enskilde väljer att flytta från 

särskilt boende eller att den enskilde avlider.  

 

8. Insatser – Hjälp i hemmet 
Med hjälp i hemmet menas insatser som är direkt riktade till den enskilde för att tillgodose 

dennes grundläggande behov.  

Hjälp i hemmet beviljas till enskilda som har svårigheter att själva utföra momenten genom 

t.ex. nedsatt rörelseförmåga. Det kan även handla om situationer där en psykisk 

funktionsnedsättning eller demens försvagar den egna initiativförmågan. 

 

8.1       Av- och påklädning 

Stöd/hjälp med av- och påklädning i samband med uppstigning och sänggående.  

I insatsen ingår även förflyttning och stöd med framtagning eller ombyte av kläder.  

 

Omfattning: dagligen 

 

8.2       Bäddning 

Bäddning av sängen på morgonen och avbäddning av sängen inför sänggående. 

 

Omfattning: dagligen  

 

8.3       Dusch 

I insatsen dusch ingår hjälp med dusch, handräckning och vägledning i duschmomenten. 

Hårvård så som kamning, borstning, hårstyling i form av hårföning eller hårrullning.  

Förflyttning. Av- och påklädning. Avtorkning av duschutrymme.  

Dusch kan i särskilda fall ersättas med helavtvättning.  

 

Omfattning: 1-2 tillfällen per vecka. Kan beviljas oftare vid särskilda behov.  
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8.4       Egenvård 

Egenvårdsintyg ska inkomma skriftligen från legitimerad personal.  

Vid egenvård ska vårdtagaren ha kunskap om och kunna ta ansvar för insatsens 

genomförande, men ska inte själv fysiskt kunna utföra handlingen. Kan tex gälla ögondroppar 

och stödstrumpor.  

Uppgifter som förutsätter mer omfattande instruktion och handledd träning av ansvarig läkare 

eller sjuksköterska är att hänföra till sjukvård oavsett vem som utför uppgiften. 

Om den enskilde inte kan ta ansvar för genomförandet ska den enskilde ta kontakt med läkare 

för insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 

Handläggare beslutar genom förenklad biståndshandläggning om det föreligger rätt till 

bistånd om att få hjälp med insatsen. 

 

Omfattning: den enskilde behov och uppgifter i intyget styr hur ofta insatsen ges. 

 

8.5       Förflyttning 

Avser förflyttningar som inte utförs i samband med insatserna toalettbesök, personlig hygien, 

dusch, av- och påklädning och måltidshjälp.  

 

Omfattning: dagligen eller vid behov 

 

8.6       Ledsagning aktivitet 

Stöd till och från aktiviteter som tex biblioteksbesök, dagverksamhet, föreningsliv, frisör, 

optiker, massör och fotvård. Aktiviteten ska finnas i närmiljön.  

Vid behov stannar personalen under aktiviteten (gäller inte dagverksamhet). 

 

Omfattning: 1-2 gånger per vecka eller vid behov till och från dagverksamhet.  

 

8.7       Ledsagning vårdinrättning 

Stöd under besök hos läkare, tandläkare, sjukgymnast etc.  

Vårdtagaren ska ha kognitiva svårigheter eller på annat sätt inte kunna ta emot eller förmedla 

information som ges vid besöket.  

För att bevilja insatsen ska det uteslutas annan möjlighet till att behovet kan tillgodoses som 

tex genom anhöriga eller frivilligverksamhet.  

 

8.8       Måltidshjälp 

Hjälpen avser stöd före, under och efter aktuella måltider.  

Insatsen innefattar uppvärmning av färdiglagad mat i ugn eller mikrovågsugn, förflyttning, 

handräckning, dukning, uppläggning av mat, servering av måltiden, uppmuntran att inta 

måltid och diskning. Exempel på stöd vid matsituation är matning, sällskap under hela eller 

del av måltiden för att stimulera lusten att äta. 

Om det finns särskilda skäl, t.ex. behov av extrainsats för att säkerställa att den enskilde får 

tillräcklig och näringsriktig kost, kan man bevilja enklare matlagning. 

Ingår även tillagning av enklare maträtter.  

Stöd vid servering av mat och dryck vid matinrättning. Bära måltidsbricka. 

Stöd ges i samband med frukost, huvudmål, mellanmål och kvällsmål. 
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Omfattning: dagligen 

 

8.9               Personlig hygien 

Stöd med personlig hygien i form av rakning, munvård, hårborstning/kamning, enklare make-

up, hudvård med tex lotion och ansiktskräm. Förflyttning. Skötsel av glasögon och 

hörapparat.  

 

Omfattning: dagligen 

 

8.10 Post- och bankärende 

Ledsagning till och från post- och bankkontor. Den enskilde utför själv sitt ärende på plats. 

Uttag av kontanter i automat utförs av den enskilde.  

 

Omfattning: en gång per månad. 

 

8.11 Telefonkontakt 

Med telefonkontakt ges möjlighet till ökad trygghet. Telefonkontakt innebär att personal 

ringer upp den enskilde vid en i förväg bestämd tidpunkt. 

 

Omfattning: dagligen 

 

8.12 Tillsyn 

För möjlighet till ökad trygghet för den enskilde som inte kan använda sig av trygghetslarm. 

Tillsyn innebär ett kortare besök av personal. Tillsynen utförs mellan övriga insatser. 

  

Omfattning: dagligen 

 

8.13 Toalettbesök 

Förflyttning till och från toalett. Hjälp/stöd i samband med toalettbesök. Stöd med 

inkontinenshjälpmedel.  

Till insatsen hör även tömning av fristående toalett, urinkateter, stomipåse och liknande 

hjälpmedel. Uppsnyggning av toalett.   

 

Omfattning: dagligen 

 

8.14 Uppsnyggning 

Avtorkning av vask, matbord eller andra ytor. Gäller även toalettutrymme.  

I insatsen ingår diskning, soptömning och vattning av blommor. Inhämtning av post och 

tidning.  

 

Omfattning: vid behov 
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8.15 Utevistelse / social samvaro 

Insatsen utförs i första hand som promenad utomhus. Utifrån den enskildes behov och 

önskemål kan insatsen utföras som social aktivitet i bostaden.  

I insatsen ingår även hjälp med förflyttning och hjälp med av- och påklädning av ytterkläder.   

I första hand ska prövas vilka alternativa sätt det finns att möta behovet – egna sociala 

nätverket, andra beviljade insatser eller frivilligorganisationer.  

 

Omfattning: 1-2 tillfällen per vecka  

 

 

 

9. Insatser – serviceinsatser 
 

9.1             Inköp med ledsagare 

Den enskilde följer med vid inköp. Inköpet sker i närmsta butik.  

Uttag av kontanter i automat utförd av den enskilde ingår.  

I insatsen ingår besök i specialbutik så som kläd- och skoaffär 1-2 gånger per år. 

 

Omfattning: 1 tillfälle per vecka. 

 

9.2             Inköp utan ledsagare 

I insatsen ingår att planera matsedel, skriva inköpslista, packa upp och ställa in varor.  

Inköp sker i närmaste butik.  

I inköp ingår även apoteksärende.  

Inköp av tyngre eller skrymmande varor såsom tex läsk/öl/vattenbackar och balar av 

toalettpapper ingår inte.  

 

Omfattning: 1 tillfälle per vecka. 

 

9.3             Lättstäd 

Beviljas som komplement då ordinarie städning inte är tillräcklig. Lättstäd omfattar begränsad 

städning av exempelvis golv, avtorkning av begränsade ytor etc.  

 

Omfattning: varannan vecka (den veckan man inte har städning). 

 

9.4             Renbäddning 

Byte av sänglinne 

 

Omfattning: Varannan vecka eller vid behov 

 

9.5              Städning 

Städning utförs av 2 rum och kök, hall och badrum. Vid skilda sovrum städas båda.  

I insatsen ingår dammsugning, våttorkning av golv, dammtorkning, rengöring av badrum och 

gästtoalett, vattning av blommor, rengöring av kyl, spis och mikrovågsugn. Rengöring av 

hjälpmedel.  
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Rengöring av fläkt och avfrostning av frys utförs vid behov, maximalt två gånger per år.  

Fönsterputsning, putsning av silver och kristallkronor, grovstädning och piskning av mattor 

ingår inte.  

 

Omfattning: varannan vecka 

 

Avgränsning: Städning beviljas inte då den enskilde lever i hushållsgemenskap med annan 

vuxen som kan utföra städningen. Om den enskilde lever i hushållsgemenskap med en vuxen 

som utför omvårdnadssysslor, kan städning beviljas. Barn från 12 års ålder bedöms kunna 

svara för städningen av sitt eget rum. Tonåringar som lever i hushållsgemenskap kan bidra till 

hjälp i hemmet. 

 

9.6            Tvätt och klädvård 

Hjälp med tvätt i tvättmaskin i den egna bostaden alternativt i tvättstuga som tillhör 

fastigheten.  

I insatsen ingår det att tvätten hängs, torkas, viks samt vid behov läggs/hängs in i skåp och 

lådor.   

Strykning av enstaka enklare klädesplagg så som blusar, skjortor och mindre dukar ingår.  

Handtvätt och mangling ingår inte.  

 

Omfattning: Varannan vecka 

 

 

10. Insatser – övriga insatser 
10.1            Avlösning i hemmet 

Avlösning i bostaden med stöd av hemtjänst när den enskilde inte kan lämnas ensam och 

närstående är frånvarande.  

Den enskilde ska ha behov av omfattande omvårdnad, en stark upplevelse av oro och/eller 

inte ha förmåga att använda sig av trygghetslarm för att påkalla hjälp.  

 

Omfattning: Upp till 16 timmar, den enskilde kan ansöka om utökning varpå individuell 

bedömning görs. 10 timmar per månad är kostnadsfria. 

 

  

10.2             Dagverksamhet 

Dagverksamhet beviljas den enskilde som har en utredd demenssjukdom eller en påbörjad 

demensutredning.  

Syftet med insatsen är att stimulera, motivera, aktivera och upprätthålla sociala kontakter.  

Dagverksamhet kan även beviljas som avlastning/avlösning till närstående eller för att 

möjliggöra kvarboende för ensamstående i ordinär boende.  

Omfattning: Beslutas i dialog mellan vårdtagare, närstående och verkställigheten.   

 

10.3             Korttidsplats 

Korttidsplats beviljas den enskilde som har ett stort och omfattande omvårdnadsbehov med 
behov av närhet till personal dygnet runt. Behovet ska inte kunna tillgodoses i ordinärt 
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boende.  
Därutöver ska den enskilde ha någon av nedanstående: 

 Behov av rehabilitering som inte kan utföras i ordinarie hemmet.  

 Behov av utredning av den enskildes möjligheter att bo kvar hemma 

 Grav kognitiv svikt 

 I väntan på plats på särskilt boende om den enskildes behov inte kan tillgodoses i 
hemmet under väntetiden 

 Tillfällig avlastning för närstående 

Omfattning: En vecka eller längre vid synnerligare skäl. 

 

10.4             Matdistribution 

För vårdtagare som inte kan värma eller tillreda mat självständigt. Ett varaktigt kontinuerligt 

behov ska finnas för att matdistribution ska beviljas.   

Omfattning: Dagligen eller varannan dag.   

 

10.5             Särskilt boende 

Särskilt boende beviljas personer som på grund av fysisk, psykisk och/eller kognitiv 
funktionsnedsättning har omfattande behov av tillsyn och omvårdnad dygnet runt.  
Där skälig levnadsnivå inte kan uppnås i det ordinära boendet trots olika insatser från 
hemvården. Insatser så som hjälp och omvårdnad i hemmet, dagverksamhet och 
växelvårdsplats bör ha prövats först. Möjligheten till kvarboende i ordinärt boende ska vara 
uttömda. 
Vid bedömning ska trygghetsaspekten vägas in. Hänsyn ska också tas till hög ålder, men 
enbart hög ålder är inte tillräcklig grund för rätt till särskilt boende.  
 

För att beviljas särskilt boende bör den enskilde uppfylla ett eller flera av nedanstående 

kriterier.  

 Den enskildes omvårdnadsbehov är stort över hela dygnet och/eller kombinerat med 

oförmåga att påkalla hjälp. 

 Den enskilde har stora medicinska behov och stort behov av kontinuerlig närhet till 

personal. 

 Den enskilde har oro orsakad av exempelvis psykisk ohälsa eller demenssjukdom som 

påverkar förmågan att fungera i ordinärt boende.  

 De insatser som krävs för att tillgodose den enskildes behov i ordinärt boende är så 

kostsamma att behovet bättre och mer kostnadseffektivt tillgodoses på ett särskilt 

boende.  

 

Den som av andra skäl, t.ex. avsaknad av hiss i fastigheten eller otillgänglig närmiljö, behöver 

annan bostad ska från biståndshandläggaren få information om möjligheten till trygghets- och 

seniorbostäder på öppna marknaden samt om andra möjligheter till byte av bostad. Dessa 

bostäder kräver inte biståndsbeslut. Den enskilde kan också genom arbetsterapeut få 

information om hjälpmedel och intyg om behov av bostadsanpassning i samband med 

ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag handläggs 

av annan handläggare.  
 

Behovet av särskilt boende är tillgodosett om den enskildes behov: 
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 kan tillgodoses med insatser från hemtjänst eller alternativa insatser. 

 kan tillgodoses med hjälpmedel eller bostadsanpassning. 

 kan tillgodoses genom rehabilitering eller habilitering 

Omfattning: Tillsvidare. 

 

10.6          Trygghetslarm 

Trygghetslarm beviljas då vårdtagaren på grund av fysisk och psykisk funktionsnedsättning 

har behov av att kunna påkalla hjälp från personal vid olika former av situationer.   

Alla personer över 67 år som önskar ett trygghetslarm har rätt till det utan utredning och med 

förenklat bistånd. För personer under 67 år görs en utredning och behovsprövning. 

 

10.7          Växelvårdsplats 

Regelbundet återkommande växelomsorg för att möjliggöra kvarboende för vårdtagare i 
ordinärt boende. Syftet är att avlasta närstående som ansvarar för den dagliga  
omvårdnaden av vårdtagaren. Biståndshandläggaren beslutar vad gäller vistelsens längd och 
hur ofta insatsen ska återkomma.  

Omfattning: Maximalt två veckor under en fyra veckors period.   



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

19(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-12-12 
 

Kf § 15 
 
Motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans 
Sundström (KD) ”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i 
kommunen” 
Dnr KSFD 2022/81 
 
Sammanfattning 
Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) inkom 
under 2020 med en motion om att utreda tillagningskök på nybyggnation av 
skolor i kommunen. Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) inkom 2022 
med en motion där de yrkar på att tillagningskök etableras på grundskolor 
och förskolor som Åstorps kommun planerar att bygga eller bygga till under 
kommande mandatperioder. Vidare yrkar de på att nytt beslut fattas om 
äldreboendets framtida kök och tillagningsmetoder. Eftersom de båda 
motionerna behandlar samma fråga besvaras de båda via denna skrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2023-01-11 § 11 
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-21 § 257 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad den 7 oktober 2022  
Motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström 
(KD) ”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen” 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat elektroniskt.              Utdragsbestyrkande

15(21)

PROTOKOLL
2023-01-11

Ks § 11

Motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) 
”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen”
Dnr KSFD 2022/81

Sammanfattning
Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) inkom under 
2020 med en motion om att utreda tillagningskök på nybyggnation av skolor i 
kommunen. Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) inkom 2022 med en 
motion där de yrkar på att tillagningskök etableras på grundskolor och förskolor 
som Åstorps kommun planerar att bygga eller bygga till under kommande 
mandatperioder. Vidare yrkar de på att nytt beslut fattas om äldreboendets 
framtida kök och tillagningsmetoder. Eftersom de båda motionerna behandlar 
samma fråga besvaras de båda via denna skrivelse.

Beslutsunderlag
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-21 § 257
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad den 7 oktober 2022 
Motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) 
”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen”

Yrkanden
Ordförande yrkar på att på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Expedieras
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Kommunfullmäktige

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 d
48

54
29

d-
55

d2
-4

89
9-

a5
e9

-2
83

c8
3a

4d
7a

7



Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott

Protokollet har justerats elektroniskt           Utdragsbestyrkande

8(16)

PROTOKOLL
2022-12-21

KsAu § 257

Motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) 
”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen”
Dnr KSFD 2022/81

Sammanfattning
Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) inkom 
under 2020 med en motion om att utreda tillagningskök på nybyggnation av 
skolor i kommunen. Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) inkom 2022 med 
en motion där de yrkar på att tillagningskök etableras på grundskolor och 
förskolor som Åstorps kommun planerar att bygga eller bygga till under 
kommande mandatperioder. Vidare yrkar de på att nytt beslut fattas om 
äldreboendets framtida kök och tillagningsmetoder. Eftersom de båda 
motionerna behandlar samma fråga besvaras de båda via denna skrivelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad den 7 oktober 2022 
Motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström 
(KD) ”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen”

Yrkanden
Ordförande yrkar på att på att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bitten Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Menaid Nocic (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Stefan Ekberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Expedieras
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Bildningsnämnden

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

11(20)

PROTOKOLL
2022-11-24

Bin § 127

Motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström 
(KD) ”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen”
Dnr BiND 2022/92
Dnr KSFD 2022/357

Sammanfattning
Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) inkom under 
2020 med en motion om att utreda tillagningskök på nybyggnation av skolor i 
kommunen. Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) inkom 2022 med en 
motion där de yrkar på att tillagningskök etableras på grundskolor och förskolor 
som Åstorps kommun planerar att bygga eller bygga till under kommande 
mandatperioder. Vidare yrkar de på att nytt beslut fattas om äldreboendets 
framtida kök och tillagningsmetoder. Eftersom de båda motionerna behandlar 
samma fråga besvaras de båda via samma skrivelse.

Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2022-11-09 § 65
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad den 7 oktober 2022 
Motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) 
”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen”

Yrkande
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Bodil Hellberg (L), 
under proposition och finner att detta bifalles.

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktiges 
beslut
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras:
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S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 5
3c

f9
d8

0-
fe

b3
-4

12
4-

87
f0

-4
70

bf
98

65
e3

f





Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Sida 1 av 7 
2022-10-07  

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/357 
KSFD 2022/81 

 
Kommunfullmäktige 
 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) ”Tillagningskök” samt 
motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) 
”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen” 
Dnr KSFD 2020/357 
Dnr KSFD 2022/81 
 
Sammanfattning 
Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) inkom under 
2020 med en motion om att utreda tillagningskök på nybyggnation av skolor i 
kommunen. Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) inkom 2022 med en motion 
där de yrkar på att tillagningskök etableras på grundskolor och förskolor som 
Åstorps kommun planerar att bygga eller bygga till under kommande 
mandatperioder. Vidare yrkar de på att nytt beslut fattas om äldreboendets 
framtida kök och tillagningsmetoder. Eftersom de båda motionerna behandlar 
samma fråga besvaras de båda via denna skrivelse. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad den 7 oktober 2022  
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) ”Tillagningskök” 
Motion från Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) 
”Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen” 
 
Ärendet 
Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) väckte vid 
kommunfullmäktiges möte den 18 oktober 2020 en motion om att utreda 
tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen. I motionen går att läsa att 
skolmaten för många är huvudmålet för dagen och att det därför att viktigt att 
maten håller hög kvalitet. Tillagningskök ligger i tiden och kostnaden för att 
bygga ett tillagningskök i stället för ett mottagningskök är inte så stor enligt 
motionärerna. Kommunens kostnader för matdistribution är 2 miljoner kr/år och 
matsvinnet ligger på 50 000 kr/månad, vilket inte är förenligt med kommunens 
vision om en hållbar framtid. Motionärerna framför att rektorn för Tingdal/Björnås 
skrivit att det på Björnås med dess tillagningskök är lättare att hålla budget. 
Utifrån ovan yrkar motionärerna på att det görs en utredning om tillagningskök 
vid nybyggnad/ombyggnad av Tingdalsskolan och av annan kommande 
byggnation av skolor vad gäller eventuell merkostnad för byggnaden, portionspris, 
matkvalitet och miljöpåverkan. 
 
Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) väckte vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 mars 2022 en motion gällande tillagningskök. Motionärerna 
menar att Åstorps kommun behöver tänka nytt och långsiktigt när en ny skola 
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byggs eller när det sker en större ombyggnation. Ett sätt att erbjuda 
barn en mer hälsosam kost kan vara ett tillagningskök på den nya Haganässkolan. 
 
Vidare skriver de att maten på Tingdal/Björnås i dagsläget lagas på plats till en 
lägre matkostnad/elev jämfört med Tingdalsskolan. Anledningarna till detta ska 
enligt motionärerna vara att det är lättare att beräkna antalet portioner och att 
matsvinnet därigenom blir lägre.  
 
Vad gäller de äldre menar motionärerna att de behöver varm mat som luktar och 
smakar gott samt att undernäringen skulle kunna minska men att det krävs andra 
och nya åtgärder för att åstadkomma det.  
 
Det stora matsvinnet och många mattransporterna som varje dag körs från 
centralköket stämmer inte överens med Åstorps kommuns inriktningsmål kring en 
hållbar framtid.  
 
Motionen avslutas med att centralköket har begränsningar samtidigt som 
verksamheter inom skola och äldreomsorg växer. Det är när det byggs nytt som 
det är lämpligt att bygga tillagningskök, att göra det i efterhand är mycket mer 
komplicerat och dyrare.  
 
Motionärerna yrkar utifrån ovan på, att tillagningskök etableras på grundskolor 
och förskolor som Åstorps kommun planerar att bygga eller bygga till under 
kommande mandatperioder samt att nytt beslut tas om äldreboendets framtida kök 
och tillagningsmetoder.   
 
De två motionerna besvaras samlat i denna skrivelse då de båda yrkandena berör 
samma frågeställning. 
 
Nuvarande organisation med centralkök och mottagningskök 
Kommunfullmäktige beslutade 2011 att uppföra ett nytt centralkök i Åstorp. 
Beslutet föranledes av en utredning gjord av extern part. Samtidigt som detta 
beslut fattades, beslutades det också att en översyn av kommunens 
mottagningskök skulle göras. Det nya centralköket togs i drift 2015, då även 
översynen av mottagningsköken genomfördes. Rapporten visade att åtta av köken 
var i behov av mer omfattande renovering och ombyggnad samt att resterande 
mottagningskök var i behov av mindre renovering och/eller ombyggnad. En del av 
de åtgärder som identifierades i översynen har vidtagits. Större 
renovering/tillbyggnad har genomförts för kök och matsal på Hyllinge skola, 
Rågenskolan samt köket på Balders Hage. Björnekullaskolans kök och matsal 
renoveras under 2022/2023. De mottagningskök som renoverats och byggts om 
under de senaste åren har fått förbättrade förutsättningar att bereda mer mat på 
plats jämfört med tidigare. Det beror bl.a. på effektivare ugnar som medfört 
förbättrade möjligheter att i högre grad tillaga huvudkomponenter såsom 
köttbullar, panerad fisk, korv m.m. på plats.  
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Enligt uppgifter från kommunens kökschef så levererar 
centralköket i dag ca 3 300 portioner till de kommunala verksamheterna. Kökets 
maximala kapacitet vid leverans av varm mat är 4 000 portioner beroende på 
maträtt. Centralkökets kapacitet skulle öka till 6 000 portioner per dag vid 
övergång till Cook and Chill jämfört med att leverera varm mat.  
 
Centralköket är en del av kostenheten som även ansvarar för köken på Rönnåsen 
och Vidåsen. Respektive skola/förskola ansvarar för mottagningsköket på varje 
enhet. Kostenheten tillhör organisatoriskt kommunstyrelseförvaltningen medan 
köken på förskola/skola organisatoriskt tillhör bildningsförvaltningen.  
 
Demografisk utveckling 
Den demografiska utvecklingen i Åstorps kommun visar enligt huvudprognosen 
att barn och elever inom förskola och skola förväntas öka med runt 385 personer 
fram till år 2031. Inom samma tidsperiod prognosticeras antalet boende på vård- 
och omsorgsboende att öka med cirka 30 personer. Även antalet hemtjänsttagare 
med matleverans i ordinärt boende som i dagsläget är cirka 30 stycken 
prognosticeras att öka fram till 2031.  
 
Skillnad mellan tillagnings- och mottagningskök 
Tillagningskök och mottagningskök skiljer sig åt i vissa delar. Vad gäller 
byggnaden så skiljer sig tillagningskök och mottagningskök åt vad gäller lokalyta, 
tekniska installationer och köksutrustning. Ett tillagningskök kräver något större 
lokalyta, ställer större krav på ventilation och brandskydd samt kräver delvis 
annan och kraftfullare köksutrustning.  
 
Därutöver är behovet av kompetens hos personal olika beroende på om det är ett 
mottagningskök eller ett tillagningskök. För ett tillagningskök krävs det 
kockutbildad personal, att jämföra med mottagningskök där det räcker med att 
personalen är ekonomibiträde/måltidsbiträde. I dagsläget finns det till viss del 
kockutbildad personal även vid kommunens mottagningskök på skolorna. 
Beroende på antalet portioner tillagningsköket ska tillaga krävs det 1-3 kockar. 
Personalen behöver också ha kompetens kring att näringsberäkna maten, vilket i 
dagsläget görs av centralkökets personal.  
 
Enligt Livsmedelsverket är en fördel med tillagningskök jämfört med 
mottagningskök ökad flexibilitet. De menar att ett kök nära verksamheten 
underlättar för dialog mellan matgäst och kock och gör det lättare att integrera 
måltiden i verksamheten, ökar möjligheten att individanpassa måltiderna och även 
kan minska mängden matsvinn tack vare bättre anpassning av mängden mat och 
möjlighet att ta tillvara mat som blivit över.  
 
Med anledning av de skillnader det innebär mellan de båda köksformerna vad 
gäller byggnaden görs en jämförelse av investeringskostnaderna nedan. De 
utökade investeringskostnaderna får i sin tur effekt på kommunens hyreskostnad.   
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Konceptförskola B enligt Skr kommentus  
Det finns åtta leverantörer att välja mellan och merkostnaden för ett tillagningskök 
blir i snitt 335 129 kr. Vid val av stekbord tillkommer ytterligare en kostnad på 65 
533 kr. 
 
Ombyggnation Krysset 
Vid ombyggnationen av Krysset byggdes ett tillagningskök. Merkostnaden bestod 
framförallt i installation av brandsläcksutrustning och förbättrad ventilation vilket 
beräknas ha kostat 600 000 kr jämfört med om det varit ett mottagningskök. 
 
Nyckeltal andra kommuner 
En del av de större kommunerna har tagit fram så kallade lokalprogram för 
nybyggnation av kök. Nedan görs en jämförelse av de ytor som Stockholm, 
Göteborg och Lund har angivit för respektive kökstyp samt en schablonkostnad 
för de olika köken. Investeringssumman är beräknad utifrån en schablonkostnad 
om 35 000 kr/kvm. 

 

 
Utöver investeringssumman för köket tillkommer kostnader för inventarier och för 
förbättrad ventilation och brandsläcksutrustning.  
 
Matsvinn 
Vad gäller matsvinn så skiljer man på tallrikssvinn och serveringssvinn. 
Tallrikssvinn är den mat som en matgäst tar upp på tallriken men inte äter medan 
serveringssvinn är mat som är tillagad och upplagd för servering men som inte äts. 
Livsmedelsverket skriver gällande kopplingen mellan matsvinn och kökstyp att 

Jämförelse av ytbehov 
 Tillagning  

600 portioner 
(kvm) 

Mottagning 600 
portioner 
(kvm) 

Tillagning  
400 portioner 
(kvm) 

Mottagning 400 
portioner 
(kvm) 

Stockholm 210 120   
Göteborg 172 141 147 123 
Lund 190  164 112 
     
Snitt (kvm) 191 131 156 118 

Jämförelse investeringskostnader byggnad 
 Tillagning  

600 portioner 
(kr) 

Mottagning  
600 portioner 
(kr) 

Tillagning  
400 portioner 
(kr) 

Mottagning 
400 portioner 
(kr) 

Stockholm 7 350 000 4 200 000   
Göteborg 6 020 000 4 935 000 5 145 000 4 305 000 
Lund 6 650 000  5 740 000 3 920 000 
     
Schablonkostnad 
(kr) 

6 673 000 4 567 500 5 442 500 4 112 500 
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kökstyp kan påverka mängden matsvinn. Inom förskolan finns det 
enligt Livsmedelsverket en tydlig koppling mellan mottagningskök och ett högre 
serveringssvinn. Det kan bero på att det levereras mer mat än nödvändigt för att 
inte riskera att maten tar slut. Mottagningskök har också sämre möjligheter att 
spara och ta hand om överbliven mat till ett senare tillfälle jämfört med 
tillagningskök. Det större matsvinnet kan också bero på en okunskap kring att man 
får spara överbliven mat. Motsvarande samband mellan typ av kök och matsvinn 
ser Livsmedelsverket inte inom skola eller äldreomsorg (Livsmedelsverket, 2022). 
 
Matsvinnet i Åstorp 
För att kontrollera mängden matsvinn krävs att matsvinnet vägs ute i 
verksamheterna. I dagsläget varierar det mycket i antalet mätdagar för de olika 
skolorna och förskolorna. Av åtta skolor, inkluderat vuxenutbildningen så mätte 
sex av skolorna inte ens hälften av dagarna under perioden januari-juni 2022. 
Förskolorna är generellt bättre på att mäta matsvinnet men inte heller där är 
underlaget komplett. Det gör det svårt att jämföra och analysera mängden 
matsvinn över tid. Enligt statistik från skolorna kommer matsvinnet både från 
servering och tallrik, medan det för förskolorna till övervägande del är 
serveringssvinn. Detta stämmer överens med Livsmedelsverkets resonemang kring 
matsvinn för respektive kökstyp. För att få en helhetssyn över kommunens 
matsvinn krävs det ett mer heltäckande underlag.  
 
Matkostnad 
Skolorna och förskolorna serverar förutom lunch även frukost och mellanmål. 
Varje skola/förskola ansvarar för inköp av varor till frukost, mellanmål och 
tillbehör till lunchen. Inköpen separeras inte, vilket gör att det inte går att få fram 
kostnaderna för just lunchen utan att närmare granska inköpsordrar eller genom att 
göra en kvalificerad uppskattning.  
 
Transporter 
Systemet med ett centralkök som levererar varm mat till mottagningskök är det 
alternativ som kräver mest transporter. Skulle Cook and Chill användas i högre 
utsträckning skulle transporterna minska, dels utifrån att leverans kan ske under en 
större del av dagen samt att det inte kräver matleverans dagligen.  
 
Haganässkolan (Bjärshögsskolan) och Tingdalsskolan 
För nya Bjärshögsskolan och Tingdalsskolan bedöms behovet av kockar vid 
tillagningskök vara 3 kockar/kök, vilket i dagsläget skulle innebära en högre 
kostnad om cirka 150 000 kr i personalkostnad jämfört med mottagningskök.  
 
I det fall centralköket inte ska laga mat till Bjärshögsskolan inkl. planerad förskola 
samt Tingdalsskolan skulle det i dagsläget, baserat på det antal barn och elever 
som går på skolorna/förskolorna, innebära 730 portioner mindre. Detta skulle få 
effekter på centralkökets verksamhet, vilket i sin tur skulle innebära att åtgärder 
behöver vidtas. 
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I framtiden kommer de båda skolorna tillsammans att ha ett behov 
av 1 000-1 200 portioner/dag. Bjärshögsskolan är redan upphandlad och i 
anbudsunderlaget föreskrivs ett mottagningskök. Hur ett kök utformas beror på 
hur byggnaden planeras i övrigt. T.ex ska Bjärshögsskolan ha två matsalar, vilket 
med stor sannolikhet har påverkat köket till det större. Köket på skolan kommer 
tillfälligt kunna hantera vissa delar av centralkökets funktioner vid t.ex. 
driftstörningar. Vid en kris kan köket under en begränsad tid klara av ungefär en 
fördubbling av antalet portioner jämfört med planerade 650 portioner. Det 
förutsätter mer personal än vad som krävs för det dagliga behovet samt att 
maträtterna anpassas för att klara av att sprida ut tillagningstiden under en större 
del av dagen. 
 
Bjärshögsskolans kök kommer till ytan vara så stort att det skulle kunna vara ett 
tillagningskök. Det skulle dock kräva anpassningar av t.ex. ventilationen.  
 
Under hösten 2022 kommer förfrågningsunderlag för Tingdalsskolan att arbetas 
fram.  
 
Från centralköket går det i dagsläget 15 438 transporter per år, varv 492 går till 
Tingdalsskolan och Haganässkolan. Det betyder att transporterna skulle minska 
från 15 438 till 14 946/ år vid införande av tillagningskök på dessa två skolor. I 
sammanhanget behöver det dock påtalas att transporten har flera andra stopp på 
vägen som fortsatt kommer vara nödvändiga. 
 
Äldreboende 
I dagsläget tillagas ingen mat på kommunens äldreboende utan alla komponenter 
levereras från centralköket. Ska äldreboendes kök och framtida tillagningsmetoder 
ändras till tillagningskök innebär det att det behöver byggas helt nya kök.  
 
Sammanfattning 
De närmaste 10 åren ser förvaltningen inte att centralkökets kapacitet kommer att 
vara en begränsande faktor för kommunens matproduktion. Fortsätter kommunen 
att växa i invånarantal kommer åtgärder dock så småningom att behöva vidtas för 
att klara den kapacitet som krävs för att tillgodose behovet.  
 
Bjärshögsskolan och Tingdalsskolan ersätter befintliga skolor, vilket vid införande 
av tillagningskök skulle innebära en minskning av antalet portioner som 
centralköket tillagar. Centralkökets uppdrag behöver i sådant fall ses över. 
 
Ett generellt beslut, att tillkommande kök på skolor och förskolor ska vara 
tillagningskök kan innebära en risk i att Åstorp bygger upp en organisation som är 
svår att leva upp till, t.ex. vad gäller möjligheterna att anställa personal med rätt 
kompetens. 
 
Oavsett beslut om kökstyp bör det införas bättre rutiner för att mäta matsvinnet för 
att få statistik som går att arbeta för att förbättra. Kostnaden för respektive 
skolas/förskolas lunchen går inte att få fram då de i dagsläget inte särskiljer 
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frukost och mellanmål från kostnaden för lunchen. Detta är en brist 
som också bör åtgärdas för att skapa ett jämförbart underlag oavsett kökstyp.  
 
För att svara på exakta effekter vad gäller ekonomi, kvalitet och miljö krävs en 
mer omfattande utredning, som är både tidskrävande och kompetensberoende. En 
sådan utredning föreslås göras av extern part med bred kunskap inom storkök, 
logistik och miljö. Utredningen förväntas svara på vilket av köksalternativen som 
lämpar sig bäst för Åstorps kommun utifrån befintligt uppbyggd struktur. För detta 
behöver resurser tillsätts. Utredningen beräknas kosta 150 000-200 000 kr. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barnets bästa har inte beaktats i ärendet utan får hanteras i det fall det blir ett 
vidare utredningsuppdrag.  
 
Expedieras till  
Akten 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Karin Larsson 
Lokalstrateg 
042 640 49  
karin.larsson@astorp.se 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

20(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-12-12 
 

Kf § 16 
 
Mötesarvode för kommunala pensionärsrådet  
Dnr KS 2022/349 
 
Sammanfattning  
I 2023 års budget avsätts 100 000 kr om mötesarvoden för samtliga 
representanter i det Kommunala pensionärsrådet. Mötesarvoden föranleder 
en förändring av kommunala pensionärsrådets reglemente och i kommunens 
arvodesbestämmelser (§ 15 a). 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2023-01-11 § 12 
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-21 § 261 
Tjänsteskrivelse från Sebastian Johnsson, nämndsekreterare, 2022-12-07 
Förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet 
Förslag till reviderade arvodesbestämmelser 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 



Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat elektroniskt.              Utdragsbestyrkande

16(21)

PROTOKOLL
2023-01-11

Ks § 12

Mötesarvode för kommunala pensionärsrådet 
Dnr KS 2022/349

Sammanfattning 
I 2023 års budget avsätts 100 000 kr om mötesarvoden för samtliga 
representanter i det Kommunala pensionärsrådet. Mötesarvoden föranleder en 
förändring av kommunala pensionärsrådets reglemente och i kommunens 
arvodesbestämmelser (§ 15 a).

Beslutsunderlag
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-21 § 261
Tjänsteskrivelse från Sebastian Johnsson, nämndsekreterare, 2022-12-07 
Förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet
Förslag till reviderade arvodesbestämmelser

Yrkanden
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att införa 
sammanträdesarvoden för samtliga närvarande representanter i det Kommunala 
pensionärsrådet genom avsatta medel i 2023 års budget, och i samband med det 
anta förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet samt att anta 
förslag till reviderade arvodesbestämmelser.

Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Bitten Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande, med bifallsyrkande från Rolf Lundqvist (SD) 
och Bitten Mårtensson (S), under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Att införa sammanträdesarvoden för samtliga närvarande representanter i det 
Kommunala pensionärsrådet genom avsatta medel i 2023 års budget, och i 
samband med det anta förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet 
samt att anta förslag till reviderade arvodesbestämmelser.

Expedieras
Akten
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott

Protokollet har justerats elektroniskt           Utdragsbestyrkande

12(16)

PROTOKOLL
2022-12-21

KsAu § 261

Mötesarvode för kommunala pensionärsrådet 
Dnr KS 2022/349

Sammanfattning 
I 2023 års budget avsätts 100 000 kr om mötesarvoden för samtliga 
representanter i det Kommunala pensionärsrådet. Mötesarvoden föranleder en 
förändring av kommunala pensionärsrådets reglemente och i kommunens 
arvodesbestämmelser (§ 15 a).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Sebastian Johnsson, nämndsekreterare, 2022-12-07 
Förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet
Förslag till reviderade arvodesbestämmelser

Yrkanden
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att införa sammanträdesarvoden för samtliga närvarande representanter i det 
Kommunala pensionärsrådet genom avsatta medel i 2023 års budget, och i 
samband med det anta förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet 
samt att anta förslag till reviderade arvodesbestämmelser.

Bitten Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Menaid Nocic (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Stefan Ekberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa 
sammanträdesarvoden för samtliga närvarande representanter i det 
Kommunala pensionärsrådet genom avsatta medel i 2023 års budget, och i 
samband med det anta förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet 
samt att anta förslag till reviderade arvodesbestämmelser.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige 
 
Mötesarvode för kommunala pensionärsrådet 
Dnr KS 2022/349 
 
Sammanfattning 
I 2023 års budget avsätts 100 000 kr om mötesarvoden för samtliga representanter 
i det Kommunala pensionärsrådet. Mötesarvoden föranleder en förändring av 
kommunala pensionärsrådets reglemente och i kommunens arvodesbestämmelser 
(§ 15 a). 
 
Förslag till beslut 
Att införa sammanträdesarvoden för samtliga närvarande representanter i det 
Kommunala pensionärsrådet genom avsatta medel i 2023 års budget. 
 
Att anta förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet. 
Att anta förslag till reviderade arvodesbestämmelser. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sebastian Johnsson, nämndsekreterare, 2022-12-07 
Förslag till reglemente för Kommunala pensionärsrådet 
Förslag till reviderade arvodesbestämmelser 
Budget 2023 plan 2024–2025 
 
Ärendet 
Det kommunala pensionärsrådet samlar representanter för fyra 
pensionärsföreningar samt tre politiker. Kommunstyrelsen fastställer ledamöter 
och ersättare från pensionärsorganisationerna (varje organisation får ha upp till två 
ledamöter och två ersättare) som ingår i rådet. 
 
I dagsläget består rådet sammanlagt av 16 representanter, nio ledamöter och sju 
ersättare. Av dessa sitter tre politiker med i rådet som representanter från 
kommunen. Dessutom har rådet en beredningsgrupp som består av fem 
representanter, varav en är politiker (ordförande). Rådet sammanträder minst fyra 
gånger per år och ska också sammanträda i samband med kommunens 
budgetbehandling. Pensionärsrådet har möjlighet att skicka frågor till kommunens 
nämnder och agerar remissorgan i frågor som är av särskild betydelse för rådet. 
 
Enligt tidigare beslut arvoderas endast medlemmar i beredningsgruppen för 
Åstorps kommunala pensionärsråd (Kommunfullmäktige 2016-10-31, § 141) i 
enlighet med de principer som gäller för förtroendevalda. 
 
Förslaget finansieras med ett anslag på 100 000 kr i 2023 års budget. Med anslaget 
kan samtliga av rådets representanter arvoderas. Arvodena för kommunala 
pensionärsrådet föranleder en förändring i kommunens arvodesbestämmelser (§ 15 
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a) som tydliggör vilka regler som gäller för arvoden vid deltagande i ett 
sammanträde.  
 
Det Kommunala pensionärsrådet har efterfrågat mötesarvode i tidigare skrivelser. 
 
Eventuell intressekonflikt 
I dagsläget arvoderas ingen i ungdomsrådet och om det beslutas att 
pensionärsrådet ska arvoderas bör likställighetsprincipen beaktas att arvodera 
samtliga råd eller organ som kan likställas med kommunala pensionärsrådet. 
 
Efter Budget 2023 plan 2024–2025 antas, ska samtliga representanter i Åstorps 
kommunala pensionärsråd arvoderas vid närvaro från och med 2023. 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
 
Sebastian Johnsson 
Nämndsekreterare  
sebastian.johnsson@astorp.se 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Arvodesbestämmelser 
Arvoden och andra ersättningar för 
förtroendevalda 
 
 
 
 
Dnr KSFD 2022/287 
 
 
 
 

Beslutad den 2022-XX-XX   
av Kommunfullmäktige 

] 
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Tillämpningsområde 
1 § Arvodesbestämmelserna gäller för förtroendevalda i Åstorps kommun, med vilka 
avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, nämnder, utskott 
och revision samt de (som ingår i dessa bestämmelser) som i övrigt är valda av kommunen 
och som inte får ersättning på annat sätt. 
 
Kommunalråd och oppositionsråd 
2 § Kommunalråd och oppositionsråd samt annan förtroendevald som innehar ett eller 
sammantaget flera uppdrag om minst 40 % av heltid är berättigad till ett årsarvode, som 
betalas ut månadsvis i enlighet med bilaga 1. Ingen annan ersättning från Åstorps kommun 
utgår.  
 
3 § Undantaget från sista meningen är personliga utlägg och kostnader som uppkommer i 
samband med utövande av politiskt uppdrag. 
 

1. Förlorad arbetsförtjänst utgår ej. 
2. Uppdrag i kommunägda bolag inkluderas i årsarvodet.  
3. Pensionsavsättning görs i enlighet med § 33.  
4. Semesterledighet utgår i enlighet med §§ 30 – 31 

 
Arvode 
4 §  Förtroendevald som har uppdrag understigande 40 % av heltid, sk fritidspolitiker, är 
berättigad timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst som framgår av dessa 
bestämmelser. 
 
5 § Arvode för protokollsjustering uppgår till grundersättning (dubbelt timarvode) om särskild 
tid och plats bestäms. Arvode för protokollsjustering utgår inte om justeringen sker digitalt. 
Arvode för justering utgår ej till förtroendevalda med uppdrag inom presidium eller där 
årsarvode inom nämnden och/eller utskottet utgår. 
 
Inläsningsarvode 
6 § Inläsningsarvode, till skillnad från årsarvode betalas ut till närvarande förtroendevalda. 
 
Följande omfattas av inläsningsarvode 

1. ledamöter i socialnämndens arbetsutskott (ej presidium) 
2. ledamöter i bildningsnämndens arbetsutskott (ej presidium), samt 
3. ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (ej presidium och arbetsutskottets 

ledamöter) 
Den som uppbär årsarvode kan ej få inläsningsarvode. 
 
7 §  Maximalt ett inläsningsarvode kan utgå per månad, dvs. har man fler möten utgår 
inläsningsarvode för det första mötet. Inläsningsarvode kan ej utgå i anslutning till annat 
sammanträde. 
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Årsarvode 
8 § Årsarvode utgår till presidium i kommufullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden, 
bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, revisionen, 
valnämnden (endast under valår). Årsarvode utgår till överförmyndarnämndens 1a vice 
ordförande de år då Åstorp innehar posten, i enlighet med upprättat avtal med 
Överförmyndarnämnden 4K. 
 
9 § Årsarvode utgår även till kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter samt ordförande i 
kommunstyrelsens teknik och serviceutskott. 
Undantag från årsarvode är kommunfullmäktiges valberedning, 
 
10 § Arvodesbeloppen framgår av bilaga 1. Arvodet är kopplat till riksdagsledamöternas 
arvoden och justeras i februari varje år och gäller från och med den förste februari samma år. 
 
Uppgifter inom ramen för årsarvode 
11 § Inom ramen för årsarvode enligt §§ 8 – 10 ingår följande arbetsuppgifter: 

a) Rutinmässig uppföljning av förvaltningens arbete, 
b) Överläggning med tjänsteman eller annan anställd, 
c) Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, förvaltningschef, 

föredragande eller annan anställd med anledning av sammanträde, besiktning, 
förrättning eller dylikt, 

d) Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling, 
underskrift av protokoll i egenskap av ordförande eller justerare (oberoende om 
årsarvodet utbetalas för uppdrag i nämnd eller utskotts räkning), 

e) Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt, 
f) Utövande av delegationsbeslut, 
g) Överläggning med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala 

organ, 
h) Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder, 
i) Övriga uppgifter som till sin karaktär är likartade med de inom a-h angivna uppgifter. 

 
12 § Fasta arvoden till ordförande i tillfällig beredning tillsatta av fullmäktige eller styrelsen 
ska utgå med särskilt belopp som fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott efter förslag. 
 
Timarvode 
13 § Förtroendevalda har vid deltagande i sammanträde rätt till: 

1) grundarvode för första timmen, som utgår med dubbelt timarvode, samt  
2) halvt timarvode per påbörjad halvtimme i enlighet med bilaga 1.  

 
14 § Om flera sammanträden äger rum samma dag ska minst en timme förflyta mellan 
sammanträdena för att nytt grundarvode ska utgå. Om årsarvode utgått för en uppgift enligt 11 
§ ska inte något timarvode utgå för samma uppgift enligt 13 §. 
 
15 § Följande möten berättigar till arvode 

a) Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott 
och beredningar, kommunala pensionärsrådet och dess beredningsgrupp samt övriga 
nämnder, nämndsutskott, nämndberedningar och revisionen, 
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b) Sammanträde med tillsatta tillfälliga beredningar och politiska projektgrupper tillsatta 
av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller revisionen 

c) Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts (ett grundarvode utgår, gäller ej 
digital justering). 

d) Partigruppmöten inför de sammanträden som anges i a), undantagen är den som 
uppbär inläsningsarvode eller årsarvode, 

Med grupp enligt d) avses minst två förtroendevalda från samma parti. Om det ska vara 
ledamöter/ersättare i gruppen som är från olika partier så måste dessa partier ha meddelat 
fullmäktige att man har ett etablerat samarbete. 
 
Om beslut finns från kommunfullmäktige, nämnd eller annat organ enligt a) utgår arvode 
även för följande (e-n): Denna beslutsrätt får delegeras. 

e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, jourhavande 
inom socialnämnden i aktiv tjänst, studieresa, kurs eller liknande som rör angelägenhet 
för Åstorps kommun och som har ett direkt samband med förtroendeuppdraget i 
Åstorps kommun, 

f) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till Åstorps kommun, 

g) Överläggning med företrädare för annat organ i Åstorps kommun än det den 
förtroendevalde själv tillhör, 

h) Sammankomst med samrådsorgan/intressentssammansatt organ, 
i) Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det organ i Åstorps 

kommun den förtroendevalde själv tillhör (gäller endast om förvaltningschefen kallar 
till möte), 

j) Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd, nämndberedning eller 
utskott, 

k) Besiktning eller inspektion, 
l) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
m) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 
n) Fullgörande av administrativa uppgifter inom revisionen 

 
Till jourhavande inom socialnämnden utgår jourersättning om 50 kr per dygn. 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
Generella bestämmelser 
16 § Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för faktiskt sammanträdestid samt för restid i 
anslutning till ett möte. Förlorad arbetsförtjänst har en övre- och undre gräns om en timme 
innan och efter en förrättning enligt § 15. Föreligger särskilda skäl kan en prövning göras 
gällande ersättningsanspråk om förlorad arbetsförtjänst utanför den övre och undre gränsen. 
 
17 § Har den förtroendevalda en förrättning på ledig tid har man ingen rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. Detta innebär att en förtroendevald som byter arbetspass för 
att få ledig tid för att kunna delta i en förrättning inte har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
18 § Förtroendevald, som har begärt ledigt där sammanträdet av något skäl ställs in eller 
avslutas i förtid utan att den förtroendevalda då har möjlighet att ta tillbaka sin 
ledighetsansökan, äger 
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 med intyg rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarande styrkt beviljad ledighet 
(antal timmar). Gäller endast om sammanträdet ställs in senare än kallelse ska sändas ut i 
enlighet med arbetsordning eller nämndens reglemente. 
 
19 § För att ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utgå krävs att: 

• Den förtroendevalda har förlorat arbetsförtjänst på grund av förrättning som föranletts 
av uppdraget. Med arbetsförtjänst likställs arbetsmarknads- och 
socialförsäkringsbaserade ersättningar, 

• Förrättningen finns med i den uppräkning av ersättningsberättigade förrättningar som 
gjorts i 15 §. 

• Den förtroendevalda ska kunna styrka sin förlust enligt de anvisningar som Åstorps 
kommun utfärdar 

 
Summan av ersättning för förlorad arbetsförtjänst tillsammans med arvode får högst utgå till 
motsvarande belopp som utgår till heltidsarvoderat kommunalråd. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan maximalt utgå med totalt 32 timmar per månad, 
oberoende av antal uppdrag som den förtroendevalde innehar. 
 
 
Ersättning till förtroendevald med anställningsförhållande 
20 § För förtroendevald som har anställningsförhållande grundas ersättningen på det intyg 
som den förtroendevalde lämnar till kommunen. Vid förändring av inkomst eller byte av 
arbetsgivare, ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen.  
 
21 § Ersättning utgår ej för uppdrag som utförs under semester, komptid, flextid eller 
motsvarande.  
 
Förtroendevald med anställningsförhållande och som själv kan reglera sin arbetstid så att 
uppdrag utförs på ‘ledig’ tid och därför inte föranleder något löneavdrag, har inte rätt till 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Löneavdrag måste ske för att ersättning ska utgå. 
 
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst (t.ex. som en följd av ledigheter för 
uppdrag åt olika huvudmän) och således inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt 
till ersättning för förlorad arbetsförtjänst från kommunen. 
 
Den förtroendevalde ska, om kommunen begär det, kunna redovisa intyg från sin arbetsgivare 
som styrker den förlorade arbetsförtjänsten vid varje förrättning.  
 
22 § Kan den förtroendevalde inte styrka den förlorade arbetsförtjänsten, på sätt som Åstorps 
kommun begär, blir den förtroendevalde återbetalningsskydlig om ersättning hunnit betalas 
ut. 
 
  



Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Åstorp 
 
 

 
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 

2022-10-25 7(12) 

Ersättning till förtroendevald som inte har något anställningsförhållande 
23 § För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande, men driver aktiv 
näringsverksamhet som ger arbetsförtjänst, ska ersättningen grundas på en av följande 
grunder: 

• Ersättningen grundas på en schablonberäknad årsinkomst om fyra inkomstbasbelopp 
(för aktuellt år), 

• Den förtroendevalde lämnar särskilt underlag som styrker förlusten 
• Sjukpenningsggrundande inkomst används som grund för beräkning av 

schablonbelopp, 
• Den till skatteverket senaste inlämnade och godkända skattedeklaration 

 
Ersättning för barntillsynskostnader 
24 § Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning har styrkta kostnader för 
tillsyn för barn under 12 år kan få ersättning per timme. Påbörjad timme räknas som hel 
timme.  
 
Ersättning utgår inte om tillsynen utförts av person som tillhör den förtroendevaldes hushåll 
och inte heller för tid då barnet vistas i den reguljära barnomsorgen eller uppbär 
vårdnadsbidrag. 
 
Ersättning utgår inte till förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid. 
 
Rese- och traktamentsersättning 
25 § Till förtroendevald som fullgör uppdrag för Åstorps kommuns räkning i enlighet med 13 
-15  § utgår resekostnadsersättning och traktamente enligt Bestämmelser om 
traktamentsersättning och resetillägg, Trakt T. För förtroendevald räknas bostadsort som 
tjänstgöringsort. 
 
26 § Förtroendevald med funktionshinder har rätt till ersättning för styrkta resekostnader som 
på grund av funktionshindret uppkommer när de fullgör uppdrag för Åstorps kommun, t.ex. 
ersättning för färdtjänst. 
 
25 – 26 §§ gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller betydande 
del av heltid. 
 
27 § Ersättning vid körning med egen bil utgår enligt Bilersättningsavtal, BIA, om avståndet 
från den förtroendevaldas fasta bostad till sammanträdesplatsen eller motsvarande överstiger 
4 km enkel resa. 
 
Ersättning för förlorad pensions- och semesterförmån 
28 § Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån 
29 § Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. 
 
28 – 29 §§ gäller inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller betydande del av 
heltid. 
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Frånvaro och ledighet 
30 § För kommunalråd och oppositionsråd gäller vid frånvaro pga sjukdom bestämmelser i 
Allmäna bestämmelser (AB) som gäller för månadsavlönad anställd. För förtroendevald med 
en sysselsättning under 40 % av heltidsuppdrag utgår oavkortat arvode de första 30 
kalenderdagarna vid varje sjukdomsfall. Förtroendevald som pågrund av sjukdom inte kan 
fullfölja sitt uppdrag ska anmäla detta första dagen till kommunen. 
 
31 § Övrig ledighet för kommunalråd och oppositionsråd innefattar att med bibehållet arvode 
erhålla semester som motsvarar ledighet under det antal dagar som enligt gällande allmänna 
bestämmelser (AB) utgör den längsta årssemstern. 
Om annan förtroendevald begär ledighet eller av andra skäl är ledig, ankommer det på 
kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om omfattningen av förmåner. 
 
32 § Kommunalråd och oppositionsråd ska en gång om året anmäla till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den ledighet som uttagits under året. Det förutsätts att merparten av ledigheten 
tas ut under sommarperioden. 
 
Pension och försäkring 
33 § Förtroendevalda omfattas av kommunens pensionsregelverk för förtroendevalda OPF-
KL-18. Undantag kan gälla för den som redan uppbär tjänstepension eller pension för 
förtroendevald. 
Förtroendevald omfattas i normalfallet även av kommunens tjänstegruppsliv för 
förtroendevalda – GL-F. Undantag kan gälla den som är motsvarande försäkrad av annan 
kommun i annat uppdrag eller hos annan arbetsgivare (endast en försäkring gäller). 
Förtroendevald omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada – TFA-KL 
 
Förtroendevald som innehar uppdrag om mindre än 40 % av heltidsuppdrag (fritidspolititker) 
har rätt till kompensation för styrkt förlorad pensionsförlust. 
 
Tolkning och tillämpning 
34 § Beslut i frågor rörande tolkning och tillämpning av detta reglemente ska fattas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Även ersättningsfrågor som inte kan hanteras inom ramen 
för detta reglemente hänförs till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut. Arbetsutskottet 
kan konsultera arvodesgruppen som varit delaktig i framtagandet av arvodesbestämmelserna. 

Övrigt 
35 § Inbjudan från tjänstemän ger ingen ersättning och är helt frivilliga för förtroendevalda 
att närvara på. För att ersättning ska utgå krävs politiskt beslut eller godkännande från 
ordförande i en nämnd, ett utskott eller en beredning och då skickas även en kallelse ut. 
 
Bilaga 1 Ersättningsnivåer i nämnder, styrelse, revision, valförrättare och kommunala bolag 
Bilaga 2 Tabell, rätt till arvode 
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Bilaga 1 
Arvoden för förtroendevalda 2019-2022 
 
Sammanträdesarvodet (kr/h) är för närvarande 0,3 % av riksdagsledamöternas 
arvode/månad vilket blir 215 kr/h.  
Grundarvode: Första timmen ersätts med dubbelt belopp (430 kr). Fortsatt ersättning sker per 
påbörjad halvtimme med ett halvt sammaträdesarvode.  
 
Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp har rätt till sammanträdesarvode vid sina 
beredningsmöten. 
 
Befattning Uppdragets 

omfattning 
(%) 

Månadsarvode 

Riksdagsarvodet - 2022-01-01  100 71 500 kr  
  

 

Fullmäktige - ordf 6,00 4 290 kr 
Fullmäktige - 1a vice ordf 1,80 1 287 kr 
Fullmäktige - 2a vice ordf 1,80 1 287 kr  

  
 

Kommunstyrelsen - ordf 100,00 71 500 kr 
Kommunstyrelsen - 1a vice ordf 100,00 71 500 kr 
Kommunstyrelsen - 2a vice ordf 50,00 35 750 kr 
Kommunstyrelsen - inläsningsarvode  
(närvarande deltagare) 

1,20 858 kr 

Kommunstyrelsen au, ledamot (ej inläsningsarvode) 4,00 2 860 kr 
Teknik- och serviceutskott, ordf 3,00 2 145 kr  

  
 

Socialnämnden - ordf 20,00 14 300 kr 
Socialnämnden - 1a vice ordf 5,00 3 575 kr 
Socialnämnden - 2a vice ordf 6,00 4 290 kr 
Socialnämndens au 
(Inläsningsarvode, ej presidium) 

1,20 858 kr 
 

  
 

Bildningsnämnden - ordf 12,00 8 580 kr 
Bildningsnämnden - 1a vice ordf 3,00 2 145 kr 
Bildningsnämnden - 2a vice ordf 3,60 2 574 kr 
Bildningsnämndens au 
(Inläsningsarvode, ej presidium) 

1,20 858 kr 
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Befattning Uppdragets 
omfattning 
(%) 

Månadsarvode 

Bygg- och miljönämnden - ordf 10,00 7 150 kr 
Bygg- och miljönämnden 1a vice ordf 2,50 1 788 kr 
Bygg- och miljönämnden 2a vice ordf 3,00 2 145 kr  

  
 

Kultur- och fritidsnämnd - ordf 4,00 2 860 kr 
Kultur- och fritidsnämnd 1a vice ordf 1,00 715 kr 
Kultur- och fritidsnämnd 2a vice ordf 1,20 858 kr  

    
Revisionen - ordf 4,00 2 860 kr 
Revisionen - 1a vice ordf 1,00 715 kr 
Revisionen - 2a vice ordf 1,00 715 kr 
Revisionen - ledamot 1,00 715 kr  

  
 

Överförmyndarnämnden - 1a vice ordf (när Åstorp har 
innehar posten) 

1,50 1 073 kr 
 

  
 

Valnämnden - ordf (valår) 2,00 1 430 kr 
Valnämnden 1a vice ordf (valår) 0,50 358 kr 
Valnämnden - 2a vice ordf (valår) 0,60 429 kr  

  
 

Räddningsnämnden - ordf 0,00 0 kr 
Räddningsnämnden 1a vice ordf 0,00 0 kr  

  
 

KF valberedning - ordförande timarvode 
 

KF valberedning 1a vice ordf timarvode 
 

KF valberedning 2a vice ordförande timarvode 
 

  
 
  



Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Åstorp 
 
 

 
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 

2022-10-25 11(12) 

Helägda kommunala bolag 
 
Arvoden för presidieuppdrag i kommunägda bolag skrivs som årlig summa och betalas ut 
löpande med 1/12 varje månad. 
För ledamöter och ersättare utgår sammanträdesarvode och annan ersättning som för övriga 
förtroendevalda. 
 
Arvoden till bolagen fastställs av bolagsstämman. 
 
Uppdrag Årsarvode 
BFAB  

Ordförande 21 100 kr 
Kvidingebyggen  

Ordförande 18 800 kr 
BITAB   

Ordförande 7 050 kr 
BUTAB  

Ordförande 18 800 kr 
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Bilaga 2 
 
Rätt till arvode 
 
Ersättning 

 
Uppdrag 

Årsarvode Inläsningsarvode 
(Vid närvaro) 

Timarvode Arvode för 
partigruppmöten 

Justeringsarvode Ersättning för 
arbetsförtjänst 

Kommunalråd Ja Nej Nej Nej Nej Nej 
Oppositionsråd Ja Nej Nej Nej Nej Nej 
Presidium exkl 
råd. 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Ledamöter i 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Ersättare i 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott  

Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Ledamöter och 
ersättare i 
kommunstyrelsen 
(exkl. ord. ledamot 
i arbetsutskottet) 

Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

Ledamot i 
socialnämndens 
och 
bildningsnämndens 
arbetsutskott 

Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

Ersättare i 
socialnämndens 
och 
bildningsnämndens 
arbetsutskott 

Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Ledamot och 
ersättare i nämnd 
och kommunfull-
mäktige (övriga) 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
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1 Syfte 
Kommunala pensionärsrådet är ett intresseorgan för samråd och information 
mellan företrädare för pensionärsorganisationer som är aktiva inom Åstorps 
kommun och Kommunstyrelsen i frågor som berör äldre och 
förtidspensionärer. Rådet kan lämna förslag till beslut i kommunstyrelsen och 
facknämnderna, men saknar möjlighet att själv fatta bindande beslut.  

Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas 
verksamhetsplanering, initiera nya frågor i nämnder och styrelser sam vara ett 
forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.  

Rådet ska vara ett remissorgan i övergripande frågor som berör äldre och i de 
fall kommunala nämnder begär det, utse representanter i olika 
referensgrupper. Kommunen ska genom sina representanter löpande lämna 
information om planer och förändringar i verksamheten på ett sätt så att rådet 
har möjligheter att lämna synpunkter och påverka de förändringar som rör 
pensionärsgrupperna.  

2 Sammansättning 
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen och 
sammansättningen omfattar representanter utsedda av Kommunstyrelsen och 
representanter för riksorganisationer för pensionärer som genom sin 
lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen. 
Kommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter och ersättare från 
pensionärsorganisationerna (två ledamöter och två ersättare) som ingår i 
rådet. Organisationerna lämnar före 1 november det år kommunfullmäktige 
väljs, förslag på ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet och vice ordföranden föreslås av 
rådet och fastställs av kommunstyrelsen.  

Mandattiden omfattar samma tid som för övriga facknämnder (ej 
kommunstyrelsen).  

3 Arbetsformer 
Rådet ska minst ha fyra ordinarie sammanträden per år, samt ett sammanträde 
i samband med kommunens budgetbehandling. 

Rådet ska tillsätta en beredningsgrupp som har till uppgift att förbereda 
ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden.  

Andra sammanträden kan hållas om ordförande, vice ordförande, 
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 
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3.1 Kallelse 
Kallelse och föredragningslista bör tillställas ledamöter och ersättare senast 
fyra arbetsdagar före rådets sammanträde.  

3.2 Protokoll  
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av ledamot från 
pensionärsorganisationerna. Protokollsutdrag expedieras till de som berörs av 
beslut som finns i protokollet. 

Fullständigt protokoll skickas till kommunstyrelsen, socialnämnden, 
representerade pensionärsorganisationer för vidare distribution till ledamöter 
och ersättare samt till de pensionärsföreningar som är verksamma i 
kommunen, via mail. 

4 Ekonomi och administration 
Till pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare utgår reseersättning 
och sammanträdesarvode. Kommunala pensionärsrådet har en sekreterare 
som hjälper till med kallelser, protokoll och utskick av beslut.  

5 Utbildning 
Ledamöterna i kommunala pensionärsrådet ska en gång årligen få utbildning 
för att hantera aktuella frågor i rådet.  
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Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 29 december 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Åstorps kommun 
Parti: Liberalerna 
Avgången ersättare: Tobias Borg 
Ny ersättare: Ola Nilsson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Åstorps kommun har kommit in med en begäran 
om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Tobias Borg har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Malin Mattsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne 
antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. 
Ange diarienummer 41805-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska besökssäkerhet 
och skalskydd på förskola och grundskola. Syftet med granskningen är att bedöma om 
överlämnandet av tillsynsansvaret mellan vårdnadshavare och personal genomförs på 
ett säkert sätt vid kommunens förskolor. Vidare syftar granskningen till att bedöma om 
förskolan och skolan har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in i förskolans och 
skolans område. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att överlämnandet av 
tillsynsansvaret mellan vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt vid 
kommunens förskolor. Sammanfattningsvis bedömer vi vidare att det finns etablerade 
besöksrutiner på samtliga besökta förskolor och grundskolor, dock saknas det på 
flertalet enheter styrdokument som ger direkta instruktioner avseende hur bemötande 
av besökare ska ske. Vi bedömer att riktlinjer för besök med fördel kan dokumenteras 
samt att riskbedömningar kring besökssäkerhet i högre grad kan genomföras på 
enheterna, som en del i detta arbete. Vi ser positivt på att det finns centralt framtagna 
och lokalt anpassade handlingsplaner för agerande vid hot- och våldssituationer.  
Vi konstaterar att enheterna kommit olika långt vad gäller planer och rutiner för 
inrymning. Vi bedömer att det är av vikt att det finns en fastställd och känd rutin som 
personalen med lämpliga intervaller får öva inrymning utifrån. I detta arbete bör även 
ingå att se över möjliga alternativt till en lämplig inrymningssignal. Vidare bedömer vi 
att besökta förskolor och grundskolor har erforderliga yttre skalskydd. Vår bedömning 
är att det finns vissa utvecklingsmöjligheter avseende att säkerställa att värdesaker 
förvaras säkert under kvällstid och helger.  
 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bildningsnämnden att tillse:  

— Att förskolor och grundskolor genomför lokalt anpassade riskbedömningar avseende 
besökssäkerhet och utifrån dessa dokumenterar eventuella åtgärder som är 
lämpliga för den enskilda förskolan/skolan. 

— Att riktlinjer/rutiner dokumenteras avseende bemötande vid besök i förskolans och 
grundskolans verksamhet. 

— Att förskolor och grundskolor har en fastställd och känd rutin som personalen med 
lämpliga intervaller övar inrymning utifrån, samt att samtliga enheter ser över möjliga 
alternativ till en lämplig inrymningssignal.  

— Att förskolorna ser över tillgången till ”säkra” låsbara rum, som kan nyttjas om en 
hotfull situation skulle uppstå. 

— Att möjligheterna till säker förvaring av värdesaker ses över på förskolorna. 
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2 Bakgrund 
I skollagens 5 kapitel Trygghet och studiero lyfts arbetsmiljön fram i §§ 3 och 4. I § 3 
står det specifikt att alla elever skall tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet 
och studiero. I § 4 hänvisar skollagen till arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen stipulerar 
att åtgärder skall vidtas för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall. 
I föräldrabalkens 6 kapitel 2 § 2 stycket regleras vårdnadshavarnas ansvar för barnens 
personliga förhållanden och behov. När barn överlämnas i förskola och skola övergår 
ansvaret för tillsyn av dem från vårdnadshavarna till personal. 
Förskolor och skolor i Sverige är relativt öppna, men skolan är ingen allmän plats. 
Därför finns det ett behov av rutiner för externa besökare. Personalen har ansvar för 
barn och elever under deras skoldag.  
Efter ett flertal händelser i andra kommuner där obehöriga har kunnat gå in på förskolor 
och skolor och där händelser av allvarlig karaktär inträffat till följd av detta, vill 
revisorerna granska vilka säkerhetsrutiner det finns i förskolan och skolan för att 
skydda barn, elever och personal samt egendom. 
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens rutiner avseende besök samt hot och våld behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om överlämnandet av tillsynsansvaret mellan 
vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt vid kommunens förskolor. 
Vidare syftar granskningen till att bedöma om förskolan och skolan har rutiner för att 
förhindra obehöriga att ta sig in i förskolans och skolans område. 
Inom ramen för granskningen kommer följande revisionsfrågor besvaras: 

‒ Har förskoleenheterna rutiner för mottagande och hämtning av barn?  
‒ Har enheterna rutiner för externa besökare? 
‒ Är befintliga rutiner och föreskrifter dokumenterade? 
‒ Vilket skalskydd har enheterna för att skydda sig från inbrott? 
‒ Hur hanteras hotfulla situationer? 
‒ Vilka riskbedömningar och uppföljningar görs av verksamheten avseende 

granskningsområdet? 
Granskningen omfattar förskola och grundskola. Verksamhetsformerna förskoleklass 
och fritidshemmet ingår inte i granskningen. 

2.2 Metod 
Granskningen har genomförts genom oanmälda besök på ett urval av kommunens 
förskolor och grundskolor för att testa rutiner och säkerhet beträffande externa 
besökare. Fem förskolor och sex grundskolor har besökts. I samband med de 
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oanmälda besöken genomförs samtal med personal. Förvaltningschef intervjuades 
efter genomförda förskole- och skolbesök. Vidare har dokument så som 
handlingsplaner, rutiner och dylika dokument studerats.  
Rapporten är sakkontrollerad av förvaltningschef.  

2.3 Lagar och regelverk 
I granskningen utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av nedan lagrum samt 
tillämpbara interna regelverk och policys. Vidare har Skolverkets riktlinjer avseende 
väpnat våld inkluderats. 

2.3.1 Skollagen 

I Skollagen 5 kap 3 § framgår att alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas 
av studiero och trygghet. Studiero syftar till att det finns goda förutsättningar för elever 
att koncenterara sig på undervisningen. Huvudmannen inom skolenheten ska 
säkerställa att det bedrivs ett förebyggande arbete som syftar till att skapa studiero och 
trygghet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om det förebyggande arbetet. I 5 kap. 4 § hänvisas till arbetsmiljölagen. 

2.3.2 Arbetsmiljölagen 

Enligt 3 kap § 2 i arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som krävs för 
att förebygga att arbetstagaren utsätts för olycksfall eller ohälsa. Utgångspunkten skall 
vara att vid ett sådant som kan leda till olycksfall eller ohälsa ska ändras eller ersättas 
för att undvika risken för ohälsa eller olycksfall. Enligt 3 kap. 2 a § ska arbetsgivaren 
systematiskt leda, planera och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda 
arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder 
som orsakar detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplanernas. 
Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön 
och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därefter upprättas.  

2.3.3 Föräldrabalken 

Enligt 6 kap § 2 i föräldrabalken står ett barn under vårdnad av båda eller en av 
föräldrarna, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en, båda eller en tillfällig 
vårdnadshavare. Till dess att barnet fyller 18 år består vårdnaden om barnet.  
Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden 
och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare 
svarar dessutom för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, 
utveckling och övriga omständigheter, samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande 
försörjning och utbildning. För att undvika att barnet orsakar skada för någon annan 
ska vårdnadshavaren svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga 
åtgärder vidtas.  
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2.3.4 Skolverkets riktlinjer 

Följande står att läsa på Skolverkets hemsida:1 
Vid de allra flesta skolor eller förskolor kommer det aldrig att inträffa någon incident 
med väpnat våld (eller ”pågående dödligt våld” som är den termen polisen använder). 
Men eftersom väpnat våld kan leda till allvarliga konsekvenser finns det skäl att ta 
frågan på allvar. 

Erfarenheten från andra länder visar att det är omöjligt att förutsäga i vilka områden 
och i vilken typ av skolor eller förskolor som väpnat våld kommer att inträffa. Därför är 
det bra om de som arbetar i verksamheterna har en mental förberedelse och insikter 
om olika möjliga handlingsalternativ. 

Strategierna inrymning, utrymning och utestängning kan tas upp i samband med 
skolans eller förskolans övriga säkerhetsarbete. Då går det att ta hänsyn till den 
enskilda verksamhetens specifika förutsättningar, som lokalernas utformning och 
elevsammansättningen. En möjlighet är att formulera möjliga scenarier och diskutera 
hur personal skulle agera i dessa situationer. 

Inrymning innebär att barn, elever och personal stänger in sig i rum eller salar. Genom 
att låsa dörren och/eller barrikadera den blir det svårare för en gärningsperson att 
komma in. Det är också en fördel om det går att gömma sig, att vara tyst och om 
möjligt täcka för eventuella fönster. 

Inrymning är ingen garanti för säkerhet, men bidrar ofta till att förhindra att människor 
kommer till skada. En avgörande faktor för hur inrymning fungerar är lokalernas 
utformning. Eftersom varje skola och förskola har unika lokaler och verksamhet är det 
viktigt att ha funderat över den enskilda byggnadens utformning och hur en inrymning 
skulle kunna fungera på den aktuella förskolan eller skolan. 

Ytterligare en metod som kan användas under vissa omständigheter är att stänga ute 
gärningspersoner från hela byggnaden. När det väpnade våldet pågår på gården, då 
kan det vara effektivt att stänga dörrar till byggnaden, hålla barn, elever och personal 
inomhus medan gärningspersonerna utestängs. Det är viktigt att inga barn och elever 
utestängs ihop med gärningspersoner. 

  

 
1 Skolverkets hemsida, ”Olika handlingsalternativ vid väpnat våld” (senast uppdaterad 2022-05-23) 
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3 Resultat av granskningen 
I detta kapitel ges en sammanställd bild av våra iakttagelser från besök och intervjuer i 
verksamheten. Svaret ”Ja” används i de fall där samtliga enheter stämmer in på frågan. 
”Nej” används om någon eller flera av de besökta enheterna inte kunde beskriva/visa 
att rutiner finns. 

3.1 Förskola – mottagning och avlämning 
Kontrollmoment mottagning och avlämning Ja Nej 

1.1 Finns rutiner vid avlämning och hämtning? √  

1.1 Är rutinerna dokumenterade?  √ 

Iakttagelser:  

Samtliga förskolor vi har besökt har rutiner för avlämning och hämtning av barn. 
På flertalet förskolor uppger personalen att de möter upp vårdnadshavare vid 
ingången, det förekommer även att vårdnadshavare går in i verksamheten för att 
lämna eller hämta barnen. Rutinerna skiljer sig inte märkbart mellan enheterna. 
Intervjuad personal har dock inte kunnat uppvisa dokumenterade rutiner för 
hämtning och lämning. Samtliga förskolor använder sig av applikationen Edlevo 
där det finns möjlighet att registrera avlämning och hämtning av barn, vissa har 
även en manuell checklista. 
Avseende hämtning av annan än vårdnadshavare är rutinen på samtliga förskolor 
att vårdnadshavare på en blankett anger vilka personer, utöver vårdnadshavare, 
som är godkända att hämta. Flera intervjuade uppger att det finns en praxis att 
vårdnadshavare ska informera på morgonen, via telefon eller sms om någon 
annan kommer att hämta den dagen. Informationen sprids sedan i 
personalgruppen för kännedom. I de fall annan person dyker upp och det inte har 
informerats om detta tar förskolepersonalen kontakt med vårdnadshavare för att 
bekräfta att detta stämmer. Av flera samtal med personalen på förskolorna 
framkommer att det finns förbättringsmöjligheter avseende att legitimera personer, 
utöver vårdnadshavare, som kommer för att hämta.  
Vidare finns rutiner för öppning och stängning av förskolorna. Dessa rutiner finns 
dokumenterade. På de flesta förskolor sker ensamarbete vid öppning och i vissa 
fall även vid stängning. I dessa fall beskriver intervjuade att de begränsar antalet 
öppna ingångar. I ett fall uppges att samtliga ytterdörrar kan låsas vid 
ensamarbete och att vårdnadshavare då får ringa när de kommer för att hämta. 
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Vid en förskola framhålls ensamarbete som problematiskt ur säkerhetssynpunkt 
då förskolan ligger avskild från andra hus och verksamheter.  
Vikarier får kännedom om rutinerna vid introduktion. Rutiner kommuniceras till 
vårdnadshavare vid inskolning och möten samt via applikationen Edlevo. 

1.2 Sker riskbedömningar och uppföljningar gällande 
överlämnandet av tillsynsansvaret från vårdnadshavare och 
förskolepersonal? 

 √ 

Iakttagelser:  

Undantaget en förskola uppger personalen vi pratat med att diskussion kring 
dessa risker har förts på arbetsplatsträffar. Exempelvis har det diskuterats hur 
personalen ska bestyrka att en person som kommer för att hämta är den 
personen utger sig för att vara. Den som uppger att diskussion inte förts beskriver 
att det inte inträffat någon situation på förskolan som aktualiserat frågan. Av ett 
samtal framgår att det genomförts en riskanalys avseende ensamarbete vid 
stängning. 

3.1.1 Bedömning 
Vi bedömer att det finns goda rutiner för mottagning och avlämning av barn från och till 
vårdnadshavare. Vi bedömer således att förskolan tar sitt tillsynsansvar i enlighet med 
den praxis som har utvecklats från föräldrabalken 6 kap. 2 § rörande övertagande av 
tillsynsansvar. Vidare bedömer vi att det i stort finns en riskmedvetenhet i 
verksamheten. Vi ser ett behov av att dokumentera rutiner för mottagande och 
hämtning av barn samt att tillse att dessa finns tillgängliga för personal på respektive 
enhet.  
 

3.2 Förskola och grundskola – besöksrutiner och säkerhet vid 
besök 

Kontrollmoment besöksrutiner och säkerhet vid besök Ja Nej 

2.1 Finns besöksrutiner vid externa besök? √  

2.1  Är rutinerna dokumenterade?   √ 

Iakttagelser: 

Förskola 
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Flertalet förskolor som vi har besökt har besöksrutiner. Vid våra oanmälda besök 
uppmärksammade personalen oss relativt snabbt och tog kontakt för att fråga om 
vårt ärende.  
Vid en förskola ombads vi legitimera oss och bevisa vårt ärende, uppdrag och 
uppdragsgivare. Övriga bad inte om att få se legitimation inledningsvis och inte 
heller när vi började ställa frågor om besökssäkerhet och skalskydd. Samtliga 
uppgav att det inte fanns en rutin om att legitimera besökare, dock uppger flera att 
de legitimerar besökare i situationer de upplever som misstänkta. Flertalet 
intervjuade beskriver att det finns en praxis kring att fråga okända personer om 
deras ärende, men att det inte finns några dokumenterade rutiner kring detta. 
Vidare uppges att personalen brukar informeras om när hantverkare ska komma, 
samt att de frågar om hantverkares ärende. Det uppges inte finnas en rutin att be 
om legitimation eller beställning av de hantverkare som kommer till verksamheten.  
Ingen av de besökta förskolorna har någon reception eller dörrsignal. Det finns 
inte heller något system med besöksbrickor eller dylikt, däremot har personalen 
brickor som visar på att de arbetar på respektive förskola. Det varierar i vilken 
utsträckning dessa brickor används.  
Grundskola 
Vid våra oanmälda besök på grundskolor i kommunen har det varierat hur lång tid 
vi kunnat röra oss fritt på skolgården och i skolans lokaler utan att bemötas av 
någon som ställer frågor om vårt ärende. Gemensamt för samtliga grundskolor är 
att den första ur personalen som vi hamnat i närheten av har frågat om vårt 
ärende. En av grundskolorna är låst och har tagg-system, vilket medförde att vi 
inte kunde ta oss in i lokalerna.  
Samtliga grundskolor som vi har besökt har besöksrutiner, vilka inte skiljer sig 
märkbart mellan enheterna. I samtal med personal uppges att besök ofta föregås 
av telefonkontakt, samt att personalen ska fråga besökare om deras ärende. 
Samtliga enheter har en expedition eller kan hänvisa besökare till biträdande 
rektor, vilket skedde vid några av våra besök. På kommunens mindre skolor 
uppger de vi samtalat med att personalen känner igen de flesta vårdnadshavare 
och andra som kommer till skolan. En av dem vi samtalat med har kunnat visa 
upp en dokumenterad rutin för besök. Vidare har vi tagit del av en dokumenterad 
rutin för en annan skola, dock uppvisades inte denna vid besöket.   
Vad gäller hantverkare är det i flera fall vaktmästare som sköter kontakten med 
dessa. Vidare uppges att personal brukar informeras om att hantverkare ska 
komma, samt vilket företag de kommer ifrån. Det uppges inte finnas en rutin att be 
om legitimation eller beställning av de hantverkare som kommer till verksamheten.  
På flertalet grundskolor uppges det vara en rutin att legitimera okända besökare. 
Dock frågade enbart en av dem vi intervjuad om legitimation vid inledning av 
besöket. Några bad om legitimation och mer information gällande ärendet en tid in 
i besöket. Vidare använder sig flertalet enheter av besöksbrickor samt ID-brickor 
för personal.   
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Kontrollmoment besöksrutiner och säkerhet vid besök Ja Nej 

2.2 Finns rutiner vid obehöriga och/eller hotfulla besökare?  
Är rutinerna dokumenterade?  √  

Iakttagelser: 

Förskola 
Samtliga förskolor vi har besökt har handlingsplaner för hot- och våldssituationer. 
Handlingsplanerna är centralt framtagna och har anpassats av enheterna till de 
lokala förutsättningarna. Handlingsplanerna finns digitalt och på vissa enheter 
även i en pärm. En intervjuad beskriver översiktligt att rutinen är att förflytta 
barnen från besökaren, samt att kontakta närmaste chef eller polisen. Det finns 
inga personlarm eller liknande på enheterna, dock finns telefoner.  
Avseende tillbudsanmälningar enligt arbetsmiljölagen uppger de flesta intervjuade 
att information om detta givits på arbetsplatsträffar. Anmälningar sker i 
incidentrapporteringssystemet Stella. Flera av de intervjuade uppger att det har 
utförts tillbudsanmälningar på enheten. 
Grundskola 
Även samtliga besökta grundskolor har handlingsplaner för hot- och 
våldssituationer. De flesta vi samtalat med har kunnat uppvisa dessa via dator 
eller i en krispärm. Flertalet uppger vidare att rutiner lyfts vid läsårsstart och under 
arbetsplatsträffar, samt att vikarier ska få kännedom om rutiner vid introduktion. 
Ingen av de besökta grundskolorna använder sig av personlarm. Ett antal av de 
besökta skolorna har fasta telefoner i klassrum eller en mobiltelefon per klass. På 
en av de besökta skolorna har personalen arbetstelefoner. Vidare har personal 
sina privata telefoner att tillgå vid behov.  
Handlingsplanerna mot hot och våld är i flera fall framtagna områdesvis och gäller 
för både förskola och skola. Av handlingsplaner framgår exempelvis att särskild 
hänsyn ska tas till barn/elever och att konfrontation ska undvikas vid hotfulla 
situationer. Vidare framgår åtgärder, så som att påkalla hjälp från närmaste 
medarbetare, göra en polisanmälan vid behov, samt att dokumentera händelsen. 
Det anges att handlingsplanerna ska följas upp årligen. 

2.3 Sker riskbedömningar och uppföljningar av verksamheten 
gällande besökssäkerhet? 

 √ 

Iakttagelser: 

Förskola 
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Det finns skillnader bland besökta förskolor huruvida diskussion förs kring risker 
och besökssäkerhet. Flera intervjuade uppger att risker diskuterats utifrån 
individärenden. En beskriver att det gjorts inom ramen för arbetsmiljöarbetet. 
Samtliga intervjuade uppger att det finns en medvetenhet gällande antal öppna 
ingångar och rutiner för låsning av dessa.  
På två av förskolorna vi har besökt uppger personalen att det inte finns rutiner för 
inrymning och att detta inte har diskuterats. På tre av förskolorna har inrymning 
och plan för detta diskuterats. Det varierar bland enheterna hur möjligheterna ser 
ut för inrymning, exempelvis gällande låsning av rum inifrån. Ingen av förskolorna 
vi har besökt har en inrymningssignal. Det finns inte heller någon känd 
dokumenterad rutin eller handlingsplan för inrymning på besökta förskolor. Att 
inrymma i en situation där verksamheten befinner sig ute på gården är 
genomgående inte något som har diskuterats.  
Grundskola 
Vid samtal med personal framkommer att dialog kring besökssäkerhet har förts på 
vissa besökta enheter, vid exempelvis arbetsplatsträffar och läsårsstart. Under 
samtal framgår att riskbedömning lett till att en skola har ökat antalet rastvakter på 
skolgården, samt i ett annat fall att flera pedagoger deltar under 
utvecklingssamtal. Flertalet uppger att riskbedömningar görs kontinuerligt och 
muntligen. Skriftliga riskbedömningar och handlingsplaner har genomförts i några 
fall avseende elever med skyddad identitet.  
Antalet öppna ingångar skiljer sig bland grundskolorna. De flesta skolor har flera 
dörrar öppna under skoldagen, exempelvis då det finns ingångar till kapprum och 
klassrum direkt från skolgården. En skola har, som tidigare nämnts, ett tagg-
system och saknar helt öppna ingångar. Innan tagg-systemet infördes 
genomfördes enligt uppgift en riskbedömning. 
Vad gäller inrymning uppger de flesta intervjuade att det diskuterats på 
arbetsplatsträffar eller liknande, dock inte med eller inför elever. Ingen av de 
besökta grundskolorna har genomfört någon inrymningsövning. Det finns inte 
någon inrymningssignal på enheterna, dock har diskussioner förts på flera 
enheter kring ett lämpligt kodord. Diskussioner har i flera fall förts kring lokaler, lås 
och fönster.  
Vidare uppger flera intervjuade att de själva eller kollegor medverkat i en 
utbildningsinsats avseende pågående dödligt våld (PDV). Av intervju med 
förvaltningschefen framgår att samtliga enheter bjöds in till en utbildningsinsats 
avseende PDV innan pandemin. Pandemin föranledde ett avbrott och vid tiden för 
granskningen har utbildningar återigen genomförts, dock inte som en generell 
satsning. En tjänsteperson på förvaltningen ska genomgå en utbildning i syfte att 
vidare kunna utbilda personal i säkerhetsfrågor samt arbeta med krisledning.  

3.2.1 Bedömning  
Vi bedömer att det finns etablerade besöksrutiner på samtliga besökta förskolor och 
grundskolor. På flertalet för- och grundskolor saknas det dock styrdokument som ger 
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direkta instruktioner eller riktlinjer för hur bemötande av besökare till kommunens 
verksamheter ska ske. Vi bedömer att riktlinjer för besök med fördel kan dokumenteras 
samt att riskbedömningar kring besökssäkerhet i högre grad kan genomföras på 
enheterna, som en del i detta arbete.  
Vi ser positivt på att det finns centralt framtagna och lokalt anpassade handlingsplaner 
för agerande vid hot- och våldssituationer.  
Vi konstaterar att enheterna kommit olika långt vad gäller planer och rutiner för 
inrymning. Vi bedömer att det är av vikt att det finns en fastställd och känd rutin som 
personalen med lämpliga intervaller får öva inrymning utifrån. I detta arbete bör även 
ingå att se över möjliga alternativt till en lämplig inrymningssignal.  
 

3.3 Förskola och grundskola – skalskydd mot inbrott  

Kontrollmoment skalskydd  Ja Nej 

3.1 Finns skalskydd på enheten? √ 
  

Iakttagelser: 

Förskola 
Samtliga besökta förskolor har skalskydd i form av rörelsestyrt inbrottslarm. De 
flesta uppger att larmet går till väktare om något skulle inträffa. Personalen larmar 
av och på vid öppning och stängning av förskolan. Ingen av enheterna har utsatts 
för inbrott under de senaste åren, dock har vissa erfarenhet av skadegörelse i 
form av exempelvis krossad fönsterruta. Enligt uppgift är fönster genomgående 
inte larmade.  
Hur värdesaker förvaras skiljer sig över förskolorna. På två enheter placeras 
värdesaker i låda eller skåp som inte är låsbart. På övriga enheter uppger 
personalen att värdesaker låses in i skåp eller förråd. Undantaget en förskola 
förvaras pärmen som innehåller personuppgifter i ett låst skåp.  
Känsliga personuppgifter förvaras, med undantag för en förskola, i låst skåp i låst 
förråd.  
Grundskola 
Samtliga grundskolor vi har besökt har skalskydd i form av larm. På de flesta 
enheter är rutinen att den ur personalen som sist lämnar byggnaden startar 
larmen och den som först kommer på morgonen larmar av. Ett fåtal uppger att 
även fönster är larmade.  
De två högstadieskolorna har övervakningskameror. På en skola har 
övervakningskameror efterfrågats på grund av att skolan utsatts för skadegörelse 
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i form av krossade fönsterrutor. Ingen av personerna vi intervjuat känner till att 
något inbrott skett de senaste åren, dock nämner flera att skolan utsatts för 
skadegörelse. Samtliga grundskolor är låsta under studiedagar och liknande. 
Samtliga grundskolor har låsbara skåp för värdesaker. Flera intervjuade beskriver 
att lärare och äldre elever mestadels tar hem sina datorer eller surfplattor.  

3.3.1 Bedömning 
Vi bedömer att besökta förskolor och grundskolor har erforderliga yttre skalskydd. Vi 
bedömer dock att det på vissa enheter finns utvecklingsmöjligheter avseende att 
säkerställa att värdesaker förvaras på ett säkert sätt under kvällar och helger. Detta 
innefattar även känsliga personuppgifter.  
 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att överlämnandet av 
tillsynsansvaret mellan vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt vid 
kommunens förskolor. Sammanfattningsvis bedömer vi vidare att det finns etablerade 
besöksrutiner på samtliga besökta förskolor och grundskolor, dock saknas det på 
flertalet enheter styrdokument som ger direkta instruktioner avseende hur bemötande 
av besökare ska ske. Vi bedömer att riktlinjer för besök med fördel kan dokumenteras 
samt att riskbedömningar kring besökssäkerhet i högre grad kan genomföras på 
enheterna, som en del i detta arbete. Vi ser positivt på att det finns centralt framtagna 
och lokalt anpassade handlingsplaner för agerande vid hot- och våldssituationer.  
Vi konstaterar att enheterna kommit olika långt vad gäller planer och rutiner för 
inrymning. Vi bedömer att det är av vikt att det finns en fastställd och känd rutin som 
personalen med lämpliga intervaller får öva inrymning utifrån. I detta arbete bör även 
ingå att se över möjliga alternativt till en lämplig inrymningssignal. Vidare bedömer vi 
att besökta förskolor och grundskolor har erforderliga yttre skalskydd. Vår bedömning 
är att det finns vissa utvecklingsmöjligheter avseende att säkerställa att värdesaker 
förvaras säkert under kvällstid och helger.  
 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bildningsnämnden att tillse:  

— Att förskolor och grundskolor genomför lokalt anpassade riskbedömningar avseende 
besökssäkerhet och utifrån dessa dokumenterar eventuella åtgärder som är 
lämpliga för den enskilda förskolan/skolan. 

— Att riktlinjer/rutiner dokumenteras avseende bemötande vid besök i förskolans och 
grundskolans verksamhet. 

— Att förskolor och grundskolor har en fastställd och känd rutin som personalen med 
lämpliga intervaller övar inrymning utifrån, samt att samtliga enheter ser över möjliga 
alternativ till en lämplig inrymningssignal.  
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— Att förskolorna ser över tillgången till ”säkra” låsbara rum, som kan nyttjas om en 
hotfull situation skulle uppstå. 

— Att möjligheterna till säker förvaring av värdesaker ses över på förskolorna. 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det förebyggande 
arbetet mot otillåten påverkan. Uppdraget ingår i revisionsplanen 2022. 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, socialnämnden och 
bildningsnämnden inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig 
intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan. Vi bedömer att bygg- och 
miljönämnden delvis har en ändamålsenlig styrning och intern kontroll för att minska 
riskerna med otillåten påverkan i sina verksamheter.  
Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder i låg utsträckning 
identifierat och kvantifierat risker för otillåten påverkan inom sina respektive 
ansvarsområden. Det saknas styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet mot 
otillåten påverkan och begreppet i sig är inte något som används i verksamheten. Vi 
konstaterar att otillåten påverkan utöver hot och våld inte aktivt lyfts i verksamheterna, 
med undantag för bygg- och miljönämnden. Vi konstaterar att det finns ett behov av att 
utbilda medarbetare och förtroendevalda i vad otillåten påverkan är samt hur man kan 
arbeta förebyggande med dessa frågor.  
Vi konstaterar även att det inte genomförs någon övergripande riskanalys utöver i 
samband med verksamheternas årliga arbete med intern kontroll, och att det finns 
behov av att utveckla arbetet med riskbedömningar i de granskade verksamheterna.  
Granskningen visar även att rapporteringen av risker, incidenter och tillbud inte alltid 
sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning som avvikelser uppstår. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen i högre utsträckning bör följa upp förekomsten av 
otillåten påverkan utifrån incident- och avvikelserapportering, genomförd intern kontroll 
och eventuella andra undersökningar som exempelvis medarbetarundersökningar. 
Granskade nämnder och styrelse bör även säkerställa att rutinen kring att rapportera 
incidenter och tillbud återkommande kommuniceras till medarbetarna, så att det är 
tydligt hur och när rapportering av incidenter kopplade till otillåten påverkan ska ske. 
Sammantaget bedömer vi att frågan i högre grad behöver aktualiseras i kommunen. Vi 
konstaterar även att visselblåsarfunktionen inte kommunicerats ut i kommunens 
verksamheter i tillräcklig utsträckning och att även detta måste aktualiseras i 
kommunen för att säkerställa att incidenter inrapporteras. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- Se över möjligheterna att samordna och stötta kommunens verksamheter i det 
förebyggande arbetet mot otillåten påverkan samt i att skapa en enhetlig 
hantering och rapportering av incidenter i form av påverkansförsök. 

- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 
utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner.  

- Tillse att utbildningsinsatser avseende otillåten påverkan, jäv och förebyggande 
arbete tillhandahålls tjänstemän och politiker. 

- Tillse att en representationspolicy samt en policy kring mutor och korruption 
utarbetas och beslutas politiskt,  
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- Säkerställa att handlingsplanen mot hot, våld och ärekränkning uppdateras och 
revideras,  

- Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter återkommande 
kommuniceras till medarbetare för att öka rapportering och medvetenhet kring 
rutinen samt säkerställa att det sker en systematisk uppföljning på såväl 
verksamhetsnivå som kommunövergripande nivå. 

- Säkerställa att visselblåsarfunktionen är väl känd ute i kommunens olika 
verksamheter.    

 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bildningsnämnden att:  

- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 
utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner. 

- Medvetandegöra medarbetare och chefer på begreppet otillåten påverkan och 
befintliga rutiner som syftar till att förebygga detta. 

- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 
hanteringen av jävssituationer. 

- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 
incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  

-  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 
utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner. 

- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 
hanteringen av jävssituationer. 

- Medvetandegöra medarbetare och chefer på begreppet otillåten påverkan och 
befintliga rutiner som syftar till att förebygga detta.  

- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 
incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  
 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att:  
- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 

utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner 
- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 

hanteringen av jävssituationer 
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- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 
incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  
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2 Bakgrund 
Med otillåten påverkan menas trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att 
påverka myndighetsutövningen. Otillåten påverkan behöver inte utgöra brott i juridisk 
mening. En händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att 
syftet var att påverka tjänsteutövningen.1 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har genomfört en intervjustudie omfattande 
30 kommuner för att undersöka förekomsten av och utmaningen med 
välfärdsbrottslighet. Kommuner vittnar om att välfärdsverksamheterna utsätts för 
brottslighet som riskerar att bli systemhotande och i SKR:s rapport framhålls otillåten 
påverkan som särskilt allvarligt och som ett växande problem.2 
Revisionen har i sin riskanalys identifierat otillåten påverkan som ett område där 
fördjupad granskning ska genomföras under 2022. Den fördjupade granskningen syftar 
till att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder har ett ändamålsenligt 
system för styrning och intern kontroll i syfte att minska riskerna med otillåten 
påverkan.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden, 
bildningsnämnden och bygg- och miljönämnden har säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och en tillräcklig intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan.  
I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras. 

• Har kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder identifierat och kvantifierat 
risker för otillåten påverkan inom styrelsens/nämndens olika ansvarsområden?  

• Har kommunstyrelsen och granskade nämnder rutiner och arbetssätt för att 
förebygga, upptäcka och agera vid otillåten påverkan? 

• Sker en systematisk uppföljning av incidenter kopplade till otillåten påverkan?  

2.2 Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden samt bygg- 
och miljönämnden. Granskningen har inriktats på verksamhetsområden som utövar 
myndighetsutövning och enkäten har endast skickats till sådana arbetsgrupper som 
arbetar med handläggning/beslut i myndighetsutövningsfrågor. Endast ärenden som 
mynnar ut i bindande beslut omfattas av begreppet myndighetsutövning.  
 

 
1 Brottsförebyggande rådet (2017) ”Att förebygga och hantera påverkansförsök – En handbok” 
2 Sveriges Kommuner och Regioner (2021) ”Välfärdsbrott och otillåten påverkan – Från bidragsfusk till 
systemhotande brottslighet” 
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2.3 Revisionskriterier 

2.3.1 Kommunallagen (2017:725) 
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.3.2 Övriga utgångspunkter 

2.3.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Enligt föreskrifterna ska 
det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur ohälsa och 
olycksfall i arbetet ska förebyggas och hur en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås, 
samt rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.  
Vidare ska arbetsgivaren även se till att arbetstagare har tillräckliga kunskaper om 
regler som har betydelse för arbetsmiljö, risker och förebyggande åtgärder. Enligt 
föreskrifterna ska arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsförhållanden och 
bedöma risker. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. Vid incidenter ska 
arbetsgivaren utreda orsaker för att förebygga upprepning. Arbetsgivaren ska vidare 
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall samt för att uppnå 
en tillfredsställande arbetsmiljö. För de åtgärder som inte genomförs omedelbart ska 
en skriftlig handlingsplan upprättas. 

2.3.2.2 Föreskrifter - Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) 
Föreskrifterna om Våld och hot i arbetsmiljön anger hur arbetsgivaren ska agera 
avseende arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. Av föreskrifterna 
framgår att arbetsgivaren ska utreda risker samt vidta de åtgärder som utredningen 
föranleder. Det framgår även att särskilda säkerhetsrutiner ska finnas, att 
arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information, samt att arbetsplatser ska 
placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt det är 
möjligt förebyggs. Vidare ska incidenter dokumenteras och utredas, hjälp och stöd ska 
erbjudas skyndsamt enligt rutin. 

2.3.2.3 Brottsförebyggande rådets handbok - Att förebygga och hantera 
påverkansförsök 
I handboken3 ger Brottsförebyggande rådet en överblick och helhetsbild av arbete mot 
otillåten påverkan, från både demokrati- och arbetsmiljöperspektiv. I handboken lyfts 
centrala delar för det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan på strategisk och 

 
3 Daterad 2017 
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operativ nivå. Den strategiska delen berör främst långsiktiga och generellt 
förebyggande åtgärder. Det framhålls att säkerhets- och personalfunktionerna är 
särskilt viktiga, samt att det kan vara fördelaktigt att flera funktioner inom 
organisationen vidtar åtgärder.  
Vidare framhålls att utbildningar för att öka medvetenhet hos medarbetare, 
värdegrundsarbete och riskanalyser är av vikt för en säker organisation. För att kunna 
göra relevanta riskbedömningar framhålls det som viktigt att alla risker, tillbud och 
incidenter rapporteras in av medarbetarna och hanteras enligt gällande rutiner. Den 
operativa delen av handboken handlar om förebyggandet av otillåten påverkan, 
exempelvis genom information, kommunikation och bemötande, tillräcklig bemanning, 
lokalers utformning, möblering och larm och reaktiva åtgärder som kan vidtas när något 
inträffat.  

2.3.2.4 Välfärdsbrott och otillåten påverkan – Sveriges Regioner och kommuner 
Enligt SKR:s rapport4 visar flera undersökningar att välfärdsbrott och otillåten påverkan 
ökar i omfattning. De flesta kommuner uppger att problemet med otillåten påverkan har 
ökat och det beskrivs i skriften som ett dolt men växande problem. Av rapporten 
framgår att samtliga 30 intervjuade kommuner ger uttryck för behov av mer kunskap 
om hur organiserad brottslighet påverkar kommunala verksamheter. Det framhålls 
även behov av verktyg och stöd för hantering av problematiken med otillåten påverkan. 
Vidare lyfter kommunerna bristande system för anmälningar och rapportering, hot och 
hat mot förtroendevalda samt olika intresse- och målkonflikter som utmaningar 
avseende att förebygga och hantera otillåten påverkan. En tydlig framgångsfaktor i 
arbetet är, enligt de intervjuade kommunerna, tydlig styrning från ledningen. 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer med ett urval av 
representanter från respektive granskad nämnds förvaltning.  
Granskningen har även inkluderat en enkätundersökning som riktat sig till 
myndighetsutövande personal vid granskade nämnder för att få en bild av förekomsten 
av och hantering av otillåten påverkan. Enkäten skickades ut via mail i mitten av 
september och låg ute i ungefär tre veckor, och det utgick en påminnelse efter halva 
tiden. Enkäten gick till 108 medarbetare inom bildningsnämnden, 36 medarbetare inom 
socialnämnden och 15 medarbetare inom bygg- och miljönämnden. Svarsfrekvensen 
inom bildningsnämnden var på omkring 47%, socialnämnden 58% och bygg- och 
miljönämnden 86%. Vi noterar att resultatet från bildningsnämnden är något svagt och 
har med oss detta i våra bedömningar. Resultatet av enkäten finns presenterat som 
bilaga till rapporten. 
Granskningen avser kommunens övergripande arbete med att förebygga otillåten 
påverkan med fokus på myndighetsutövning vid exempelvis skolplacering, 
betygssättning, skolskjuts, samt myndighetsbeslut som fattas med stöd av 

 
4 Daterad 2021 
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socialtjänstlagen eller plan- och bygglagen. Endast ärenden som mynnar ut i bindande 
beslut omfattas i denna granskning av begreppet myndighetsutövning.  
Rapporten är sakgranskad av samtliga intervjuade. 
 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Kommunövergripande styrdokument och riktlinjer 

3.1.1 Handlingsplan mot våld, hot och ärekränkning 
Fullmäktige har beslutat om en övergripande handlingsplan mot hot, våld och 
ärekränkning5. Handlingsplanen ska vara ett stöd i kommunens verksamheter för att 
uppfylla kraven enligt arbetsmiljölagen. Planen är politiskt förankrad och ska vara 
föremål för uppföljning och revidering. Av handlingsplanen framgår bland annat att 
beredskap och åtgärdsplaner när våld och hot förekommit ska vara kända av alla 
anställda, och att alla arbetsplatser ska utforma handlingsplaner utifrån en 
verksamhetsspecifik riskbedömning vilken görs i samverkan med medarbetare. 
Handlingsplanerna ska innefatta ansvarsfördelning, vilka åtgärder som ska vidtas, samt 
tidplan och rutiner vid uppkommen situation. Därtill ska rutiner för hantering av hot och 
våld tas fram för respektive område som arbetar med myndighetsutövning i samverkan 
med berörd personal.  
Vidare framgår att förebyggande åtgärder ska beaktas på samtliga arbetsplatser i 
kommunen. Exempelvis ska medarbetare ha tillräcklig utbildning och information för att 
kunna arbeta säkert och tryggt, larmanordningar ska finnas där riskfaktorn är hög och 
olika övningar ska genomföras i syfte att skapa rutiner vid hot- och 
utrymningssituationer. Medarbetare som arbetar med att möta människor i svåra 
situationer ska se till att personallarm finns att tillgå och om en besökare visar tecken 
på att vara påverkad av alkohol, droger eller är i psykisk obalans ska två tjänstemän 
närvara.  
Handlingsplanen innefattar huvudsakligen rutiner för hantering av situationer kopplade 
till våld och hot inom administrativa och öppna verksamheter. Rutinerna anger hur 
personal ska agera vid risk för hotfulla situationer, vid akut hot/våldssituation, samt vid 
hot via telefon, digitala medier och e-post. Handlingsplanen innefattar även riktlinjer för 
hur medarbetare och chefer inom alla arbetsplatser i Åstorps kommun ska agera vid 
möten med personer som uppträder kränkande, i möten eller annan typ av kontakt. 
Handlingsplanen anger att alla tillbud eller händelser med våld, hot eller övrigt psykiskt 
påfrestande situationer ska dokumenteras, utredas samt i mer allvarliga fall anmälas 
vidare. Chef ska erbjuda stöd och om situation skett utanför arbetstiden eller 
arbetsplatsen ska kris- och säkerhetssamordnaren kontaktas för råd och stöd. Tillbud 
och arbetsskadeanmälningar ska sammanställas och redovisas årligen i samband med 

 
5 Övergripande handlingsplan mot hot, våld och ärekränkning i Åstorps kommun, Kommunfullmäktige 
2012-06-18 
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uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De psykosociala effekterna för 
berörda ska kontrolleras och beaktas. 

3.1.2 Arbetsgivarpolicy 
Av Arbetsgivarpolicyn6 framgår att den är ett övergripande styrdokument som 
sammanfattar värderingar och förhållningssätt, samt att den kompletteras av riktlinjer, 
rutiner och stödmaterial. Policyn berör arbetsmiljö och hälsa, mångfald och inkludering, 
dialog och utveckling samt uppdrag och lön.  
Enligt policyn ska det bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del av 
verksamheten och arbetsplatserna ska vara fria från diskriminering och präglas av ett 
inkluderande klimat. Det ska föras en kontinuerlig samverkan och dialog mellan 
arbetsgivare, fackliga företrädare, skyddsombud och medarbetare och medarbetare 
ska få förutsättningar att utveckla sin kompetens och dela kunskaper och erfarenheter.  

3.1.3 Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa 
I riktlinjen7 anges att kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och 
fördelar sitt ansvar till nämnderna, vilka i sin tur fördelar uppgifterna vidare i 
chefsleden. Det framgår att arbetsmiljöområdet omfattar bland annat rehabilitering, 
beroendeproblematik, kränkande särbehandling och hot och våld, samt att rutiner, 
checklistor och stödmaterial anger hur arbetet ska genomföras inom de olika 
områdena. I riktlinjen beskrivs att varje chef har till uppgift att bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete som en naturlig del av verksamheten och att chefen i det dagliga 
arbetet ska uppmärksamma, genomföra och följa upp på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås. Medarbetare och skyddsombud 
har ett ansvar i att medverka i arbetet och skyddsombud ska samverka med 
arbetsgivaren.  
Avseende målsättningar kring arbetsmiljö framgår att medarbetarna ska känna till sina 
rättigheter och skyldigheter, ha förståelse för begreppen fysisk, organisatorisk och 
social arbetsmiljö, samt de rutiner som beskriver uppmärksammande och agerande på 
händelser i arbetsmiljön. Verksamheterna ska varje år formulera mål och aktiviteter 
avseende arbetsmiljön, vilka ska följas upp vid årliga skyddsronder, i 
medarbetarsamtal, i medarbetarundersökningen samt i den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

3.1.4 Värdegrundsdokument för förtroendevalda 
Det framgår att värdegrundsdokumentet8 ska vara vägledande för de förtroendevaldas 
samtalsklimat, mellan varandra och med tjänstepersoner i kommunen. Samtal ska 
föras på ett korrekt och respektfullt sätt, utan kränkningar och personliga påhopp och 
kännetecknas av en saklig och ärlig debatt med respekt för andras uppfattningar, roller 
och uppdrag. 

 
6 Beslutad av kommunfullmäktige 2022-05-30 § 75 
7 Beslutad av HR-chef 2022-04-05 
8 Reviderat av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 50 
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Vidare framgår att mötesordförande ansvarar för ordningen på sammanträden, vilket 
innebär att om en situation uppstår som upplevs hotfull, trakasserande eller på andra 
sätt störande för mötets fortskridande ska ordförande, i samråd med presidiet, försöka 
lösa och hantera situationen. Vid behov kan gruppledare vid ansvarigt parti kontaktas. 
Samtliga har ansvar för att uppmärksamma och påtala när något uppmärksammas. 
Om en incident märkbart stör ett sammanträde har mötesordförande ansvar för att 
dokumentera händelsen och de åtgärder som vidtagits. Detta ska diarieförs hos 
kommunstyrelseförvaltningen och kopia ska skickas till ansvarig gruppledare.  
Som bilaga till värdegrundsdokumentet finns SKR:s dokument Samtalstonen i politiken 
– Ett diskussionsunderlag för förtroendevalda i kommuner och landsting. 
Diskussionsunderlaget innefattar rubrikerna demokrati och respekt, krav på 
förtroendevalda, att visa respekt och ta varandra på allvar, att verka öppet, ärligt och 
tydligt, att känna till och att följa demokratins procedurregler, samt intressekonflikter 
mellan roller. 

3.1.5 Policy för upphandling och inköp 
Av kommunens upphandlings- och inköpspolicy9 framgår att 
upphandlingsverksamheten ska utgå genomföras med affärsmässighet och utan någon 
otillåten påverkan. Verksamheten ska även genomföras med affärsetik och beakta 
Åstorps kommuns värdegrundsord tydlighet, mod, lyhördhet, engagemang och kvalitet.  
Av anvisningarna till upphandlings- och inköpspolicyn10 framgår att alla som är 
involverade i en upphandlingsprocess är skyldiga att rapportera om jäv föreligger och 
får inte ha några personliga intressen som kan påverka upphandlingens utgång. Vidare 
framhålls att alla gåvor som kan påverka anställda i tjänsteutövningen ska nekas.  

3.1.6 Rutiner via kommunens intranät 
På kommunens intranät ges information rörande hur kommunens tjänstemän och 
förtroendevalda ska agera vid extern och intern representation11. Av rutinen framgår att 
varje förvaltning eller nämnd ansvarar för sin interna representation och att denna sker 
utifrån skäligt belopp och i direkt samband med kommunens verksamhet inom ramen 
för personalvård från kommunen som arbetsgivare. I fakturor med kostnader kopplade 
till representation ska alltid syftet med representationen samt vilka som deltagit i 
samband med representationen framgå. Vid gåva ska även mottagaren av gåvan samt 
anledningen till gåvan framgå. Vidare återges information rörande när en anställd i 
samband med intern eller extern representation kan få avdrag på mervärdesskatten.  
HR informerar på intranätet om definitionen av mutor och hur medarbetare ska agera 
vid uppkommen situation. Av informationen framgår att man vid osäkerhet alltid ska 
avstå från erbjudanden12. Vidare framgår vilka gåvor och förmåner som är tillåtna och 
inte. Det framhålls att man gör en bedömning vid varje enskilt fall rörande huruvida ett 

 
9 Upphandlings- och inköpspolicy, Åstorps kommun, Kommunfullmäktige 2017-04-24 
10 Anvisningar för upphandling och inköp, Åstorps kommun 2017-02-14 
11 Representation, Åstorps kommuns intranät, 2019-05-24 
12 Definition och rutiner angående mutor, Åstorps kommuns intranät, 2017-11-09 
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erbjudande kan ses som otillbörligt, och att tjänstemän och politiker ska agera utifrån 
sunt förnuft och vid tveksamhet kontakta närmsta chef. 
HR informerar även om hanteringen av arbetsskador och tillbud13, där mindre allvarliga 
hot med risk för skada inkluderas under tillbud och hot och våldssituationer samt 
kränkningar inkluderas under allvarligt tillbud. Allvarliga tillbud ska anmälas av chefen 
till arbetsmiljöverket. Det finns ingen information rörande hur man ska agera när man 
utsätts för annan form av otillåten påverkan. Det finns inte heller någon information 
rörande agerande vid misstanke om att en kollega eller chef utsätts för otillåten 
påverkan.  

3.1.7 Bedömning 
I kommunövergripande policys och riktlinjer är otillåten påverkan inte ett uttalat 
begrepp, med undantag från upphandlings- och inköpspolicyn där det framgår att 
upphandlingsverksamheten ska utföras utan otillbörlig påverkan. Däremot hanteras 
frågor kopplat till hot och våld, trakasserier, mutor och otillbörliga erbjudanden i olika 
styrdokument. Vi noterar att handlingsplanen mot hot och våld inte har uppdaterats 
sedan 2012 och är i behov av revidering. Vi noterar även att det saknas politiskt 
beslutad policy/riktlinje avseende representation och bedömer att kommunstyrelsen bör 
tillse att sådan utarbetas och beslutas politiskt. 
 

3.2 Organisation och ansvar 
Det finns ännu ingen funktion i kommunen som har ett uttalat ansvar för att leda och 
samordna det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. Flera 
kommunövergripande rutiner och riktlinjer som på olika sätt berör otillåten påverkan 
utarbetas centralt och bryts därefter ned inom respektive verksamhet. Av intervjuerna 
framgår att HR har identifierat behov av utvecklingsarbete avseende kommunens 
förebyggande arbete mot otillåten påverkan. Det uppges finnas ett behov av specifika 
riktlinjer/rutiner samt genomförande av riskbedömningar kopplade till otillåten 
påverkan.  
 

3.3 Undersökning av förekomsten av otillåten påverkan 
Av granskningen framgår att det inte genomförs några specifika systematiska 
undersökningar avseende förekomsten av otillåten påverkan. I 
medarbetarundersökningen ställs en fråga rörande om man någon gång under de 
senaste 12 månaderna blivit utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier eller repressalier. I medarbetarundersökningen för 2022 svarade 7 % ja 
och 93 % nej på frågan. Av de som svarade att de blivit utsatta svarade 39 % att det 
var av kollegor/arbetskamrater, 32 % verksamhetens målgrupper, 35 % närmsta chef 
och 10 % övriga ledningen. På frågan om händelsen anmälts vid de rutiner som finns 
på arbetsplatsen svarade 38 % ja och 62 % nej. En fråga i undersökningen är huruvida 

 
13 Definitioner för arbetsskador och tillbud, Åstorps kommuns intranät, 2017-04-13 
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respondenten känner till arbetsgivarens rutin för att förhindra trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier. På denna fråga svarade 59 % ja och 41 % nej.  
Flera intervjuade upplever att det saknas en struktur och gemensamt arbetssätt för 
hanteringen av otillåten påverkan. Begreppet otillåten påverkan uppges inte vara ett 
begrepp som diskuteras. Av intervju framgår att det finns behov av att i större 
utsträckning kommunicera de riktlinjer och policys som finns och säkerställa att dessa 
finns tillgängliga för medarbetarna. Det framgår att det idag i hög utsträckning är upp till 
medarbetarna att själva leta upp information och hålla sig uppdaterade. 

3.3.1 Riskbedömning och intern kontroll 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte identifierat några områden kopplade till otillåten 
påverkan i sin riskanalys i den interna kontrollen för 202214. Förvaltningen har 
identifierat två riskområden kopplade till arbetsmiljö rörande att samtliga delar i SAM15-
hjulet inte genomförs, samt att det inte följs upp årligen av alla nämnder, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. HR-chefen har fått ansvar för ett 
granskningsområde rörande SAM och huruvida kommunstyrelseförvaltningen följer 
gällande rutiner, vilket ska återrapporteras den 31 oktober.  
I bygg- och miljönämndens interna kontroll för 202216 ingår handläggning av bygglov 
som ett riskområde. Området ska granskas genom stickprov på 10% av beslutade 
bygglov mellan januari-oktober 2022 för att kontrollera handläggningstid och att 
handläggningen följer lagstiftningen och befintliga rutiner. Förvaltningens 
verksamhetsutvecklare ansvarar för genomförandet av kontrollen. 
I socialnämndens interna kontroll för 202217 har myndighetsbeslut inom individ och 
familj identifierats som ett riskområde. Området ska kontrolleras genom stickprov av 
utredningar och beslut för att säkerställa att rätt beslut fattas i proportion till behov, och 
att beslut fattas på ett rättssäkert sätt. Ansvaret för att genomföra kontrollen ligger hos 
verksamhetschefen för individ och familj, och arbetet ska återrapporteras den 31 
oktober. 
I bildningsnämndens interna kontroll för 202218 har inga riskområden kopplade till 
otillåten påverkan identifierats. Nämnden har identifierat ett riskområde rörande 
arbetsmiljö och risken för dåligt fysiskt och psykiskt mående bland elever och personal. 
Risken identifieras som mindre sannolik och det har inte identifierats behov av nya 
åtgärder utöver pågående framtagande av nytt arbetsmiljöhjul. Ett förslag på 
granskningsområde är rörande kränkningar och att säkerställa att huvudman och 
nämnd informeras. Kontrollen ska utgå från huruvida alla verksamheter arbetar aktivt 
med åtgärdande arbete kring kränkningar och om alla kränkningar anmäls till 
huvudman och nämnd. Det framgår inte hur kontrollen praktiskt ska genomföras. 
Granskningsområdet ska enligt planen återrapporteras den 31 oktober. 

 
14 Intern kontroll – Plan 2022, n.d. 
15 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
16 Intern kontroll – Plan 2022, 2022-01-24 
17 Intern kontroll – Plan 2022, 2022-03-dd 
18 Intern kontroll – Plan 2022, 2022-01-05 
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3.3.2 Bedömning  
Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder i låg utsträckning 
identifierat och kvantifierat risker för otillåten påverkan inom sina respektive 
ansvarsområden. Vi noterar att socialnämnden och bygg- och miljönämnden, inom 
ramen för arbetet med sin interna kontrollplan 2022, har identifierat kontrollområden 
delvis har koppling till otillåten påverkan. 
Vi ser det som en brist att det inte genomförs någon övergripande riskanalys mer än 
den i samband med verksamheternas årliga arbete med intern kontroll. Vi ser även 
behov av ett utvecklingsarbete vad gäller att systematiskt genomföra och dokumentera 
riskbedömningar och utifrån resultatet av dessa framarbeta handlingsplaner och 
åtgärder för att minska identifierade risker. 
Vi konstaterar att det inte finns någon funktion med uttalat ansvar för samordning av 
arbetet med otillåten påverkan i kommunen. Vi bedömer att det finns behov av att en 
central funktion har det övergripande ansvaret för kommunens förebyggande arbete 
mot otillåten påverkan, för att därigenom stärka och samordna det förebyggande 
arbetet samt för att säkerställa en enhetlig hantering av incidenter och 
påverkansförsök.  
 

3.4 Rutiner och förebyggande insatser 

3.4.1 Verksamhetsspecifika styrdokument och rutiner 

3.4.1.1 Kommunstyrelseförvaltningen 

Enligt intervjuade händer det att otillåten påverkan diskuteras inom 
kommunstyrelseförvaltningen. Det uppges dock inte vara ett riskområde som har 
hanterats och aktualiserats på ett systematiskt sätt.  

Enligt den kommunövergripande handlingsplanen mot hot och våld, se stycke 3.1.1, 
ska varje arbetsplats ta fram en handlingsplan utifrån respektive verksamhets risker. 
Handlingsplanen ska inkludera anger rutiner och tidplan, samt vilka åtgärder som ska 
vidtas och vem som ansvarar för vad vid uppkommen situation. Enligt uppgift utgår 
kommunstyrelseförvaltningen från den kommunövergripande handlingsplanen för hot 
och våld, och har inte tagit fram någon verksamhetsspecifik plan eller rutin kopplat till 
hot och våld.   

3.4.1.2 Bildningsförvaltningen 
Förvaltningen har tagit fram en central rutin för agerande vid hot och våld19. I rutinen 
framgår att arbetsgivaren har ett ansvar vad gäller förebyggande åtgärder, 
omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning 
kopplat till hot och våld. I de fall det bedöms finnas risk för hot och våld i arbetet för 
enskild medarbetare, arbetsgrupp eller yrkesgrupp ska kartläggning/undersökning 

 
19 Central rutin för agerande vid hot och våld, Bildningsförvaltningen 2022-06-08 
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genomföras. En handlingsplan ska tas fram utifrån de risker som upptäckts vid 
kartläggningen/undersökningen och den ska innehålla planerade åtgärder, vem som är 
ansvarig för att åtgärden genomförs samt när åtgärden ska vara klar. 
Av rutinen framgår att alla berörda medarbetare ska informeras om riskerna för hot och 
våld i arbetsmiljön samt om hur man ska gå till väga om något inträffar. Arbetsgivaren 
ska se till att berörda medarbetare fått den utbildning och de instruktioner som behövs 
för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. Enligt intervjuade 
ingår det i upparbetat APT20 – hjul att denna rutin ska aktualiseras i arbetsgruppen 
inför varje skolstart. Enligt förvaltningens årshjul för APT ska rutinen gås igenom 
årligen. Det genomförs ingen uppföljning eller intern kontroll kring huruvida detta 
efterlevs eller ej.  
I de verksamheter eller på de arbetsplatser där det finns påtagliga risker för hot och 
våld ska det finnas anpassade skriftliga rutiner, som är kända av alla medarbetare. I 
rutinen anges exempel på stödåtgärder till medarbetare som drabbats av en våldsam 
eller hotfull situation, men det är respektive verksamhets eller arbetsplats ansvar att ta 
fram egna skriftliga rutiner för stödåtgärder. Närmaste chef ansvarar för att rutinen följs. 
Det finns ingen central uppföljning eller intern kontroll avseende följsamheten till detta.  

3.4.1.3 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en rutin för hantering av otillåten 
påverkan mot myndighetspersoner21. Rutinen har tagits fram som ett komplement till 
den kommunövergripande handlingsplanen mot hot och våld och ska vara ett stöd för 
medarbetare i att hantera otillåten påverkan. Det framgår att personalen ska göra en 
anmälan till närmsta chef vid uppkommen situation, och att incidenter som rör hot och 
våld ska rapporteras in i Stella. Det är chefens ansvar att utreda händelsen och att 
vidta åtgärder. Av enkäten framgår att majoriteten av svarande är medvetna om de 
rutiner som finns för arbete som involverar risk för hot och våld. Rutinen togs enligt 
intervjuade fram i samband med att denna revision initierades. Den uppges vara en   
summering och dokumentation av redan befintliga rutiner och arbetssätt. Vi noterar att 
det enligt rutinen ska anmälas incidenter kopplat till detta i STELLA. HR meddelar vid 
intervju att STELLA dagsläget inte är utformat på ett sätt som möjliggör detta. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även tagit fram dokumentet Värdegrund och 
uppförandekod22. Av dokumentet framgår Åstorps kommuns fem ledord; mod, 
engagemang, kvalitet, tydlighet och lyhördhet. Dessa ska ligga till grund för hur 
medarbetarna ska förhålla sig vid kontakt med invånare och verksamheter. Vidare 
framgår att medarbetaren ska ta ansvar och fatta beslut inom ramen för sitt uppdrag, 
vara en god ambassadör för förvaltningen och kommunen, vara kompetent och insatt i 
ärendena. Medarbetaren ska även vara tydlig och aktivt lyssnande, visa respekt för 
andras åsikter, agera professionellt, anpassa sitt arbetssätt efter verksamhetens behov 
och ge god service. 

 
20 Arbetsplatsträff 
21 Rutin för hantering av otillåten påverkan mot myndighetspersoner, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2022-08-19 
22 Ej daterat 
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3.4.1.4 Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen har tagit fram en rutin för användning av säkerhetsrum och larm23. 
Det framgår att det finns två säkerhetsrum som alltid ska användas vid möten som 
innebär eventuell risk. Rutinen anger hur medarbetaren ska kontrollera flyktdörren inför 
mötet, information om att bära larm vid riskfyllda möten, samt hur medarbetaren ska 
placera sig i rummet för att säkerställa att flyktvägen är lättillgänglig om den skulle 
behövas. Det framgår även information om hur besökaren ska bemötas på ett bra och 
säkert sätt i byggnaden.  
Förvaltningen har även tagit fram en rutin vid användning av vanliga besöksrum24, som 
anger att det görs en bedömning inför varje klientmöte mellan handläggare och 
närmsta chef huruvida individen är lämplig att tas emot i samma rum som 
handläggaren. Vid tidigare dokumenterat riskbeteende ska alltid två handläggare ta 
emot klienten. Rutinen återger steg för steg hur medarbetaren ska emotta klienten på 
ett säkert sätt i byggnaden, samt hur medarbetaren ska agera om hotfull situation 
uppkommer.  
Socialförvaltningen har också en rutin för besök och hembesök25, vilken anger att 
medarbetare inte får ha klientbesök om de är ensamma kvar på kontoret. Det framgår 
även att man vid första hembesök samt om det finns en riskbild alltid ska vara två 
medarbetare på plats. Medarbetare ska alltid bära larm vid hembesök och en 
arbetsledare eller kollega ska alltid meddelas om när medarbetaren räknar med att 
vara tillbaka. Av rutinen framhålls att områdeschef ansvarar för att informera 
nyanställda om rutinen och att rutinen lyfts i personalgruppen minst en gång per år.  
Av enkäten framgår att omkring hälften av respondenterna är osäkra på om deras 
arbetsplats har särskilda rutiner för arbete där det finns risk för hot och våld. 

3.4.2 Förebyggande insatser 
Det framgår att det inom socialförvaltningen förs regelbundna diskussioner rörande hot 
och våld, både i chefsgrupperna och vid arbetsplatsträffar. Enligt uppgift är detta 
framför allt en diskussion som förs på förekommen anledning, dvs man lyfter frågan när 
något inträffat.  
Därtill framhålls ett antal olika insatser/aktiviteter/arbetssätt som blad annat syftar till att 
förebygga hot och våldssituationer. Bland annat medhandledarskap, vilket innebär att 
handläggare har med sig en medhandläggare vid hembesök, och vid särskilda 
situationer kan verksamhetschefen kopplas in. Vidare är det rutin att handläggare alltid 
har larm vid hembesök. Det är även rutin att enhetschefer gör ärendeuppföljningar, 
vilket är ett vedertaget arbetssätt inom de flesta verksamheterna. Samtliga beslut som 
handläggare fattar blir synliga för chef och närmsta arbetsgrupp. Förvaltningens storlek 
lyfts som en styrka då det innebär korta beslutsvägar och ökad transparens. Av 
enkäten framgår att 95% av respondenterna inom socialförvaltningen är osäkra på om 

 
23 Användning av säkerhetsrum och larm, n.d. 
24 Rutiner vid användning av besöksrummen, n.d. 
25 Rutin vid besök och hembesök, 2019-03-30 
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förvaltningen har arbetssätt för att förebygga och motverka otillåten påverkan, och 
resterande 5% anger att förvaltningen inte har några sådana arbetssätt. 
Det är ett uttalat förhållningssätt i arbetsgruppen att handläggare inom 
socialförvaltningens verksamhet inte tar emot några gåvor från klienter. Det saknas ett 
lika tydligt arbetssätt för exempelvis erbjudanden/gåvor som kommer från externa 
aktörer som exempelvis HVB-hem. Man ser ett behov av att ha en 
förvaltningsövergripande rutin för introduktion av nya medarbetare för att säkerställa att 
samtliga tar del av hur denna typ av händelser ska bemötas och hanteras. Av enkäten 
framgår att 70% av respondenterna uppger att de inte har fått information från 
arbetsgivaren rörande riktlinjer för gåvor, mutor och representation.  
Av intervjuer framgår att det inom samhällsbyggnadsförvaltningen förs en kontinuerlig 
dialog rörande risker i verksamheten. Inom miljökontoret genomförs möten var tredje 
dag, där man går igenom pågående tillsynsärenden och eventuella förändringar i 
verksamheten samt diskuterar bemötande och service. I enkäten uppger 55% av 
respondenterna att det finns förebyggande arbetssätt mot otillåten påverkan, och 38% 
att de är osäkra på om det finns.  
Inom bildningsförvaltningen framgår att man inte aktivt pratar om eller arbetar med 
begreppet otillåten påverkan. Anledningen till detta uppges vara att man på 
förvaltningsövergripande nivå inte haft någon uppfattning om att det finns behov av att 
lyfta området i verksamheterna. Av enkäten framgår att 75% av de svarande inte vet 
om det finns förebyggande arbetssätt på arbetsplatsen. 
Av enkäten framgår att majoriteten av respondenterna inom samtliga förvaltningar 
uppfattar att risken för att utsättas för olika former av otillåten påverkan inom 
yrkesutövningen är låg. Särskilt framgår att man inom socialförvaltningen uppfattar 
mutor och otillbörliga erbjudanden som det som är minst troligt att utsättas för.  
Inom bildningsförvaltningen framgår att 13% av de svarande någon gång utsatts för 
otillåten påverkan, där majoriteten utsatts för hot och/eller våldssituationer av elev eller 
förälder/anhörig. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen uppger 23% av de svarande att 
de någon gång utsatts för otillåten påverkan i sitt arbete, och samtliga anger att de 
utsatts av medborgare. Majoriteten av incidenterna handlade om mutor eller andra 
otillbörliga erbjudanden. Inom socialförvaltningen uppger 30% av svaranden att de 
utsatts för otillåten påverkan, där majoriteten har utsatts av kund/brukare. 

3.4.3 Utbildning och information 
Det har inte tillhandahållits någon specifik utbildning på området otillåten påverkan. 
Området berörs dock delvis inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
den utbildning som tillhandahålls inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Enligt uppgift genomfördes en generell introduktionsutbildning för chefer och 
medarbetare innan pandemin, men att den sedan dess har varit på paus. I 
kommunstyrelseförvaltningens interna kontroll för 202226 framgår onboarding för 
nyanställda som ett kontrollområde och att HR-chefen fått i uppdrag att se över 

 
26 Intern kontroll – Plan 2022, n.d. 



 

 17 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Åstorps kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
 
 2022-12-13 

strukturen kring introduktionsutbildningar. Av intervju framgår att 
introduktionsutbildningen från och med 2023 kommer att ske digitalt. 
Enligt uppgift finns det en osäkerhet gällande i vilken utsträckning som mutor och jäv 
diskuteras i kommunstyrelsen och berörda nämnder. Det framgår att det inte finns 
några riktlinjer för jävssituationer och att det är upp till politikern själv att bedöma 
situationen. Arbete pågår med att ta fram ett utbildningspaket för politiker inför den nya 
mandatperioden, och i detta ska ovanstående enligt uppgift ingå.  
Samtliga förvaltningar uppger att det inte har tillhandahållits någon särskild utbildning 
kopplat till otillåten påverkan. Detta är inte heller en del av introduktionen. Undantag är 
hantering/agerande vid hot och våldssituationer. I enkäten uppger omkring hälften av 
respondenterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen att de erhållit någon form av 
utbildning eller information rörande minska risken för otillåten påverkan i 
tjänsteutövningen. Inom bildningsförvaltningen och socialförvaltningen svarar en 
majoritet av respondenterna att de inte har erhållit information eller utbildning kring att 
förebygga riskerna för otillåten påverkan. 
Vidare visar enkäten att nästan 40% av respondenterna inom både 
bildningsförvaltningen och socialförvaltningen upplever att man inte regelbundet pratar 
om otillåten påverkan på arbetsplatsen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen framgår 
att majoriteten upplever att man regelbundet pratar om otillåten påverkan i olika former, 
främst rörande trakasserier, subtila hot samt hot och våld. 

3.4.4 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder delvis har rutiner och 
arbetssätt för att förebygga, upptäcka och agera vid otillåten påverkan. Bygg- och 
miljönämnden och bildningsnämnden har tagit fram verksamhetsspecifika rutiner 
rörande hot och våld. Vi bedömer att socialnämnden och kommunstyrelsen bör se över 
möjligheten att formulera rutiner kopplade till hot och våld för sina verksamheter. Vi 
bedömer även att socialnämnden bör ta fram en skriftlig verksamhetsspecifik rutin för 
mutor och otillbörliga erbjudanden.  
Vi kan konstatera att det saknas rutiner för mutor och korruption. Vi ser detta som en 
brist och anser att rutiner bör tas fram utifrån verksamheternas riskområden.  
Utifrån dokumentgranskning och intervjuer bedömer vi att det inte har riktats något 
särskilt fokus på begreppet otillåten påverkan inom ramen för det utvecklingsarbete 
som bedrivs inom granskade nämnders verksamheter. Däremot visar granskningen att 
det finns ett kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att säkerställa en likvärdig 
och rättssäker myndighetsutövning inom samtliga granskade nämnder, vilket har direkt 
koppling till det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. Både inom 
socialnämndens, bildningsnämndens och bygg- och miljönämndens förvaltningar finns 
processer för och rutiner som syftar till att minimera risken för otillåten påverkan även 
om begreppet inte används aktivt. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns 
dessutom en rutin/riktlinje för hanteringen av otillåten påverkan.  
Att en stor andel av respondenterna uppger att inte känner till om deras arbetsplatser 
har arbetssätt för att förebygga otillåten påverkan bedömer vi vara en indikation på 
behov av utbildning både för medarbetare och förtroendevalda. Att medvetandegöra 
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samtliga medarbetare på otillåten påverkan är en central del i det förebyggande 
arbetet.  
 

3.5 Rapportering och uppföljning av incidenter 
Incidentrapportering sker i systemet STELLA. De intervjuade från 
kommunledningsförvaltningen och HR-enheten uppfattar att rutiner avseende 
anmälningar följs och att anmälningar sker. Det görs ingen central uppföljning av 
anmälningar utan det är respektive chef som följer upp anmälningar och rapporterar till 
nämnd. Enligt uppgift kopplas stöd vid företagshälsovård in direkt vid händelser som 
kräver det.  
Av intervjuer med representanter från förvaltningsledningarna framgår att rutinen för 
rapportering av incidenter kopplat till hot- och våld är väl känd och etablerad. Enligt 
uppgift är STELLA-systemet inte användarvänligt för anmälning av situationer eller 
risker som är vaga på så vis att de är svåra att kategorisera. Av intervjuerna framgår att 
rapportering inte sker systematiskt och att det finns en risk för mörkertal. Risker 
diskuteras dock enligt uppgift löpande utifrån situationer som hänt i arbetsgrupperna.  
Av enkätresultatet framgår att majoriteten av respondenterna inom socialförvaltningen 
känner till hur hot och våldssituationer ska anmälas. Ungefär hälften av 
respondenterna är dock osäkra på hur trakasserier, subtila hot och skadegörelse ska 
anmälas och två tredjedelar vet inte hur mutor och andra otillbörliga erbjudan ska 
inrapporteras.  
Inom bildningsförvaltningen uppger majoriteten att de vet hur de ska agera om de 
utsätts för hot och våld eller trakasserier och subtila hot. Samtidigt anger ungefär 75% 
att de inte vet hur de ska anmäla om de utsätts för mutor eller andra otillbörliga 
erbjudanden i sin myndighetsutövning. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen uppger 
majoriteteten att de vet hur de ska agera när de utsätts för otillåten påverkan i olika 
former. 
Av de som angett att de har utsatts för otillåten påverkan inom bildningsförvaltningen 
och samhällsbyggnadsförvaltningen har majoriteten upplevt att de fått det stöd de 
behövde av arbetsgivaren efter händelsen. Inom socialförvaltningen framgår att hälften 
av de som har utsatts har upplevt att de fått tillräckligt stöd av sin arbetsgivare, medan 
omkring en tredjedel uppger att de inte fått tillräckligt med stöd. 
Av intervjuerna framgår att det inte finns uttalat eller i rutin dokumenterat hur man som 
medarbetare ska agera om man misstänker att en kollega eller chef är utsatt för 
otillåten påverkan. Enligt intervjuade är det farsfarsprincipen som gäller, dvs man lyfter 
frågan till sin närmsta chef och om det är chefen som är involverad så går man till 
chefens chef. 

3.5.1 Visselblåsarfunktion  
Kommunens visselblåsningsfunktion utgörs av en extern mottagningsfunktion samt en 
struktur för utredning inom kommunen. Aktören gör en bedömning av huruvida ärendet 
faller inom visselblåsning, i sådant fall går ärendet vidare till kommunledningen som 
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ansvarar för att kontakta berörda verksamheter och genomföra en utredning. Av 
granskningen framgår att det ute i verksamheterna finns en osäkerhet/otydlighet kring 
funktionen, dess lansering och dess struktur. Information ska enligt uppgift ha 
kommunicerats via den kommunövergripande ledningsgruppen samt genom nyhet på 
intranät och hemsida.  

3.5.2 Bedömning 
Inom ramen för kommunens incidentrapporteringssystem och tillhörande rutiner inom 
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns en systematisk uppföljning av de 
incidenter som rapporteras in. Vi kan dock konstatera att detta uteslutande innefattar 
hot och våld och fångar inte upp mutor, otillbörliga erbjudanden eller andra områden 
som rör otillåten påverkan. Det saknas också uttalad rutin för hur man ska agera om 
man misstänker att en kollega eller chef är utsatt för otillåten påverkan.  
Vidare bedömer vi att visselblåsarfunktionen behöver tydliggöras i verksamheten i syfte 
att säkerställa medvetenhet kring dess funktion och hanteringen av de ärenden som 
inkommer.  
 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, socialnämnden och 
bildningsnämnden inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig 
intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan. Vi bedömer att bygg- och 
miljönämnden delvis har en ändamålsenlig styrning och intern kontroll för att minska 
riskerna med otillåten påverkan i sina verksamheter.  
Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder i låg utsträckning 
identifierat och kvantifierat risker för otillåten påverkan inom sina respektive 
ansvarsområden. Det saknas styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet mot 
otillåten påverkan och begreppet i sig är inte något som används i verksamheten. Vi 
konstaterar att otillåten påverkan utöver hot och våld inte aktivt lyfts i verksamheterna, 
med undantag för bygg- och miljönämnden. Vi konstaterar att det finns ett behov av att 
utbilda medarbetare och förtroendevalda i vad otillåten påverkan är samt hur man kan 
arbeta förebyggande med dessa frågor.  
Vi konstaterar även att det inte genomförs någon övergripande riskanalys utöver i 
samband med verksamheternas årliga arbete med intern kontroll, och att det finns 
behov av att utveckla arbetet med riskbedömningar i de granskade verksamheterna.  
Granskningen visar även att rapporteringen av risker, incidenter och tillbud inte alltid 
sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning som avvikelser uppstår. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen i högre utsträckning bör följa upp förekomsten av 
otillåten påverkan utifrån incident- och avvikelserapportering, genomförd intern kontroll 
och eventuella andra undersökningar som exempelvis medarbetarundersökningar. 
Granskade nämnder och styrelse bör även säkerställa att rutinen kring att rapportera 
incidenter och tillbud återkommande kommuniceras till medarbetarna, så att det är 
tydligt hur och när rapportering av incidenter kopplade till otillåten påverkan ska ske. 
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Sammantaget bedömer vi att frågan i högre grad behöver aktualiseras i kommunen. Vi 
konstaterar även att visselblåsarfunktionen inte kommunicerats ut i kommunens 
verksamheter i tillräcklig utsträckning och att även detta måste aktualiseras i 
kommunen för att säkerställa att incidenter inrapporteras. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- Se över möjligheterna att samordna och stötta kommunens verksamheter i det 
förebyggande arbetet mot otillåten påverkan samt i att skapa en enhetlig 
hantering och rapportering av incidenter i form av påverkansförsök. 

- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 
utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner.  

- Tillse att utbildningsinsatser avseende otillåten påverkan, jäv och förebyggande 
arbete tillhandahålls tjänstemän och politiker. 

- Tillse att en representationspolicy samt en policy kring mutor och korruption 
utarbetas och beslutas politiskt,  

- Säkerställa att handlingsplanen mot hot, våld och ärekränkning uppdateras och 
revideras,  

- Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter återkommande 
kommuniceras till medarbetare för att öka rapportering och medvetenhet kring 
rutinen samt säkerställa att det sker en systematisk uppföljning på såväl 
verksamhetsnivå som kommunövergripande nivå. 

- Säkerställa att visselblåsarfunktionen är väl känd ute i kommunens olika 
verksamheter.    

 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bildningsnämnden att:  

- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 
utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner. 

- Medvetandegöra medarbetare och chefer på begreppet otillåten påverkan och 
befintliga rutiner som syftar till att förebygga detta. 

- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 
hanteringen av jävssituationer. 

- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 
incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  
 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  
- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 

utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner. 
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- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 
hanteringen av jävssituationer. 

- Medvetandegöra medarbetare och chefer på begreppet otillåten påverkan och 
befintliga rutiner som syftar till att förebygga detta.  

- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 
incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  
 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att:  
- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 

utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner 
- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 

hanteringen av jävssituationer 
- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 

incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  
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5 Bilagor 
Enkät om otillåten påverkan – Bildningsförvaltningen 
Resultat: 51 svar (av 108) 

 

 
Annat = biträdande rektor, administratör, fritidspedagog 

 

I vilken utsträckning bedömer du att det finns en risk för att du utsätts för 
otillåten påverkan i din tjänsteutövning? 

41%
30

Inom vilket verksamhetsområde arbetar du?

Åk 4-6

Åk 7-9

6%

21%

47%

10%

16%

Vilken yrkesroll har du?

Rektor

Lärare 4-6

Lärare 7-9

Speciallärare/specialpedagog

Annat

71%
27%

2%
Vilket kön har du?

Kvinna

Man

Vill ej uppge
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2%
19%

68%

11%
Trakasserier och/eller subtila hot

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

0%
2%

33%

65%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

4%
25%

55%

16%
Skadegörelse

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

8%

20%

72%

Har du fått information från din arbetsgivare om att det finns riktlinjer 
för gåvor, mutor och representation?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej

16%

70%

14%

Hot och/eller våld

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

4% 12%

84%

Har du någon gång fått någon form av utbildning eller information från
arbetsgivare om att minska risken för att utsättas för otillåten påverkan
i din tjänsteutövning?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej
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Vet du hur du ska rapportera om du själv utsätts för följande försök till otillåten 
påverkan? 

39%

24%

22%

15%

0%

Pratar ni regelbundet om otillåten påverkan på din arbetsplats, t ex 
vid APT eller i andra sammanhang?

Nej, inte alls

Ja, vad gäller trakasserier och/eller
subtila hot
Ja, vad gäller hot och/eller våld

Ja, vad gäller skadegörelse

Ja, vad gäller mutor och andra
otillbörliga erbjudanden

10%
14%

76%

Har din arbetsplats arbetssätt för att förebygga och motverka otillåten 
påverkan?

Ja
Nej

57%

8%

35%

Har din arbetsplats särskilda rutiner för arbete där det finns risk för 
hot och våld?

Ja

Nej

Vet ej
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76%

24%

Trakasserier och/eller subtila hot

Ja

Nej

82%

18%

Hot och/eller våld

Ja

Nej

53%47%

Skadegörelse

Ja

Nej

24%

76%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Ja

Nej

14%

86%

Har du någon gång i ditt nuvarande arbete blivit utsatt för försök till 
otillåten påverkan? 

Ja

Nej
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27%

55%

9%
9%

Vilken typ av otillåten påverkan har det rört sig om?

Trakasserier och/eller subtila
hot

Hot och/eller våld

Skadegörelse

Mutor eller andra otillbörliga
erbjudanden

Övrigt

71%

29%

Av vem har du utsatts för försök till otillåten påverkan?

Elev

Förälder/anhörig

Rektor

Kollega

Annan

50%
25%

25%

Vem anmäldes detta till?
Till rektor

Till polis

I kommunens
incidentrapporteringssystem
Ingen anmälan gjordes
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Enkät om otillåten påverkan – Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Resultat: 13 svar (av 15) 

 

 
I vilken utsträckning bedömer du att det finns en risk för att du utsätts för 
otillåten påverkan i din tjänsteutövning? 

72%
14%

14%

Upplevde du att du fick det stöd du behövde av din arbetsgivare? 

Ja

Nej

Jag tackade nej till stöd/jag var
inte i behov av stöd

54%46%

Vilket kön har du?

Kvinna

Man

Vill ej uppge

31%

31%
7%

8%

23%

Vilken yrkesroll har du?

Handläggare inom bygglov

Handläggare inom miljötillsyn

Chef

Serverings- och tobakstillstånd

Planarkitekt
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8%

92%

Trakasserier och/eller subtila hot

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

8%

92%

Hot och/eller våld

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

23%

77%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

85%

15%

Skadegörelse
Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls
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39%

38%

23%

Har du fått information från din arbetsgivare om att det finns 
riktlinjer för gåvor, mutor och representation?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej

7%

33%

30%

13%

17%

Pratar ni regelbundet om otillåten påverkan på din arbetsplats, t ex vid 
APT eller i andra sammanhang?

Nej, inte alls

Ja, vad gäller trakasserier
och/eller subtila hot
Ja, vad gäller hot och/eller
våld
Ja, vad gäller skadegörelse

Ja, vad gäller mutor och andra
otillbörliga erbjudanden

54%

8%

38%

Har din arbetsplats arbetssätt för att förebygga och motverka 
otillåten påverkan?

Ja

Nej

Vet ej

23%

23%
54%

Har du någon gång fått någon form av utbildning eller information 
från arbetsgivare om att minska risken för att utsättas för otillåten
påverkan i din tjänsteutövning?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej
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Vet du hur du ska rapportera om du själv utsätts för följande försök till otillåten 
påverkan? 

 

 

 

84%

8% 8%

Har din arbetsplats särskilda rutiner för arbete där det finns risk för 
hot och våld?

Ja

Nej

Vet ej

85%

15%
Trakasserier och/eller subtila hot

Ja

Nej

85%

15%
Hot och/eller våld

Ja

Nej

62%
38%

Skadegörelse

Ja

Nej
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69%

31%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Ja

Nej

23%

77%

Har du någon gång i ditt nuvarande arbete blivit utsatt för försök till 
otillåten påverkan? 

Ja

Nej

20%

20%

0%

60%

Vilken typ av otillåten påverkan har det rört sig om?

Trakasserier och/eller subtila
hot
Hot och/eller våld

Skadegörelse

Mutor eller andra otillbörliga
erbjudanden

100%

Av vem har du utsatts för försök till otillåten påverkan?

Närmaste chef

Kollega

Politiker

Medborgare
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Enkät om otillåten påverkan – Socialförvaltningen 
Resultat: 21 svar (av 36) 

 

67%

33%

Vem anmäldes detta till?
Närmaste chef

Till polis

I kommunens tillbud och
incidentrapporteringssystem
Vet ej

Ingen anmälan gjordes

33%

67%

Upplevde du att du fick det stöd du behövde av din arbetsgivare? 

Ja

Nej

Jag tackade nej till stöd/jag
var inte i behov av stöd

95%

5%
Vilket kön har du?

Kvinna

Man

Vill ej uppge



 

 33 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Åstorps kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
 
 2022-12-13 

 
 

I vilken utsträckning bedömer du att det finns en risk för att du utsätts för 
otillåten påverkan i din tjänsteutövning? 

 

 

 

43%

9%5%

19%

19%
5%

Inom vilket verksamhetsområde arbetar du?

Barn och familj

Ekonomiskt bistånd

Funktionsnedsättning (LSS)

Vuxen/missbruk

Äldreomsorg

Öppenvård

5% 9%

76%

10%
Trakasserier och/eller subtila hot

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

19%

71%

10%
Hot och/eller våld

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

86%

14%
Skadegörelse

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls
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62%

38%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

9% 10%

81%

Har du någon gång fått någon form av utbildning eller information från
arbetsgivare om att minska risken för att utsättas för otillåten påverkan
i din tjänsteutövning?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej

5%
24%

71%

Har du fått information från din arbetsgivare om att det finns riktlinjer 
för gåvor, mutor och representation?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej

39%

22%

21%

7% 11%

Pratar ni regelbundet om otillåten påverkan på din arbetsplats, t ex vid 
APT eller i andra sammanhang?

Nej, inte alls

Ja, vad gäller trakasserier
och/eller subtila hot
Ja, vad gäller hot och/eller våld

Ja, vad gäller skadegörelse

Ja, vad gäller mutor och andra
otillbörliga erbjudanden



 

 35 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Åstorps kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
 
 2022-12-13 

 

 
Vet du hur du ska rapportera om du själv utsätts för följande försök till otillåten 
påverkan? 

 

 

5%

95%

Har din arbetsplats arbetssätt för att förebygga och motverka 
otillåten påverkan?

Ja

Nej

Vet ej

52%48%

Har din arbetsplats särskilda rutiner för arbete där det finns risk 
för hot och våld?

Ja

Nej

Vet ej

57%
43%

Trakasserier och/eller subtila hot

Ja

Nej

76%

24%

Hot och/eller våld

Ja

Nej
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48%52%

Skadegörelse

Ja

Nej

33%

67%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Ja

Nej

29%

71%

Har du någon gång i ditt nuvarande arbete blivit utsatt för försök 
till otillåten påverkan? 

Ja

Nej

25%

50%
0%

25%

Vilken typ av otillåten påverkan har det rört sig om?

Trakasserier och/eller subtila hot

Hot och/eller våld

Skadegörelse

Mutor eller andra otillbörliga erbjudanden
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71%

29%

Av vem har du utsatts för försök till otillåten påverkan?

Kund/brukare

Anhörig till kund/brukare

Annan medborgare

Närmaste chef

Politiker

Kollega

25%

25%25%

25%

Vem anmäldes detta till?

Närmaste chef

Till polis

I kommunens tillbud och
incidentrapporteringssystem
Vet ej

Ingen anmälan gjordes

50%

33%

17%

Upplevde du att du fick det stöd du behövde av din arbetsgivare? 

Ja

Nej

Jag tackade nej till stöd/jag var
inte i behov av stöd



Åstorp kommuns revisorer

Uppföljning av 2021 års granskningar
—

2022-12-13
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Bakgrund, syfte och metod

Bakgrund Syfte Revisionskriterier Metod

Åstorps kommuns revisorer vill 
utifrån 2021 års genomförda 
granskningar undersöka vilka 
åtgärder som nämnder och styrelse 
har vidtagit med hänsyn till 
granskningsresultatet för respektive 
granskning. 

Syftet med granskningen är att följa 
upp vilka åtgärder som vidtagits 
utifrån identifierade 
förbättringsområden/rekommendatio
ner avseende följande granskningar: 

- Granskning av kommunens arbete 
med Agenda 2030 

- Granskning av tillfällig personal 
inom äldreomsorgen 

- Granskning av kommunens 
krisledningshantering av Covid-19 

- Granskning av kommunens 
näringslivsbefrämjande arbete 

- Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen 

Uppföljningen utgår från de 
bedömningar och rekommendationer 
som lämnades i respektive 
granskningsrapport samt utifrån de 
missiv som ansvarig nämnd 
lämnade som svar till revisionen 
efter det att granskningen 
kommunicerats. 

De fem för uppföljningen aktuella 
granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas 
svar på respektive granskning 
granskas. Utifrån detta underlag 
kommer ett antal uppföljande frågor 
att upprättas. Ansvariga tjänstemän 
kommer att tillställas ett antal frågor 
rörande vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av tidigare 
granskning. 
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Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030

Bedömningar från granskningen 2021

‒ Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder 
inte fullt ut integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning. Vi bedömer dock 
att kommunstyrelsen och nämnderna under 2020 och 2021 lagt en grund för att 
integrera Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av verksamheten. 

‒ Vi bedömer att de nya inriktningsmålen tillsammans med arbetet som kommit 
igång i den kommunövergripande analysgruppen ger en god grund för det fortsatta 
arbetet. Det ger förutsättningar för att integrera Agenda 2030 i kommunens 
styrmodell och ordinarie processer för att planera, styra och följa upp nämndernas 
verksamhet och budget. Samtidigt har varken kommunstyrelsen eller någon 
nämnd ett utpekat ansvar i sitt reglemente för att leda och samordna arbetet med 
hållbarhet och Agenda 2030 i kommunen. 

‒ Kommunstyrelsen och nämnderna har inte genomfört väsentlighetsanalyser utifrån 
målen och delmålen i Agenda 2030, inklusive dess miljömål. Vidare är vår 
bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna inte har identifierat vilka mål och 
delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten. Däremot har 
kommunstyrelsen och nämnderna identifierat egna mål utifrån fullmäktiges 
inriktningsmål som i sig är grundade i Agenda 2030-målen. 

‒ Styrningen av Agenda 2030 utgörs i flera fall av att verksamheten identifierar de 
projekt och initiativ som redan finns i verksamheten och använder dessa för att 
beskriva sitt arbete med Agenda 2030. Den omvända analysen och arbetet med 
att utifrån identifiering av mål och delmål som är relevanta för verksamheten 
identifiera områden där man vill åstadkomma en positiv förflyttning saknas. 

‒ Inom en del av kommunens kärnverksamheter finns ett praktiskt arbete i 
förvaltningarna som är i linje med målsättningarna i Agenda 2030. Det redovisas 
därmed i den ordinarie återrapporteringen till nämnderna. 

Rekommendationer från granskningen 2021

‒ Att kommunstyrelsen föreslår ett förtydligande av sitt reglemente så att det tydligt 
framgår var ansvaret för att leda och samordna kommunens hållbarhetsarbete är 
placerat. 

‒ Att kommunstyrelsen tillser att det inom förvaltningsorganisationen är tydligt på 
vilket sätt arbetet med Agenda 2030 ska styras, följas upp och återrapporteras. 

‒ Att kommunstyrelsen och nämnderna genomför väsentlighetsanalyser och 
identifierar vilka mål och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna 
verksamheten. 

‒ Att kommunstyrelsen och nämnderna inför arbetet med kommande 
verksamhetsplaner och budget använder väsentlighetsanalyser för att utifrån 
inriktningsmålen identifiera och formulera mätbara nyckeltal. Här är det viktigt att 
väga in den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär. 

‒ Att kommunstyrelsen tar fram en grundläggande utbildning med fokus på praktisk 
tillämpning som respektive nämnd kan anpassa till sin egen verksamhet för att 
konkretisera hållbarhetsarbetet utifrån medarbetarnas vardag.

‒ Att kommunstyrelsen tar fram en övergripande kommunikationsstrategi till stöd för 
genomförandet av kommunens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030.
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Kommunstyrelsens svar till revisionen forts.

̶ I maj 2019 hölls en halvdagsutbildning i Agenda 2030 för politiker och utvalda 
chefer/tjänstepersoner inom ramen för kommunens medverkan i Glokala Sverige. 
Inför arbetet med att ta fram kommunens nya vision och inriktningsmål hölls 
presentationer om Agenda 2030 och de globala målen för samtliga nämnder under 
hösten 2019. Därtill genomfördes en kartläggning av kommunens 
hållbarhetsarbete. Därför anses det inte finnas något behov av utbildning på 
nämndsnivå. 

̶ Det kommunen framför allt har behov av i nuläget är att på förvaltnings- och 
verksamhetsnivå konkretisera hållbarhetsarbetet och bryta ner samt översätta 
målen till riktade insatser och åtgärder som kan genomföras för att nå effekt. I 
detta arbete skulle det behövas ett samordnat stöd med fokus på nulägesanalys 
och omvärldsanalys, för att få fram nya idéer och goda exempel från andra 
kommuner på hur man kan arbeta. Detta bör ingå i en den handlingsplan som det 
föreslås att kommunstyrelseförvaltningen tar fram. Handlingsplanen bör även 
omfatta behoven av utbildning inom förvaltningsorganisationen.

̶ Behovet av en specifik kommunikationsstrategi för Agenda 2030 bedöms ej finnas. 
Däremot bör det tas fram en handlingsplan med en fördjupad beskrivning av hur 
hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 2030 ska utformas, som därmed innehåller såväl 
implementering som kommunikation. Denna handlingsplan bör ligga till grund för 
hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas och samordnas, med fokus på att gå från mål 
till praktiskt genomförande för att nå effekt. Ansvaret för att ta fram en sådan 
beskrivning hänger samman med förtydligandet av kommunstyrelsens reglemente 
om vem som leder och samordnar kommunens hållbarhetsarbete (se 
rekommendation 1).  När handlingsplanen tas fram behöver det definieras vad det 
samordnade hållbarhetsarbetet innebär och avgränsa det till några utvalda 
områden som rimmar väl med inriktningsmålens prioriteringar.

Kommunstyrelsen svar till revisionen

̶ Det finns behov av ett förtydligande i reglementet och därför föreslås att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av 
kommunstyrelsens reglemente där det tydligt framgår var ansvaret för att leda och 
samordna kommunens hållbarhetsarbete är placerat.

̶ Under granskningens gång arbetade kommunstyrelseförvaltningen fram den nu 
antagna bilagan till vision och inriktningsmål som förtydligar kopplingen mellan 
Agenda 2030 och inriktningsmålen. Bilagan lägger också grunden för att koppla an 
styrning och uppföljning av Agenda 2030 till inriktningsmålen och den ordinarie 
planerings- och uppföljningsprocessen. Denna struktur för styrning, uppföljning och 
återrapportering av arbetet med Agenda 2030 kommer under verksamhetsåret att 
kommuniceras inom förvaltningsorganisationen via en handlingsplan. Vi ser att 
samma behov finns i samtliga förvaltningar och att arbetet med Agenda 2030 bör 
samordnas på ett enhetligt sätt i hela kommunorganisationen.

̶ Nämnderna har redan antagit nya nämndsmål kopplat till fullmäktiges 
inriktningsmål, som i sin tur relaterar till Agenda 2030. Därmed finns i nuläget inget 
behov av väsentlighetsanalyser på nämndsnivå.

̶ Detta kopplar an till föregående rekommendation och synpunkt. Nyckeltalen för 
uppföljning av inriktningsmål och nämndsmål ses över årligen i samband med 
verksamhetsplanering.

Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030
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Bildningsnämndens svar till revisionen (beslut daterat 2021-12-15 
§ 174)

̶ Bildningsnämnden kommer årligen att genomföra en väsentlighetsanalys inom 
Agenda 2030. Resultatet kommer att föras in i bildningsnämndens
verksamhetsplan. Arbetet kommer att ske I huvudsak inom ramen
bildningsnämndens huvuduppdrag Mål 4 “God utbildning för alla” men även 
inom ramen för Åstorp i samverkan.

̶ Bildningsnämnden kommer också att utifrån inriktningsmålen, vid behov 
identifiera och formulera ytterligare mätbara nyckeltal, utöver de som redan finns 
idag. 

̶ De olika nyckeltalen inom Mål 4 God utbildning för alla kommer att kontinuerligt 
att följas av bildningsnämnden. 

Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030

Kultur- och fritidsnämndens svar (2022-01-14)

‒ Kultur- och fritidsnämnden kommer årligen att genomföra en väsentlighetsanalys
inom Agenda 2030. Resultatet kommer att föras in i kultur- och fritidsnämnden
verksamhetsplan. Arbetet kommer att ske i huvudsak inom ramen för kultur- och 
fritidsnämndens uppdrag inom biblioteksverksamheten men även inom ramen för 
Åstorp i samverkan.

‒ Kultur- och fritidsnämnden kommer också att utifrån inriktningsmålen, vid behov
identifiera och formulera ytterligare mätbara nyckeltal, utöver de som redan finns
idag. 

‒ De olika nyckeltalen inom delmål 16.10 Säkerställa allmän tillgång till information 
och skydda de grundläggande friheterna kommer att kontinuerligt att följas av 
kultur- och fritidsnämnden. 

‒ Kultur- och fritidsnämnden genomför väsentlighetsanalyser och identifierar vilka 
mål och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten.

‒ Kultur- och fritidsnämnden fokus ligger på delmål 16.10 Säkerställa allmän tillgång 
till information och skydda de grundläggande friheterna i Agenda 2030

‒ Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsättningsvis, att inom ramen för befintliga 
mål och målens utvärdering, referera till mål i Agenda 2030, vilka berörs av 
nämndens ordinarie uppföljningsarbete.
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Bygg- och miljönämndens svar till revisionen (Beslut daterat 
2021-12-21 § 165)
̶ Bygg- och miljönämnden kommer att ta fram en risk- och väsentlighetsanalys kring 

mål och delmål i Agenda 2030 i samband med verksamhetsplanen 2023, och i 
detta också visa på vilken ambitionshöjning detta kommer att medföra.

̶ Att av kommunstyrelsen begära förtydligande om var ansvaret för ledning och 
samordning av kommunens hållbarhetsarbete ligger. 

̶ Att i samtliga beslut i kommunen införa ett resonemang kring ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet utifrån Agenda 2030. 

Socialnämndens svar till revisionen (Beslut daterat 2022-01-10)
̶ Socialnämnden genomför väsentlighetsanalyser och identifierar vilka mål och 

delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten.

̶ Socialnämnden kommer fortsättningsvis, att inom ramen för befintliga mål och 
målens utvärdering, referera till mål i Agenda 2030, vilka berörs av nämndens 
ordinarie uppföljningsarbete. 

̶ Dessa aktiviteter möjliggör den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär. 

Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030
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Vad visar uppföljningen?
‒ Kommunstyrelsen har inte reviderat sitt reglemente. Av uppföljningen framkommer 

att ansvarsfördelningen ingår i ett budgetarbete för 2023 där ansvaret för att leda 
och samordna kommunens hållbarhetsarbete behöver samordnas utifrån 
personalresurser och organisation som följer av budgetarbetet. Bygg- och 
miljönämnden har äskat medel för en hållbarhetsstrateg som skulle kunna 
samordna kommunens hållbarhetsarbete. 

‒ Kommunstyrelsen har slutfört arbetet med att ta fram en bilaga till kommunens 
Vision 2030 och inriktningsmål. Bilagan är beslutad av kommunfullmäktige 2021-
12-13 och klargör kopplingen mellan kommunens inriktningsmål och Agenda 2030. 

‒ Kommunstyrelsen framförde i sitt yttrande att man inte såg ett behov av 
väsentlighetsanalyser på nämndsnivå då nämnderna redan hade antagit 
nämndsmål som knöt an till de kommunövergripande målen. Nämndernas yttrande 
klargjorde dock att man avsåg att genomföra väsentlighetsanalyser.  

‒ Vidare framkom av kommunstyrelsens yttrande att strukturen för styrning, 
uppföljning och återrapportering skulle kommuniceras via en handlingsplan i 
förvaltningsorganisationerna. Handlingsplanen avsåg även att innehålla riktlinjer 
och strukturer för utbildning och kommunikation kring Agenda 2030. Uppföljningen 
visar dock att en handlingsplan inte har tagit fram.

‒ Vidare framkommer att inga utbildningar är planerade då kommunen saknar en 
hållbarhetsstrateg och inte valt att omprioritera arbetsuppgifterna för någon 
befintlig medarbetare. 

̶ Nämnderna har förhållit sig olika till väsentlighetsanalyser. I förekommande fall har 
väsentlighetsanalyser genomförts, i andra fall avses det att göra inför 2023. 
Samtliga nämnder har ambitionen att genomföra väsentlighetsanalyser inför 2023. 
Samtliga nämnder avser att följa upp resultaten av väsentlighetsanalysen för 2023 
i verksamhetsplanen. 

‒ Samtliga nämnder avser att följa upp mål och nyckeltal för 2023, men har 
identifierat relevanta nyckeltal och mål i olika utsträckning.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder inte har vidtagits utifrån 
granskningens rekommendationer baserat på att:

‒ Kommunstyrelsens ansvar och samordnande roll inte har förtydligats i dess 
reglemente. 

‒ Det finns formulerade inriktningsmål och en förankring av målen i Agenda 2030 på 
en kommunövergripande nivå. Till följd av den uteblivna handlingsplanen som 
skulle kommuniceras till förvaltningarna saknas dock en struktur för styrning, 
uppföljning och återrapportering av målen i förvaltningsorganisationerna. 

‒ Det i nämnderna pågår ett mer aktivt arbete med väsentlighetsanalyser och 
nyckeltalsuppföljning men att det i dagsläget saknas en kommunövergripande 
styrning som strukturerar och skapar en samsyn kring hur det löpande arbetet med 
väsentlighetsanalyser och nyckeltal ska genomföras och följas upp.

‒ Det saknas ett utbildningsarbete och en kommunikationsstrategi kopplat till 
Agenda 2030. 

Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030
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Bedömningar från granskningen 2021

̶ Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden 
i huvudsak har ändamålsenliga arbetsrutiner för att säkerställa en ändamålsenlig 
bemanning inom hemvården under sommaren. Vi bedömer att det utifrån 
tillgängligheten på utbildad personal på arbetsmarknaden ställs relevanta krav vid 
rekrytering av sommarvikarier. Vidare bedömer vi att det genomförs tillräcklig 
introduktionsutbildning för sommarvikarierna som följer en fastställd 
utbildningsplan. 

̶ Granskningen visar inga indikationer på att hemvårdsverksamheten inte är fullt 
bemannad under sommaren. Däremot har vi genom granskningen noterat att det 
kan finnas en viss brist på personal som innehar delegering att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt vår bedömning på att personal som innehar 
möjlighet att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inte inkluderas 
strategiskt i planeringen av personal inför semesterperioder. Granskningen visar 
dock inte på att antalet avvikelser har ökat under sommarperioden, vilket indikerar 
att bemanningen av delegerad personal fungerar på kort sikt. Slutligen gör vi 
bedömningen att sommarens verksamhet utvärderas utifrån ett 
bemanningsperspektiv där lärdomar från tidigare sommarperioder tas tillvara inför 
nästa sommarplanering. 

Rekommendationer från granskningen 2021

‒ Säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska 
planeringen inför semesterperioder.

‒ Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan de börjar 
arbeta.

Granskning av tillfällig personal inom äldreomsorgen
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Socialnämndens svar till revisionen (daterat 20221-10-09)

̶ Granskningen visar inga indikationer på att hemvårdsverksamheten inte är fullt bemannad under sommaren. Däremot har det 
genom granskningen noterats att det kan finnas en viss brist på personal som innehar delegering att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt vår bedömning på att personal som innehar möjlighet att utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inte inkluderas strategiskt i planeringen av personal inför semesterperioder. Granskningen visar dock inte på att 
antalet avvikelser har ökat under sommarperioden, vilket indikerar att bemanningen av delegerad personal fungerar på kort sikt. 
Slutligen görs bedömningen att sommarens verksamhet utvärderas utifrån ett bemanningsperspektiv där lärdomar från tidigare 
sommarperioder tas tillvara inför nästa sommarplanering.

̶ Förvaltningen planerar redan på hösten sommarens kommande rekrytering. En tidig annonsering efter sommarvikarier, intervjuer 
och uppstart av bredvidgångar säkerställer att större andel av sommarvikarierna är vana. Innan sommarvikarien påbörjar sin 
bredvidgång, genomgår dessa ett utbildningspaket som finns i vår utbildningsportal. De teoretiska utbildningarna kompletteras med 
praktisk utbildning som till exempel förflyttningsteknik. Delegeringar genomför den legitimerade personalen med de sommarvikarier 
som skall ha delegering. För att kunna arbeta inom hemvården måste sommarvikarien minst ha en läkemedelsdelegering. När 
hemvården schemaplanerar sommar och semester, är måttet att hälften av de som arbetar de olika passen skall vara ordinarie 
personal. Om det skulle uppkomma en situation där det saknas delegerad personal på ett hemvårdsområde så kan enheten ”låna” 
personal från ett annat område eller en annan enhet för att säkerställa så att den delegerade arbetsuppgiften blir utförd.

Granskning av tillfällig personal inom äldreomsorgen
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Vad visar uppföljningen?
- Uppföljningen visar att med utgångspunkt i de rekommendationer som lämnades 

och med tidigare års erfarenheter av sommarvikarier så genomfördes en planering 
av delegering av sommarvikarier inför sommaren 2022 under hösten/vintern 2021.

- Planeringen visade sig dock inte hålla. Från förvaltningen lyfts det fram att det 
fanns problem att få till stånd de planerade utbildningstillfällena då sommarvikarier 
inte kunde närvara av olika skäl. Nya utbildningar bokades in men det innebar 
störningar av delegeringen. Vidare framkom att rekryteringen av sommarvikarier 
inte var fullt ut klart till dess att de ursprungliga utbildningstillfällena planerades att 
genomföras. 

- Utbildningens störningar av delegering upplevdes särskilt problematisk givet att det 
under delar av sommaren saknades delegerad personal. Följaktligen arbetade 
personal med delegering en del övertid. 

- Utmaningarna under sommaren 2022 upplevdes särskilt stora inom hemvården 
med både introduktionsfasen, avhopp och nyrekrytering under stora delar av 
sommaren, vilket följaktligen haft konsekvenser för möjligheterna att bemanna 
hemvården. 

- Hemsjukvård, särskilda boenden och LSS-verksamheten upplevs dock ha fungerat 
bra, där introduktionsplaneringen kunnat genomföras som avsett med 
utbildningsmaterial och bredvidgång innan självständigt arbete. 

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån granskningens rekommendationer genom att:

- Det har funnits en ambition att säkerställa att delegerad personal utgör en 
parameter i den strategiska planeringen inför semesterperioder. Vi bedömer dock 
att det är en brist att man inte har lyckats strukturera delegering av personal på ett 
sådant vis att bemanningen fungerat inom hemvården. 

- Tillse att sommarvikarierna inom hemsjukvård, särskilda boenden och LSS-
verksamheten tagit del av utbildningsmaterialet innan start. Dock bedömer vi det 
vara en brist att man inte kunnat tillgodose att utbildningarna har genomförts inom 
hemvården. 

- Problematiken med att säkerställa att sommarvikarierna inom hemvården har tagit 
del av utbildningsmaterialet innan starten av sitt arbete har haft negativa 
följdeffekter för delegeringen av personal, med övertidsarbete och 
personalförändringar som konsekvens. 

Granskning av tillfällig personal inom äldreomsorgen
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Bedömningar från granskningen 2021

̶ Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder i 
huvudsak har hanterat den uppkomna krisen i samband med Covid-19 på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån sina ansvarsområden. Vi bedömer dock att 
kommunens krisledningsarbete och beredskap utifrån nuvarande styrdokument 
och organisering behöver utvecklas. Vi bedömer att roller och ansvar i 
kommunens krishanteringsorganisation behöver tydliggöras och att det i 
styrdokument behöver tydliggöras på vilken nivå inom kommunens centrala 
krisledning olika delar ska aktiveras och vid vilka händelser. Vi ser även behov 
av kompetensutvecklande insatser för styrelse, nämnder och tjänstemän för att 
stärka kommunens framåtsyftande krisledningsarbete. 

̶ Vi kan konstatera att det vid pandemins utbrott fanns ett av fullmäktige beslutat 
styrdokument för krisberedskap och civilt försvar samt en central 
krisledningsplan för hantering av extraordinära händelser omfattande perioden 
2019-2022. Därtill har kommunstyrelsen fattat beslut om en risk- och 
sårbarhetsanalys och en kriskommunikationsplan samt pandemirelaterade 
handlingsplaner vad gäller Central beredskapsplan pandemisk influensa samt en 
strategi för hantering av omfattande utbredning av covid-19. Genomgående 
bedömer vi dock att planerna bör utvecklas för att på ett tydligare sätt beskriva 
kommunens viljeriktning i arbetet och vilka åtgärder som ska genomföras av 
Åstorps kommun under mandatperioden för att reducera risker och öka 
förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet. Vi bedömer även att det finns 
utvecklingsområden i den centrala krisledningsplanen vad gäller att tydliggöra 
roller och ansvar i kommunens krisledningsorganisation samt hur nämnda 
dokument ska utvärderas och följas upp inom olika målområden. Detta är också 
utvecklingsområden som bekräftats av de vi har intervjuat. 

Forts. bedömningar från granskningen 2021

̶ Vi konstaterar att kommunen har genomfört olika samverkande insatser såväl 
externt som internt för att hantera konsekvenserna av pandemin och för att 
möjliggöra informations- och erfarenhetsutbyte. Dock bedömer vi att samverkan 
kan stärkas, framförallt internt vad gäller vem som fattar beslut om vad och hur 
resurser ska mobiliseras för att minska sårbarheten i krisledningsorganisationen. 
Genom tydliga funktionsansvar inom krisledningsorganisationen minskar 
sårbarheten och vi bedömer att en kartläggning av funktioner/personer i 
krisledningsorganisationen bör genomföras för att stärka arbetet. Vi ser även 
utvecklingsområden vad gäller att samordna och delge information mellan olika 
verksamheter.

̶ Vid granskningstillfället pågår en utvärdering av kommunens krislednings- och 
beredskapsarbete vilket vi bedömer som positivt. Vi ser det som viktigt att 
kommunstyrelsen och berörda nämnder tillvaratar erfarenheterna från 
krishanteringen av pandemin. 

Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19
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Rekommendationer från granskningen 2021
̶ Tydliggöra roller och ansvar i kommunens krisledningsorganisation och 

krisberedskap i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation och minskad 
sårbarhet. 

̶ Utveckla innehållet i styrdokument för krisberedskap och civilt försvar samt 
central krisledningsplan avseende viljeriktning för arbetet och vilka åtgärder som 
ska genomföras av Åstorps kommun för att reducera risker och öka förmågan att 
bedriva samhällsviktig verksamhet. 

̶ Säkerställa rutiner för kontinuerlig uppföljning av dokument och arbetsprocesser 
kopplade till kommunens krishantering och krisberedskap. 

̶ Genomföra kompetenshöjande insatser och utbildningsinsatser för tjänstemän 
och politiker avseende kommunens krishantering och krisberedskap. 

Kommunstyrelsens svar till revisionen
̶ Ett förslag på beredskapsorganisation tas fram under 2022 i vilket hänsyn tas 

till granskningens rekommendationer. 

̶ Förslaget blir den plan för hantering av extraordinära händelser för kommande 
mandatperiod som enligt lag ska finnas. Planen beslutas i början av 2023. 

̶ Utifrån ovan nämnda plan tas övriga planer och styrande och stödjande 
dokument fram under 2023.

̶ En pilotstudie för ett IT-stöd för kris- och beredskapshantering genomförs 
under våren och sommaren 2022 för att kunna implementeras fullt ut under 
hösten 2022.

̶ Ytterligare resurser tillförs inom kris- och säkerhetsområdet under 2022. 

Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19
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Vad visar uppföljningen?
‒ Uppföljningen visar att arbetet med att ta fram en beredskapsorganisation och 

tillhörande plan är under framtagande och planeras vara framtaget senast under 
våren 2023. Utifrån detta ska kompletterande styr- och stöddokument tas fram som 
ska säkerställa rutiner för kontinuerlig uppföljning. 

‒ Kommunen har sedan granskningen genomfört en pilotstudie för IT-stöd för kris-
och beredskapshantering. Utifrån pilotstudien ska kommunen ta ställning till möjligt 
inköp av IT-system. 

‒ Pilotstudien pekar på att det finns ett behov av den funktionalitet som finns i 
systemet, så som rapportering och följsamhet av incidenter, delgivande av 
information och skapande av struktur för beredskapsorganisationen. 

‒ Utbildningsinsatser för krisledningsnämnden planeras under hösten för att kunna 
genomföras under 2023. I övrigt planeras inga utbildningar

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån rekommendationerna genom att: 

‒ Insatser för att utveckla kommunens beredskapsorganisation har vidtagits. Vi 
bedömer dock att arbetet med att ta fram en ändamålsenlig 
beredskapsorganisation inte är genomfört i dagsläget. 

‒ Krisledningsplan samt styrande och stödjande dokument inte har reviderats eller 
utvecklats, vi kan dock konstatera att utvecklingsarbetet ingår i det övergripande 
arbetet med att utveckla organisationen. 

‒ En pilotstudie har genomförts inom vilken behovet av ett IT-system som underlättar 
styrningen och uppföljningen av kommunens krisledningsarbete har identifierats. Vi 
bedömer dock att kommunstyrelsen inte säkerställt en rutin för kontinuerlig 
uppföljning av dokument och arbetsprocesser. 

‒ Utbildningsinsatser planeras för krisledningsnämnden. Inga andra berörda politiker 
och tjänstemän utanför krisledningsnämnden planeras dock ta del av utbildningar 
eller andra kompetenshöjande insatser. 

Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19
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Bedömningar från granskningen 2021

̶ Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen bedriver ett näringslivsbefrämjande arbete på ett 
ändamålsenligt sätt. 

̶ Vår bedömning grundar sig på att ansvars- och rollfördelningen är tydlig. 
Kommunstyrelsen bedriver också en ändamålsenlig uppföljning och tar till sig 
information från t.ex. Svenskt näringslivs ranking och Löpande insikt. Utifrån 
denna information samt egna uppföljningar har kommunstyrelsen identifierat 
förbättringsområden som man avser arbeta med. 

̶ Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att 
uppdatera kommunens näringslivsprogram. Detta arbete har påbörjats och görs 
tillsammans med näringslivsansvarig tjänsteperson. 

̶ Kommunen bedriver arbete tillsammans med andra kommuner i olika forum och 
drar därmed nytta av att ingå i ett större sammanhang. 

Rekommendationer från granskningen 2021

̶ I samband med uppdateringen av Åstorps kommuns näringslivsprogram även 
titta på om det skulle vara lämplig att upprätta skriftliga rutiner för det 
näringslivsbefrämjande arbetet

̶ Utöver skriftliga rutiner tillse att förvaltningar och nämnder hålls uppdaterade om 
vad som gäller i förhållandet till näringslivet i kommunen. Såsom det är 
formulerat i nuvarande näringslivsprogram. 

Granskning av kommunens näringslivsfrämjande arbete
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (daterat 2022-02-09)
̶ En ändamålsenlig uppföljning sker och att arbete sker med information från till exempel Svenskt näringslivs ranking och 

Löpande Insikt, utifrån detta tillsammans med egna uppföljningar identifieras förbättringsområden. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har gett kommunchef i uppdrag att uppdatera kommunens näringslivsprogram vilket arbete är påbörjat 
tillsammans med näringslivsansavarig tjänsteperson. Näringslivsansvarig tjänsteperson bedriver arbete tillsammans med 
andra kommuner i olika forum och drar därmed nytta av att ingå i ett större sammanhang. 

̶ Skriftliga rutiner kommer att utarbetas för att ingå i den nya Tillväxtstrategin som kommer att ersätta befintligt 
näringslivsprogram 2014.

̶ Samtliga berörda förvaltningar och nämnder ska bli uppdaterade enligt rutin som kommer att säkerställas inom den nya 
Tillväxtstrategin. Ansvar för detta ligger på kommunstyrelseförvaltingen/näringsliv.

Granskning av kommunens näringslivsfrämjande arbete
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Vad visar uppföljningen?
- Uppföljningen visar att den planerade uppdateringen av kommunens 

näringslivsprogram från 2014 som vid granskningstillfället var uppstartat inte har 
blivit av. Däremot är en tillväxtstrategin under framtagande. Tillväxtstrategin ska 
ersätta gällande näringslivsprogram. Tillväxtstrategin ska behandlas politiskt under 
hösten 2022 för antagande av kommunfullmäktige. 

- I tillväxtstrategin ska en rutin för löpande uppdatering av förvaltningar och nämnder 
upprättas. 

- Näringslivsenheten har under maj och juni månad besökt samtliga nämnder och 
presenterat arbetet kring näringslivet. Samverkan med berörda förvaltningar kring 
näringslivsfrågor sker löpande kopplat till konkreta arbetsinsatser men också 
regelbundna möten. 

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån granskningens rekommendationer genom att: 

- Tillse att en uppdatering av kommunens näringslivprogram är på väg att 
genomföras i form av en tillväxtstrategi. Det är dock inte möjligt inom ramen för 
uppföljningsgranskningen att säkerställa att tillväxtstrategin innehåller 
ändamålsenliga skriftliga rutiner då den är under framtagande.

- Tillse att nämnder och förvaltningar hållits uppdaterade och integrerats i 
näringslivsarbetet under det gångna året. Därtill inom ramen för arbetet med 
tillväxtstrategin beaktat en rutin för att säkerställa regelbundna löpande 
uppdateringar av förvaltningar och nämnder även framgent. 

Granskning av kommunens näringslivsfrämjande arbete
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Bedömningar från granskningen 2021

̶ Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
socialnämnden inte fullt ut bedriver ett tillfredsställande systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom verksamheten äldreomsorg utifrån lagstiftning och 
föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. En arbetsmiljöpolicy inklusive 
arbetsmiljömål har beslutats av kommunfullmäktige som är styrande för 
arbetsmiljöarbetet inom socialnämnden och för Åstorps kommun. Däremot har 
socialnämnden för 2020 inte har antagit nämndspecifika mål som är vägledande 
för nämndens systematiska arbetsmiljöarbete. Det finns ett antal rutiner och 
mallar gällande genomförande av SAM men vi gör bedömningen att 
kommunstyrelsen bör förtydliga hur arbetsmiljöpolicyn, rutiner och mallar 
förhåller sig till varandra och att skapa en tydlig sammanhållen bild kring hur 
nämnderna ska arbeta med den årliga SAM-processen. Detta i syfte att skapa 
likriktning i hur nämnder och verksamheter arbetar med SAM. 

̶ I socialnämndens delegationsordning framgår en tydligt beslutad 
uppgiftsfördelning från nämnd till olika chefsnivåer i organisationen avseende 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån kommentarerna i AFS 2001:1 bör 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter dock lyftas ur nämndens delegationsordning. 
Vi gör vidare bedömningen att socialnämndens arbetsmiljöansvar inte framgår 
av nämndens reglemente. Det är även av vikt att revidering av gällande 
samverkansavtal från 2012 genomförs. 

Forts. bedömningar från granskningen 2021

̶ Undersökningar av arbetsförhållandena inom socialförvaltningen sker löpande 
under året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. 
Däremot fokuserar skyddsronderna framförallt på de fysiska aspekterna avseende 
arbetsmiljön och genomförs enbart en gång per år. Vidare har en medarbetarenkät 
inte genomförts på en regelbunden basis under de senaste åren. Under 
Coronapandemin har riskbedömningar, inklusive handlingsplaner, upprättats 
kopplat till äldreomsorgens verksamheter utifrån situationens utveckling. Under 
ordinarie omständigheter finns däremot ingen etablerad rutin att systematiskt 
genomföra och dokumentera riskbedömningar av arbetsmiljön utöver ovan 
nämnda undersökningar av arbetsförhållandena inom äldreomsorgen och 
riskbedömning inför organisationsförändring. 

̶ Det genomförs en årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador 
och tillbud samt upprättande av handlingsplan på enhetsnivå. Däremot sker ingen 
samlad årlig uppföljning av SAM inom socialförvaltningen eller på en 
kommunövergripande nivå. Socialnämnden bör förvissa sig om att 
arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och fungerar både på förvaltningsnivå och ute 
på enheterna. 

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen
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Rekommendationer från granskningen 2021 till socialnämnden

̶ Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör 
förtydligas avseende nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

̶ Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen 
upprättas för samtliga enheter utifrån genomförda riskbedömningar och 
kommunens övergripande arbetsmiljömål.

̶ I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör omfatta 
både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende arbetsmiljön. 

̶ I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna styrdokument 
säkerställa att arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom genomförande 
av årliga medarbetarsamtal samt skyddsronder två gånger per år, både utifrån ett 
fysiskt och ett socialt perspektiv. 

̶ Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig uppföljning 
av SAM och att en förvaltningsövergripande årlig sammanställning upprättas och 
återredovisas till nämnden. 

Rekommendationer från granskningen 2021 till kommunstyrelsen

̶ Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner/mallar 
revideras i syfte att skapa tydlighet kring hur SAM-processen ska bedrivas i 
Åstorps kommun. 

̶ Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs. 

̶ Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga 
uppföljningen av SAM genomförs. 

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen



20Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Socialnämndens svar till revisionen (daterad 2021-10-09)

̶ Socialnämnden har blivit uppmärksammade i ett tidigare skede på att det inte 
framgår av nämndens reglemente att nämnden har ett arbetsmiljöansvar för de 
medarbetare som är anställda inom nämndens verksamhetsområde. Detta har 
åtgärdats genom att socialnämnden i sitt beslut 2021-09-07 § 102, beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att tillföra reglementet följande text: ” Styrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges under 
”Personalfrågor för hela kommunen” i detta reglemente.” 

̶ En modul i Stratsys kommer att hantera det systematiska arbetsmiljöarbetet med 
start 2022. I detta system kommer nämndens arbetsmiljömål att finnas och 
enhetscheferna ansvarar därefter för att bryta ner dessa mål på enhetsnivå.

̶ Undersökningar av arbetsförhållandena inom socialförvaltningen sker löpande 
under året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. 
Däremot fokuserar skyddsronderna framförallt på de fysiska aspekterna avseende 
arbetsmiljön och genomförs enbart en gång per år. Vidare har en medarbetarenkät 
inte genomförts på en regelbunden basis under de senaste åren. Under 
Coronapandemin har riskbedömningar, inklusive handlingsplaner, upprättats 
kopplat till äldreomsorgens verksamheter utifrån situationens utveckling. 

Socialnämndens svar till revisionen forts. 

̶ Kommunfullmäktige har antagit en arbetsmiljöpolicy som sätter upp mål för hela 
kommunens arbetsmiljöarbete. Dessa bryts sedan ner på nämndsnivå och därefter 
formuleras mål på enhetsnivå utifrån respektive verksamhetsförutsättningar. 
Socialnämnden kan förvissa sig om att arbetsmiljöarbetet följs upp årligen. Det 
genomförs en årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och 
tillbud samt upprättande av handlingsplan på enhetsnivå. Respektive område 
lämnar därefter över en redovisning av sin uppföljning och målen för kommande år 
till förvaltningschef som ansvarar för att redovisa denna för socialnämnden. I juni 
2021 formulerades mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021. 

̶ Föregående år formulerades inga mål för 2020 på grund av pandemiläget, vilket 
gjorde att socialnämnden inte kunde följa upp målen från föregående år. 
Förvaltningen kommer med stöd av HR säkerställa att det systematiska arbetet 
kommer blir tillfredställande. Under 2022 kommer det systematiska 
arbetsmiljöarbetet följas upp i Stratsys, ett välkänt system som redan idag används 
för att följa upp andra processer. Detta kommer att ge socialnämnden ett tydligt 
underlag att följa det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela förvaltningen.

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (daterat 2021-10-27)
̶ Arbetsmiljöpolicyn, tillika med övriga styrdokument inom HR-området är under revidering för att skapa 

tydlighet genom hela organisationen. Även inom fler områden där styr- och ledningsmodellen ligger till 
grund för arbetet, utöver respektive lagstiftning.

̶ Samverkansavtalet är i slutfasen och de stora arbetstagarorganisationerna och Åstorps kommun är överens 
om innehåll och formuleringar. Ett undertecknande förväntas av alla parter under hösten.

̶ En kommunövergripande sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM är genomförd och är på väg 
upp till personalutskottet i skrivandes stund.

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen
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Vad visar uppföljningen?
‒ Socialnämnden har i sitt nya reglemente uppdaterat nämndens arbetsmiljöansvar. 

‒ Socialnämnden upprättar årligen nämndspecifika arbetsmiljömål som gäller för 
samtliga enheter. Utöver de nämndspecifika arbetsmiljömålen har samtliga enheter 
utom hemvården fastställt enhetsspecifika arbetsmiljömål. 

‒ Socialnämnden har genomfört löpande riskbedömningar som omfattar fysiska, 
sociala och organisatoriska aspekter av arbetsmiljön. 

‒ Undersökning och bedömning av arbetsmiljön har gjorts baserat på årliga 
medarbetarsamtal och skyddsronder två gånger per år. 

‒ En årlig uppföljning av SAM har gjorts inom socialnämndens samtliga enheter och 
återredovisats till nämnden. Socialnämnden beslutade att överlämna underlaget till 
HR-avdelningen 2022-04-21. 

‒ Uppföljningen visar vidare att kommunstyrelsen har uppdaterat arbetsgivarpolicyn. 
Den nya arbetsgivarpolicyn beslutades av kommunfullmäktige 2022-05-30. 

‒ Avdelningen för digitalisering, kommunikation och HR har vidare utvecklat en 
riktlinje för arbetsmiljö och hälsa som förtydligar arbetet med arbetsgivarpolicyn. 
Den beslutades 2022-04-05. 

‒ Det nya samverkansavtalet beslutades 2021-11-01. Till samverkansavtalet har 
även ett dokument med riktlinjer för samverkan upprättats. Den anger inriktningen 
och förtydligar det lokala samverkansavtalets intentioner och beslutades av HR-
chef 2022-01-11. 

‒ En kommunövergripande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har 
genomförts. 2022-08-29 antog kommunfullmäktige uppföljningen. 

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden har vidtagit åtgärder 
utifrån granskningens rekommendationer genom att:

‒ Förtydliga arbetsmiljöansvaret i nämndens reglemente. 

‒ Upprätta nämndspecifika arbetsmiljömål. 

‒ Tillse att det upprättas enhetsspecifika arbetsmiljömål. Dock saknas 
enhetsspecifika arbetsmiljömål inom hemvården, vilket vi bedömer är en brist. 

‒ Löpande arbeta med riskbedömningar genom medarbetarsamtal och skyddsronder 
inom vilka fysiska, sociala och organisatoriska aspekter beaktas.

‒ Tillse att samtliga enheter genomför en årlig uppföljning av SAM och att en 
förvaltningsövergripande sammanställning återredovisats till nämnden. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder 
utifrån granskningens rekommendationer genom att: 

- Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner reviderats i 
syfte att skapa en tydlighet kring hur SAM-processen ska bedrivas i kommunen. 

- Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförts. 

- Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga 
uppföljningen av SAM har genomförts.   

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen

Datum som ovan

KPMG AB

Simon Homander

Verksamhetsrevisor
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Socialnämnden

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

7(14)

PROTOKOLL
2022-12-15

Sn § 110

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, gäller ÄO, OF och IFO 
samt ej verkställda beslut enligt § 9 och enligt 28 f-g §§ LSS  
Dnr SN 2022-103

Sammanfattning
Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I kvartalsrapporten anmäls om 
kommunen har eller inte har några individrapporter för den aktuella perioden. 
Kommunen har platsbrist avseende platser i vård och omsorgsboende med 
somatisk inriktning. En ny avdelning håller på att färdigställas, beräknad 
inflyttning 230301.

Beslutsunderlag
Beslut från SnAu 2022-12-01 § 193
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson, 
daterad 2022-10-28. Rapport kvartal 3, 1 juli – 30 september 2022.

Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL samt ej verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, samt 
översända rapporten till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

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

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL samt ej verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, 
samt översända rapporten till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Expedieras
Akten
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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KVARTALSRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt LSS

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 3: JULI - 30 SEPTEMBER 2022
Socialnämden

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?
JA NEJ
X

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inter åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott ?
JA NEJ

X



Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS

INDIVIDRAPPORTERING KVARTAL 3: JULI- 30 SEPTEMBER 2022 Datum för 
Icke verkställda beslut kommunens
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak till dröjsmålet Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats erbjudande

LSS Kontaktperson Två olika kontaktpersoner har erbjudits under kvartal 2 2022, LSS 2021-11-25 2022-05-25
den enskilde avböjde båda. Annonsering gjordes därefter externt. 2022-06-01
Ytterligare två olika kontaktpersoner har erbjudits under kvartal 3 2022-09-29
2022, den enskilde har avböjt båda. Beslutet ska omprövas 221125. 2022-10-14

LSS Kontaktperson Svårigheter att hitta lämplig uppdragstagare har orsakat dröjsmål LSS 2022-02-03 2022-09-07
i verkställighet. Beslutet är verkställt sedan 220907.



KVARTALSRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, gäller ÄO, OF och IFO

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 3 : JULI - 30 SEPTEMBER 2022
Socialnämnden

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?
JA NEJ
X ÄO

X OF
X IFO

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inter åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott ?
JA NEJ

X ÄO
X OF
X IFO

ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SOL
IFO = Individ- och familjeomsorg



INDIVIDRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, gäller ÄO, OF och IFO Datum för 
kommunens

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 3: JULI - 30 SEPTEMBER 2022 erbjudande
Icke verkställda beslut om personen 
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak till drjösmålet Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats tackar nej

Särskilt boende Tillgång till säbo-platser för litet. Ny avdelning och ÄO 2022-02-04 2022-09-26 2022-06-15
fler platser står klart 230228.
Den enskilde har tackat nej till korttid i
avvaktan på särskilt boende.

Särskilt boende Tillgång till säbo-platser för litet. Ny avdelning och ÄO 2022-03-03 2022-11-23 2022-07-13
fler platser står klart 230228.
Den enskilde har tackat nej till korttid i
avvaktan på särskilt boende.

Särskilt boende Tillgång till säbo-platser för litet. ÄO 2022-04-21 2022-08-24
Den enskilde har tackat ja till utökad hemvård.

Särskilt boende Den enskilde har väntat på plats till ÄO 2022-05-30 2022-12-01
särskilt boende. 
Den enskilde har tackat ja till utökad hemvård.

Särskilt boende Tillgång till säbo-platser för litet. Ny avdelning och ÄO 2022-06-30 2022-12-01
fler platser står klart 230228.
Den enskilde har hemvård och  fr o m  221125
korttidsvistelse i avvaktan på att särskilt boende
som kommer att verkställas 221201.

ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SOL
IFO = Individ- och familjeomsorg
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