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KALLELSE 
 
Socialnämnden kallas till sammanträde. 
 
Socialnämndens sammanträden är öppna. Allmänhet som önskar att ställa 
frågor på dagens föredragningslista bör infinna sig senast klockan 13.55.  
 
Datum: Torsdagen den 16 december 
Tid: 14.00 
Plats:  Kulturhuset Björnen, stora salen 
 
Gruppmöten sker 13.00 och anordnas på egen hand av respektive 
partigrupp. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1. Upprop 
2. Val av justerare 
3. Godkännande av föredragningslistan 
4. Allmänhetens frågestund 
5. Månadsuppföljning per 2021-11-30 
6. Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden med förvaltning samt 

internbudget för socialnämnden 2022 
7. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 3 2021 
8. Svar på väckt ärende från (S) – Framtagande av riktlinjer för 

trygghetsboende 
9. Svar på väckt ärende av Harri Rosqvist (SD) – Inköp av portabla luftkylare 

till särskilda boenden 
10. Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden 2021 
11. Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 

Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 3 2021 
12. Utredning gällande besparing vid samlokalisering av hemvården 
13. Svar till pensionärsrådet efter inkommen fråga om larmuppdrag 
14. Åstorps Björnfamiljer (ÅBF) – modell för familjehemsvården 
15. Frågor till och från de kommunala råden 
16. Förvaltningen informerar 
17. Redovisning av delegationsbeslut 
18. Delgivningar 
19. Övriga ärenden 
20. (Sekretessärende: Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB) 
 
Isabella Dzanko   Linda Tholén 
Ordförande    Nämndsekreterare  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-16 
Datum för anslagets uppsättande 2021-12-16 
Datum för anslagets nedtagande 2022-01-07 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Linda Tholén 
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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-12-16 

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

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef  
Gun Bylund, vård och omsorgschef  
Sanna Löf, verksamhetschef  
Jessica Björn, verksamhetschef 
Magnus Nygren, kvalitetscontroller  
Rada Tripunovic, medicinsk ansvarig sjuksköterska  
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, den 16 december 2021 klockan  

  
 
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 138- 
  

 
 
   

Ordförande Isabella Dzanko (S)  
     

   
(1) Justerande Wiveca Andreasson (M)  

  
 

 

   
(2) Justerande Bertil Wemmert (C)  
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

 
NÄRVAROLISTA 

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

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

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

       Catarina Anderberg (M)            
Hans Sundström (KD)           

Mattias Jonsäter (L)         
Petra Jansdotter (SD)           

Anna-Lena Olsson (SD)           
Anneli Servin (SD)           

Harri Rosqvist (SD)          
        

ERSÄTTARE             
Ioana Cimpoeru (S)         

Monica Glans (L)         
Rolf Lundqvist (SD)         
Lena Svensson (M)         

Dafina Lugici (S)         
Vakant (C)         

Hampus Servin (SD)          
        

Totalt          
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Sn § 114  Val av justerare .........................................................................................4 
Sn § 115  Godkännande av föredragningslistan ........................................................5 
Sn § 115  Allmänhetens frågestund...........................................................................6 
Sn § 116  Presentation av ny larm och tekniksamordnare .. Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
Sn § 117  Redovisning av arbetet med våld i nära relationer ....................................7 
Sn § 118  Permanent införande av projekt ”Cook and chill” inom äldreomsorgen 10 
Sn § 119  Månadsuppföljning efter september 2021 .................................................7 
Sn § 120  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 2 

2021 .............................................................................................................8 
Sn § 121  Verkställande av motion (L) – Gör en översyn av luftkonditionering på 

våra särskilda boenden och trygghetsboenden ..........................................10 
Sn § 122  Svar på väckt ärende av Wiveca Andreasson (M) – Back-up för 

bostadsanpassningshandläggare .......... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Sn § 123  Sammanträdesplan för arbetsutskott och nämnd 2022 Fel! Bokmärket är 

inte definierat. 
Sn § 124  Redovisning av statistik från Socialjour– Utfall för perioden 2021-01-01 

– 2021-06-30 ....................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Sn § 125  Redovisning av statistik från Barnahus – Utfall för perioden 2021-01-01 

– 2021-06-30 ....................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Sn § 126  Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell, inklusive 

nyckeltal .............................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Sn § 127  Synpunktsredovisning kvartal 3, 2021 ................ Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
Sn § 128  Yttrande granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 

äldreomsorgen ..................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Sn § 129  Yttrande granskning av tillfällig personal inom hemvården ................ Fel! 

Bokmärket är inte definierat. 
Sn § 130  Tilldelning av arbetsmiljöansvar till socialchef .. Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
Sn § 131  Frågor till och från råden ........................................................................17 
Sn § 132  Redovisning av delegationsbeslut ...........................................................18 
Sn § 133  Delgivningar............................................................................................20 
Sn § 134  Eventuella kurs och konferensinbjudningar ........ Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
Sn § 135  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) - 

Kartläggning av våra omsorgstagares måltidsvanor ...... Fel! Bokmärket är 
inte definierat. 

Sn § 136  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) - 
Uppdatering av trygghetsvärd/aktivitetssamordnare ..... Fel! Bokmärket är 
inte definierat. 

Sn § 137  Förvaltningen informerar ........................................................................18 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

4(20) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn §  
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn §  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

 
Sn §  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Sammanfattning 
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor gällande ärendena på dagens 
sammanträde. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

 
Sn §  
 
Månadsuppföljning efter november 2021 
Dnr SND 2021/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar fortsatt en prognos på +0,5 miljoner kronor efter 
november.  
 
Prognosen förklaras av en relativt stabil situation med hantering av 
smittspridning av covid-19, tillfälliga vakanser i samband med frånvaro eller 
personalomsättning samt möjligheter till finansiering med riktade statsbidrag. 
 
Förvaltningen har dock ökade kostnader under årets sista kvartal avseende 
personalkostnader på grund av ökad smittspridning, smittspårning och 
kohortvård bland både omsorgstagare, brukare samt medarbetare. 
Förvaltningen har en utökad användning av munskydd, på Region Skånes 
inrådan, vilket innebär också innebär en ökad kostnad avseende munskydd. 
Inom individ och familjeomsorgen har antalet vårddygn avseende barn och 
unga ökat, liksom kostnaden per dygn. Det beror på att kommunen saknar 
familjehem som kan ta emot ungdomar med normbrytande beteende samt en 
öppenvård som kan erbjuda intensiv hemmabaserad familjebehandling. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 2021-12-13 
Månadsuppföljning per 2021-11-30 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 



Socialförvaltningen  1(2) 

Ledningsadministration 
  

 

 

 

Felicia Mellgren Sandkvist 
Förvaltningschef 
042 – 64030 
felicia.mellgrensandkvist@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Månadsuppföljning efter oktober 2021 
Dnr SN  
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar fortsatt en prognos på +0,5 miljoner kronor efter november.  
 
Prognosen förklaras av en relativt stabil situation med hantering av smittspridning av 
covid-19, tillfälliga vakanser i samband med frånvaro eller personalomsättning samt 
möjligheter till finansiering med riktade statsbidrag. 
 
Förvaltningen har dock ökade kostnader under årets sista kvartal avseende 
personalkostnader på grund av ökad smittspridning, smittspårning och kohortvård 
bland både omsorgstagare, brukare samt medarbetare. Förvaltningen har en 
utökad användning av munskydd, på Region Skånes inrådan, vilket innebär också 
innebär en ökad kostnad avseende munskydd. 
Inom individ och familjeomsorgen har antalet vårddygn avseende barn och unga 
ökat, liksom kostnaden per dygn. Det beror på att kommunen saknar familjehem 
som kan ta emot ungdomar med normbrytande beteende samt en öppenvård som 
kan erbjuda intensiv hemmabaserad familjebehandling. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden förslås besluta att godkänna månadsuppföljningen per 2021-11-30. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse SN , daterad 2021-12-13. 
Månadsuppföljning per 2021-11-30. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Det bedöms inte påverka barn. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-12-13 
Version  1 



Socialförvaltningen  2(2) 

Ledningsadministration 
  

Felicia Mellgren Sandkvist   
Förvaltningschef 
       
Expedieras till: 
Akten 
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Socialnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åstorps kommun 
Månadsuppföljning 
Socialnämnden     

Beslutad av: 
Socialnämnden 2021-12-13 

DNR 20xx/xx     
 
  



2 
Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Innehållsförteckning 
1 Sammanfattande kommentarer politiken ........ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

2 Sammanfattade kommentarer ekonomichef .... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

3 Uppföljning/helårsprognos övergripande ........................................................... 3 

4 Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik ............................................... 4 

4.1 Händelser av vikt som lyft verksamheten ............................................................................4 

4.2 Din samlade bedömning för prognos ...................................................................................4 

4.3 Åtgärder för budget i balans ................................................................................................5 

4.4 Förklaring till överskott enligt budget .................................................................................5 

5 Uppföljning helårsprognos verksamhetsspecifik ............................................... 6 

5.1 Socialnämnden .....................................................................................................................6 

6 Investeringar .......................................................................................................... 7 

7 Nyckeltal ................................................................................................................. 8 

7.1 Personalkostnader ................................................................................................................8 

7.2 Bostadsanpassningar ............................................................................................................8 

7.3 Äldreomsorg och hälso- & sjukvård ....................................................................................8 

7.4 Myndighetsenheten ..............................................................................................................9 

7.5 Individ & familj och funktionsvariation ..............................................................................9 
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Socialnämnden 

1 Uppföljning/helårsprognos övergripande 
  Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Statsbidrag 15 462,0 17 885,0 5 282,0 12 603,0 

Övriga intäkter 23 364,0 25 809,0 27 482,0 -1 673,0 

Summa intäkter 38 826,0 43 694,0 32 764,0 10 930,0 

Personalkostnader -201 835,0 -221 007,0 -208 414,0 -12 593,0 

Lokalkostnader -25 224,0 -28 636,0 -28 459,0 -177,0 

Övriga kostnader -62 347,0 -68 299,0 -70 812,0 2 513,0 

Avskrivningar, räntor -2 027,0 -2 211,0 -2 211,0 0,0 

Summa kostnader -291 432,0 -320 154,0 -309 896,0 -10 258,0 

Summa Nettokostnader -252 606,0 -276 460,0 -277 132,0 672,0 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

2 Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik 

2.1 Händelser av vikt som lyft verksamheten 
Ett stort fokus har fortsatt legat på att skapa en trygg och säker verksamhet trots pågående 
pandemi. Fortsatt daglig symtomkontroll av personal i brukarnära arbete, arbete efter 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och god följsamhet av de basala hygienrutinerna. 
Verksamheten arbetar fortlöpande med kvalitetshöjande åtgärder och kompetenshöjande 
insatser genomförs inom hela verksamheten bland annat med utbildningar inom 
Kommunutbildningar och riktad handledning vid behov. 
Införandet av verksamhetssystemet Life care, utredningsmetodiken IBIC och 
utbildningssatsningen Äldrelyftet fortgår enligt planering. 
 
Det nya arbetssättet med att bilda team kring den äldre (förstärkt hemgång) implementeras 
fortsatt och kommer vara på plats fullt ut vid årets slut. Arbetssättet syftar till att jobba med 
riskbedömning, åtgärder och planering för den äldre med syfte att förebygga ohälsa och 
vårdskador. 
På vård- och omsorgsboendena och i det ordinära boendet har omsorgstagare med 
hemsjukvårdsinsats blivit vaccinerade med dos 3. Även personal som arbetar i nära vårdarbete 
har blivit vaccinerade. 
Vidåsen har som första vård- och omsorgsboende i Åstorp börjat med att mäta matavfallet och 
rapportera in detta i Mashie. Detta är ett led i ett projekt i samarbete med NSR om att minska 
avfallet inom vården, vilket kan ha positiva effekter både ekonomiskt, kvalitativt och 
arbetsmiljömässigt. Under hösten har tekniklösningar som Rotobed utprovats med goda 
resultat för både omsorgstagares självständighet och avdelningspersonalens fysiska 
arbetsmiljö. Backsippan har flyttat  till Vidåsen och blivit avdelningen Tulpanen. 
Uppstart av icke-aviserade hembesök i familjehemmen påbörjas. Detta för att kvalitetsgranska 
uppdragstagarna och säkerställa de placerade barnen och ungdomars vistelse i 
familjehemmen. Arbetet fortskrider kring kvalitén i myndighetsutövning och inom 
familjehemsvården främst inom området våld i nära relation. 
I november ansökte 138 hushåll om ekonomiskt bistånd digitalt för återansökningar, gällande 
nyansökningar beräknas den digitala tjänsten tas i kraft den 1 februari 2022. 
  

2.2 Din samlade bedömning för prognos 
Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 500 tkr. 
Förvaltningen har dock ökade kostnader under november och december avseende 
personalkostnader på grund av ökad smittspridning, smittspårning och kohortvård bland både 
omsorgstagare, brukare samt medarbetare. 
Inom gruppboendena (funktionsstöd) har verksamheten ökade personalkostnader på grund av 
att den dagliga verksamheten har haft stängt under perioder. 
Hemvården har under november två bilar som fått ersättas med hyrbil, vilket innebär 
kostnader utöver budget. Förvaltningen avvaktar fortsatt inrättandet av en bilpool i 
kommunen. 
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Inom individ och familjeomsorgen har antalet vårddygn avseende barn och unga ökat, liksom 
kostnaden per dygn. Det beror på att kommunen saknar familjehem som kan ta emot 
ungdomar med normbrytande beteende samt en öppenvård som kan erbjuda intensiv 
hemmabaserad familjebehandling. 
Förvaltningen fattade beslut om utökad användning av munskydd, på Region Skånes inrådan, 
vilket innebär också innebär en ökad kostnad avseende munskydd. 
  

2.3 Åtgärder för budget i balans 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att identifiera vad som kan utföras i egen regi framför 
extern regi, med bibehållen eller höjd kvalitet. Parallellt pågår ett arbete med att säkerställa 
kvalitet och rättssäkerhet inom alla delar. Förvaltningen arbetar också med att göra 
avvägningar kring vilken kompetens samt metoder som verksamheten framgent behöver för 
att kunna möta behov på hemmaplan och för att uppnå nämndens mål. Det arbetet förväntas 
vara klart i februari 2022 i samband med att verksamhetsplanen bryts ner på avdelnings- och 
enhetsnivå. Ytterligare omställning av organisation och verksamhet är att vänta under 2022. 

2.4 Förklaring till överskott enligt budget 
De övergripande orsakerna till den prognostiserade avvikelsen är lägre kostnader till privata 
utförare LSS samt att nämnden kunnat disponera statsbidrag vid täckning av merkostnader för 
begränsning av smittspridning inom vård och omsorg. 
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3 Uppföljning helårsprognos verksamhetsspecifik 

3.1 Socialnämnden 
Tabellvärden Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Nämnd -0,5 -0,7 -0,8 -0,1 

Förvaltningsövergripande -16,2 -18 -19,7 -1,7 

Myndighetsenheten -33,5 -37,6 -37,6 0,0 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård -131,8 -143,2 -140,2 3,0 

Individ- och familjeomsorg -32,2 -33,7 -35,1 -1,4 

Funktionsvariation -38,3 -43,3 -43,6 -0,3 

Nettoresultat -252,5 -276,5 -277,0 -0,5 

Nämnd 
Prognosen för nämnden ligger oförändrad på +0,1 miljoner kronor. 

Förvaltningsövergripande 
Förvaltningen har statsbidrag för täckning av merkostnader för inköp av hygien- och 
förbrukningsmaterial. Bidrag till sociala föreningar ligger lägre än budget. Inom förvaltningen 
har det under året varit vakanser vilket ger lägre personalkostnader. Prognosen ligger 
oförändrad på +1,7 miljoner kronor. 

Myndighetsenheten 
Myndighetsenheten redovisar en förbättrad prognos från -0,8 miljoner kronor till ett 
nollresultat. Förklaringarna till förbättringar består framförallt av lägre kostnader för 
ekonomiskt bistånd och lägre kostnader för externa placeringar. 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
Prognosen för äldreomsorgen inklusive hälso- och sjukvården har försämrats från -2,5 till -3,0 
miljoner kronor. Volymen inom hemvården fortsätter att ligga på en högre nivå än tidigare, 
vilket ger ökade kostnader för personal. Hälso- och sjukvården visar dock på en positiv 
utveckling och kan därmed förbättra sin prognos. 

Individ och familjeomsorg 
Prognosen för barn- och familj har förbättrats från +0,2 till +1,3 miljoner kronor.  
Verksamheten arbetar i första hand med att erbjuda stöd från öppenvården samt göra 
placeringar i egna familjehem. Kommunen har fått ett riktat statsbidrag till 
familjehemsverksamhet vilket bland annat finansierar kostnader för Björnfamiljerna. 
Kostnader för placeringar har ökat kraftigt under senare delen av året. 

Funktionsvariation 
Prognosen för funktionsvariation har försämrats från + 1,3 till +0,3 miljoner kronor. Volymen 
och vårdtyngden inom gruppbostäderna har ökat i samband med nyinflyttningar. Nu är 
samtliga platser belagda. Inom socialpsykiatrin fortsätter personalkostnaderna att ligga lägre 
än budget. 
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4 Investeringar 

  Utfall Interim 
Periodiserat 
utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

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

Investeringsutgift -1 909,0   -3 339,0 -7 067,0 3 728,0 

Nettoinvestering -1 909,0   -3 339,0 -7 067,0 3 728,0 

  

Projekt, tkr Utfall 
30/11 

Årsbudg
et 

Prognos 
31/8 Kommentar 

I501 Inventarier 
Förvaltningsövergr 0 -100 0 Utvecklingsreserv. 

I502 It Förstärkning Verksamhet 0 -100 0 Utvecklingsreserv. 

I505 Möbler Och Inventarier Sn -236 -900 -900 Plan lagd för hösten, kommer användas. 

I509 Vitvaror -129 -100 -100 Plan lagd för hösten, kommer användas. 

I510 Höj- Och Sänkbara Sängar 
Äo 0 -350 -310 Plan lagd för hösten, kommer användas. 

I511 It-Investeringar socialnämnd 0 -100 0 Utvecklingsreserv. 

I513 Välfärdsteknologi -164 -2 000 -1 000 Delar kommer utnyttjas, plan kommer. 

I515 Wifi-Säbo 0 -100 0 Översyn görs. 

I536 Larm Och Tillbehör -29 -500 -29 Upphandling kommer ske under våren 2022. 
Medel kommer behöva föras över. 

I540 Nytt Verksamhetssystem -945 -2 817 -1 000 
Allt kommer inte användas 2021. Projektet 
kommer förlängas under 2022 till och med 
september. Medel kommer behöva föras över. 

Total -1 503 -7 067 -3 339  
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

5 Nyckeltal 

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

Fyllnadstid, tkr 89 30 32 40 45 23 38 37 47 102 68  

Övertid, tkr 694 542 360 266 172 212 323 532 342 506 356  

Andel 
sjukfrånvaro, % 7,1 7,86 9,1 7,00 5,73 5,17 2,96 3,41 5,31 5,62 3,04  

Kommentar 

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

Antal ärenden 3 3 3 1 0 4 2 4 2 2 5  

Kostnad per 
ärende, tkr 

26 06
5 7 167 38 28

0 
30 12

5 0 22 21
0 

30 59
6 

85 94
2 

24 33
2 

59 98
7 

13 32
6  

Kommentar 

5.3 Äldreomsorg och hälso- & sjukvård 

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

Antal platser 80 80 80 80 80 80 80 80 72 72 72  

Antal belagda 
platser 73 * 70 * 71 * 70 70 68 72 69 68 * 70 68  

Bemanning/belagd 
plats 0,79 0,65 0,79 0,78 0,79 0,74 0,52 0,67 0,88 0,80 0,75  

Kommentar 

Antal platser - under året kommer Backsippan flytta till avdelningen Tulpanen på Vidåsen. I 
samband med detta reduceras antalet platser till 72 platser för särskilt boende. 
* I antalet belagda platser ingår platser som tillfälligt varit belagda med korttidsplatser. 
Värdena för jan, feb och april har uppdaterats då det sker registreringar i efterhand i 
personalsystemet. 
I bemanning per plats avses dag- och kvällspersonal exklusive timmar som registreras som 
mertid för Corona. Inför 2021 har äldreomsorgen och HSL fått ett särskilt riktat bidrag på 
5 582 tkr för 2021. Resursen används för att öka bemanningen per plats från 0,55 åa på 
Vidåsen och Backsippan till 0,65 åa per plats för dag- och kvällsbemanning. Astern ligger 
oförändrad på 0,69 åa. Den genomsnittliga resursen blir under 2021 0,67 åa per plats. 
I september blir värdet högre då ordinarie personal kommit tillbaka och arbetar samtidigt som 
timlönerna och arbetad tid för augusti redovisas i september. 
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Hälso- & sjukvård 
Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal inskrivna i 
hemsjukvården 233 230 217 223 217 229 226 227 226 229 221  

5.4 Myndighetsenheten 

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

Vuxen, externt 
köpt vård, tkr 59 32 0 0 73 138 142 91 60 117 128  

Antal 
placeringsdygn 31 17 0 0 33 60 62 42 30 55 60  

Snittkostnad per 
dygn, kr 1 890 1 890 0 0 2 212 2 295 2 295 2 150 1 990 2 127 2 140  

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

Antal 
biståndstagare 315 310 323 312 294 286 275 284 275 269 273  

Antal hushåll 228 220 230 224 216 209 200 208 202 195 201  

Snitt per hushåll 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4  

Utbetalt 
försörjningsstöd, t
kr 

1 661 1 793 1 737 1 837 1 735 1 696 1 686 1 686 1 466 1 441 1 512  

Försörjningsstöd / 
hushåll, tkr 7,3 8,1 7,6 8,2 8,0 8,1 8,4 8,1 8,1 7,4 7,5  

Försörjningsstöd / 
biståndstagare, tkr 5,3 5,7 5,4 5,9 5,9 5,9 6,1 5,9 5,9 5,4 5,5  

5.5 Individ & familj och funktionsvariation 

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

Boende 
Fabriksgatan, SoL 
, antal 

10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12  

Boendeplatser 
gruppbostad enl 
LSS, antal * 

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38  

Boende 
gruppbostad enl 
LSS, antal 

36 37 36 36 35 35 35 35 38 38 38  

Brukare med 
boendestöd SoL, 
antal 

18 18 19 19 17 17 18 19 19 19 21  
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Barn och familj 
Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Barn & unga, 
extern köpt 
vård, tkr 

17 687 473 395 342 359 518 287 429 443 915  

Antal 
placeringsdygn 167 141 132 120 108 130 138 92 90 93 180  

Genomsnittlig 
dygnskostnad, kr 5 490 4 873 3 583 3 292 3 176 2 760 3 751 3 116 4 771 4 674 5 480  
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Sn § 
 
Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden med förvaltning samt internbudget för 
socialnämnden 2022 
SND 2021/165 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndens och förvaltningens 
styrning och planering. Planen omfattar nämndens styrning med nämndsmål, 
prioriterade områden och internbudget – alltså de delar som nämnden beslutar 
om. Planen omfattar även förvaltningens plan för verkställande, med en 
beskrivning av hur nämndsmålen ska nås. Denna del som rör verkställandet ägs 
av förvaltningen och presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 258 
Tjänsteskrivelse (denna skrivelse) från Felicia Mellgren Sandkvist (2011-11-
25) 
Förslag till Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden och dess förvaltning 
(2021-11-25). 
Socialnämndens beslut 
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PROTOKOLL
2021-12-02

Snau § 258

Verksamhetsplan 2022 for socialnämnden med förvaltning samt
internbudget för socialnämnden 2022
SND 2021/165

Sammanfattning
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndens och förvaltningens
styrning och planering. Planen omfattar nämndens styrning med nämndsmål,
prioriterade områden och internbudget - alltså de delar som nämnden beslutar
om. Planen omfattar w er\. förvaltningens plan för verkställande, med en
beskrivning av hur nämndsmålen ska nås. Denna del som rör verkställandet
ägs av förvaltningen och presenteras för nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna skrivelse) från Felicia Mellgren Sandkvist (2011-11-
25)
Förslag till Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden och dess förvaltning
(2021-11-25).

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att
Att anta verksamhetsplanens nämndsmål, prioriterade områden samt
intembudget.

Att ge förvaltningschef rätt att omfördela medel inom befintlig ram.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetskott beslutar att föreslå socialnämnden att

Att anta verksamhetsplanens nämndsmål, prioriterade områden samt
internbudget.

Att ge förvaltningschef rätt att omfördela medel inom befintlig ram.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

^
Ordförandes signatur
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;
Juste/^äe^ signatur Utdragsbestyrkande



SOCIALFÖRVALTNINGEN 1(2) 
 
 

 

 

 

 

Socialnämnden 
 
Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden med förvaltning samt internbudget 
för socialnämnden 2022 
SND 2021/165 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndens och förvaltningens styrning och 
planering. Planen omfattar nämndens styrning med nämndsmål, prioriterade områden och 
internbudget – alltså de delar som nämnden beslutar om. Planen omfattar även 
förvaltningens plan för verkställande, med en beskrivning av hur nämndsmålen ska nås. 
Denna del som rör verkställandet ägs av förvaltningen och presenteras för nämnden. 
 
Nämndsmålen som föreslås är desamma som socialnämnden antog tidigare under 2021 
(beslut 2021-10-21 § 126). Utöver den önskade inriktning som nämndsmålen anger, 
föreslås även tre politiskt prioriterade områden under 2022:  

• Attraktiv arbetsplats: fler medarbetare väljer Åstorps kommun som arbetsplats som 
första alternativ på grund av den goda arbetsmiljön, det tillitsbaserade ledarskapet 
och för att Åstorp uppfattas vara en kommun i samtid för framtid. 

• Förebyggande och proaktivt arbete: fler invånare får tidigare information, 
vägledning och stöd till bättre livsvillkor. 

• Välfärdsteknik och digitalisering: information, stöd och omsorg erbjuds på nya och 
kompletterande sätt genom välfärdsteknik och digitala lösningar. 

 
Nämndens internbudget utgår ifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetramar samt 
investeringsbudget. 2021-10-25 beslutade fullmäktige om budgetramar för 2022. 
Socialnämndens ram förstärktes därmed med 1,5 mkr med hänvisning till kvalitetshöjande 
åtgärder. Nämnden har under 2021 även tilldelats medel för att kompensera löneökningar, 
hyresregleringar, lokaländringar och kapitalkostnader (10,9 mkr). Socialnämndens 
investeringsbudget redovisas per investeringsprojekt och uppgår till 4,9 mkr.  
 
Förslag till beslut 
Att anta verksamhetsplanens nämndsmål, prioriterade områden samt internbudget. 

Att ge förvaltningschef rätt att omfördela medel inom befintlig ram.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (denna skrivelse) från Felicia Mellgren Sandkvist (2011-11-25) 

Förslag till Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden och dess förvaltning (2021-11-25). 

Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Barns bästa har beaktats i målarbetet som ligger till grund för nämndsmålen. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-11-25 
Version  1 
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Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej. 

 
 

 
Felicia Mellgren Sandkvist 
Förvaltningschef    

 
     

Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen  
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Verksamhetsplan 2022 
Socialnämnden 

1 Verksamhetsplanens förutsättningar 
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndens och förvaltningens interna styrning 
och planering. Den omfattar två huvuddelar: den första är Nämndens styrning - med 
nämndsmål, prioriterade områden och internbudget - och den andra delen är Förvaltningens 
plan för verkställande - med en beskrivning av hur nämndsmålen ska nås. Nämnden beslutar 
om innehållet under Nämndens styrning, medan förvaltningen beslutar om sin plan för 
verkställande, som ska presenteras för nämnden. 
I verksamhetsplanen ingår också uppdragsbeskrivningar för nämnden respektive 
förvaltningen, där sådant som lagkrav, förutsättningar och omfattningar ingår. I nämndens 
styrning finns även de nyckeltal som används för att följa upp nämndsmålen. 
Verksamhetsplanens antagna nämndsmål, prioriterade områden och internbudget följs upp av 
respektive nämnd i deras delårs- och årsbokslut med förvaltningsberättelse. Innehållet i 
förvaltningens plan för verkställande följs upp på förvaltningsnivå, som ett underlag till 
uppföljningen av nämndsmål, prioriterade områden och internbudget. 

1.1 Visionsstyrning 
Visionsstyrningen utgör styr- och ledningsmodellens fundament och består av kommunens 
vision och kommunfullmäktiges inriktningsmål. Dessa uttrycker den kommunövergripande 
politiska viljan och ambitionen för vad vi strävar mot. Samtliga nämnder, styrelser och 
förvaltningar verkar för att vision och inriktningsmål uppnås. Nämndernas/förvaltningarnas 
verksamhetsplaner ska grundas på visionsstyrningen. Framför allt fungerar vision och 
inriktningsmål som utgångspunkt för vad som ska uppnås och nämnderna sätter nämndsmål 
som ska bidra till att uppnå vision och inriktningsmål. Åstorps vision och inriktningsmål är 
följande: 
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1.2 Principer för styrning och ledning 

Tillitsbaserad styrning och ledning 
Åstorps kommunkoncern utgår från tillit som grundprincip för styrning och ledning. Det 
innebär att styrning och ledning präglas av ett helhetstänkande där verksamheterna samverkar 
över gränser för att lösa samhällsuppdraget, med fokus på invånarna. Tillit och öppenhet är 
grunden för en effektiv samverkan. Inom Åstorps kommunkoncern innebär tillitsbaserad 
styrning och ledning följande: 

 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning. Det innebär att 
kommunens begränsade resurser ska användas effektivt genom att planera för en hållbar 
ekonomi. En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet 
som tillgodoser invånarnas behov av tjänsteutbud och service, anpassat till politiska 
prioriteringar och ändamålsenlighet. Kommunfullmäktige beslutar årligen i budgeten om mål 
för verksamhet och ekonomi (inriktningsmål och finansiella mål). De definierar vad god 
ekonomisk hushållning är i kommunen och anger med vilka ekonomiska ambitioner 
verksamheten ska bedrivas. 

1.3 Nämndens uppdrag 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra övergripande lagar 
ska socialnämnden inom ramen för uppdraget fullgöra kommunens uppgifter inom följande 
lagstiftningsområden; 

• socialtjänstlagen, SoL, (2001 :453) med tillhörande lagar och förordningar,  
• hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30) enligt gränssnittsöverenskommelse med 

region Skåne,  
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) förutom barn- 

och ungdomsverksamhet,  
• offentlighets och sekretesslagen (2009:400),  
• lagen om bostadsanpassningsbidrag 2018:222,  
• förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar samt  
• förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
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2 Nämndens styrning 
Nämndens styrning omfattar nämndsmål, nyckeltal för uppföljning, nämndens prioriterade 
områden samt nämndens internbudget. Det är genom denna del av verksamhetsplanen som 
nämnden styr inriktningen för varje verksamhetsår och därav är det innehållet i denna del som 
nämnden ska besluta om att anta. 

2.1 Nämndsmål 
Med vision och inriktningsmål som utgångspunkt för vad som ska uppnås, antar nämnden mål 
som ska bidra till de effekter som kommunfullmäktige vill uppnå. Nämndsmålen klarlägger 
nämndens ambition inom ramen för inriktningsmålen. Därmed tydliggörs också 
verksamhetens syfte och uppdrag. Utifrån de av fullmäktige beslutade inriktningsmålen har 
nämnden antagit följande nämndsmål, med nyckeltal för uppföljning: 

God livskvalitet 
Nämndsmål Nyckeltal för uppföljning 

Socialnämnden ska främja kommuninvånarens möjligheter 
till egenansvar och delaktighet i sin sociala situation. 

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut 
inom försörjningsstöd, väntat längre än 14 dagar (%) 

Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
- helhetssyn, andel (%) 

Socialnämnden ska genom samverkan och engagemang 
skapa trygghet och nöjdhet för kommuninvånaren. 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av 
ensamhet kommun, andel (%) 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig 
trygg med alla i personalen, andel (%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - Enskild 
regi - aktiviteter och känsla av ensamhet, andel (%) 

Brukarbedömning missbruksvård IFO - påverka hjälp, 
andel (%) 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar, medelvärde 

Möjlighet att växa 
Nämndsmål Nyckeltal för uppföljning 

Socialnämnden ska skapa förutsättningarna till ett livslångt 
lärande och självständigt liv. 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få 
kontakt, andel (%) 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%) 
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Hållbar framtid 
Nämndsmål Nyckeltal för uppföljning 

Socialnämnden ska följa utvecklingen för att skapa en 
hållbar, inkluderande och resurssmart välfärd. 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad 
situation, andel (%) 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO 
vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%) 

Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO - förbättrad 
situation, andel (%) 

Brukarbedömning missbruksvård IFO - förbättrad situation, 
andel (%) 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om 
förändringar, andel (%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
- information om förändringar, andel (%) 

2.2 Nämndens prioriterade områden 2022 

Attraktiv arbetsplats 

• Fler medarbetare väljer Åstorps kommun som arbetsplats som första alternativ på 
grund av den goda arbetsmiljön, det tillitsbaserade ledarskapet och för att Åstorp 
uppfattas vara en kommun i samtid för framtid. 
 

Förebyggande och proaktivt arbete 

• Fler invånare får tidigare information, vägledning och stöd till bättre livsvillkor. 
 

Välfärdsteknik och digitalisering 

• Information, stöd och omsorg erbjuds på nya och kompletterande sätt genom 
välfärdsteknik och digitala lösningar. 

  

2.3 Internbudget 
Nämndens internbudget utgår ifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetramar samt 
investeringsbudget. 2021-10-25 beslutade fullmäktige om budgetramar för 2022. 
Socialnämndens ram förstärktes därmed med 1,5 mkr med hänvisning till kvalitetshöjande 
åtgärder. Nämnden har under 2021 även tilldelats medel för att kompensera löneökningar, 
hyresregleringar, lokaländringar och kapitalkostnader (10,9 mkr). 
Föreliggande internbudget 2022 utgår från den av kommunfullmäktige tilldelade ramen och 
utgör socialnämndens beslut om resurser i form av grundbelopp per verksamhet. 
Internbudgeten avser såväl driftbudget som investeringsbudget. 
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Nämndens ramar och förutsättningar 
Mellan 2021 och 2022 har driftsbudgeten ökat med 10,5 mkr enligt tabellen nedan, exklusive 
förändring av kapitalkostnader. Följande förändringar har skett mellan åren: 

Budget 2021 exkl kapitalkostnader KF 2020-11-23 266,9 

Lönerevision 7,5 

Omfördelning kosten 0,3 

Hyror 0,7 

Omfördelning tjänster 0,6 

Föreningsbidrag -0,2 

Volymförändring säbo -2,0 

Volymförändring försörjningsstöd 2,0 

Ramförändringar 2022 1,5 

Budget 2022 exkl kapitalkostnader KF 2021-10-25 277,3 

Internränta 0,1 

Avskrivningar 3,5 

Budget 2022 inkl kapitalkostnader KF 2021-10-25 281,0 

 
I internbudgeten tas hänsyn till beslut av socialnämnden som påverkar kommande 
verksamhetsår, helårseffekter av genomförda förändringar samt anpassningar av intäkter och 
kostnader som en följd av utvecklingen under 2021. 
Personalkostnaderna för 2022 utgår från aktuell lönenivå per den 1 april 2021. Socialnämnden 
kompenseras för 2022 års löneökningar under 2022. Arbetsgivaravgifterna fastställs enligt 
rekommendationer från SKR (Sveriges kommuner och regioner); förändringar justeras. 
Nettobudget fördelas per verksamhet och utgör den till verksamhetsområdena fördelade 
nettoramen för 2022. Ramen kommer sedan att justeras under året för bland annat löne- och 
hyresförändringar. Resursfördelning till verksamheten kopplas ihop med ekonomin så att 
uppdraget genom resurstilldelningen tydliggörs. 
 

Ekonomisk styrning under 2022 
Verksamheten arbetar med fortsatt god prognossäkerhet och att utveckla nya modeller för 
uppföljning och beslutsstöd. 
Ansvar  
Socialnämnden och dess förvaltning följer den ansvarsstruktur som slås fast i kommunens 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning och styr- och ledningsmodell. Budgetuppföljning 
sker på förvaltningsnivå, verksamhetsnivå och enhet. Varje nivå ansvarar för att inte 
överskrida tilldelade resurser. Vid befarat underskott upprättas åtgärdsplan. 
Under verksamhetsåret görs ekonomisk uppföljning och prognos med redovisning av 
avvikelser i förhållande till budget, enligt styr och lendingsmodellen. Nämnden fastställer sin 
ekonomiuppföljning månadsvis och redovisar den till kommunstyrelsen enligt fastställd plan. 
Efter augusti månad lämnas delårsrapport. I samband med rapporten görs även en uppföljning 
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av nämndens mål. 
Verksamhetschef kan göra anpassningar i förhållande till respektive enhets intäkts- och 
kostnadsutveckling och beslutar om utjämning av avvikelser som rör den egna verksamheten 
mellan de organisatoriska enheterna. Beslut om omfördelning av medel redovisas och prövas i 
samband med uppföljningar. 
Förvaltningschef kan besluta att en avdelning inte fullt ut ska få disponera temporära 
överskottsresurser för att balansera andra enheters eventuella negativa nettoresultat. 
Omfördelning mellan avdelningar/verksamheter beslutas av förvaltningschef. 

Volymbudget SN  
Verksamhet Volym 2021 Volym 2022 

Särskilt boende (antal platser) 76 72 

Hemvård (antal beställda timmar inkl. HSL) 105 000 114 000 

Hälso- och sjukvård (antal inskrivna patienter) 235 235 

Försörjningsstöd (antal hushåll) 190 216 

Vuxenvård (antal dygn) 730 730 

Barn- och ungdomsvård (antal dygn) 2 006 2 006 

Funktionsstöd boende (antal belagda platser) 48 48 

Funktionsstöd externt boende (dygn) 31 31 

Funktionsstöd person (antal brukare) 26 26 

Driftbudget SN (kompletteras i efterhand) 

Verksamhet 
Budget 2021 

(mnkr) 
Budget 2022 

(mnkr) 
Förändring i budget 

2021-2022 (mnkr) 

Nämnd    

Övergripande ledning    

    

    

    

    

    

    

    

Summa    

 

Nämnd består av kostnader för kommunstyrelsens politiska verksamhet (främst arvoden, 
kostnadsersättningar, medel till förfogande, föreningsbidrag) samt dess olika råd och 
föreningsbidrag till Kvidinge frivilliga. Förändring mellan åren avser minskade 
kapitalkostnader. 
Övergripande ledning består av personalkostnader för verksamhetschefer, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, kvalitetscontroller, systemförvaltare samt förvaltningsassistent. 
Kostnader för lokaler, verksamhetssystem, föreningsbidrag och övriga 
förvaltningsövergripande kostnader belastar också här. 
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Vård och omsorg 
Särskilt boende innefattar driften av boende med både somatisk och demensinriktning samt 
korttidsboende, dagverksamhet, frivilligverksamhet och all bemanning. Antalet platser inom 
särskilt boende har dragits ner till antalet under 2021. 
Hemvården verkställer stöd, omvårdnad och delegerad hemsjukvård i ordinärt boende samt 
daglig verksamhet för dementa. Hemvården bedömer en ökning av antalet beställda och 
utförda timmar under 2022.  
Kommunal hälso-och sjukvård utför de hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte primärvården 
utför åt den enskilde enligt inskrivningsvillkoren i hemsjukvården. Hemvården bedömer att 
antalet patienter med hemvård kommer ligga på en liknande nivå under det kommande året. 
Verksamheten kommer under året att starta upp arbetet med aktivitetssamordnare med syfte 
att öka deltagandet i kommunens aktivitetsutbud samt anordna egna aktiviteter för 
socialnämndens målgrupper. Resursen ska komma nämndens alla målgrupper till gagn och ha 
en av sina fasta baser på trygghetsboendena i kommunen.  
Individ och familj 
Verksamheten bedömer en ökning av antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i relation till 
föregående års budget. Antalet placeringar av barn o unga och vuxna budgeteras till samma 
nivå som föregående år, trots en volymökning av barn- och ungdomsvård under kvartal fyra 
2021. Under 2022 kommer öppenvården att kompetensutvecklas och förstärkas för att kunna 
matcha med effektiva insatser för barn, familjer och vuxna i egen regi. 
Stöd och trygghet 
Funktionsstödsverksamheten innefattar driften av gruppbostäder och bostad med särskild 
service, personlig assistans, ledsagning och daglig verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. Verksamheten bedömer ingen ändring av budget men det finns en viss 
osäkerhet i förhållande till en kommande volymutökning.  

Driftsbudget per resultatpost  

Resultatpost 
Budget 2021 
(mnkr) 

Budget 2022 
(mnkr) 

Förändring i budget 
2021-2022 (mnkr) 

Intäkter -32,8 -34,2 -1,4 

Summa intäkter -32,8 -34,2 -1,4 

Personalkostnader 201,1 209,4 8,3 

Lokalkostnader 27,8 28,5 0,7 

Övriga verksamhetskostnader 70,7 73,4 2,7 

Avskrivningar 3,1 3,7 0,6 

Finansiella kostnader 0,2 0,2 0,0 

Summa kostnader 302,9 315,2 12,3 

Summa nettokostnader 270,1 281,0 10,9 

 
Projektmedel och statsbidrag tillkommer, främst från Migrationsverket och Socialstyrelsen 
under 2022 och inarbetas då i ramen. Detta kommer att påverka volymen på både intäkt- och 
kostnadssidan. Statsbidrag som avser äldreomsorgen avvaktas. Kommunen erhåller inte 
längre lika mycket statsbidrag från Migrationsverket som tidigare år.  
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Intäkterna består av avgifter avseende vård och omsorg är justerade avseende 
volymanpassning av antal platser i särskilt boende samt den årliga indexuppräkningen. 
Personalkostnaderna har ökat på grund av lönerevisionen, medel för brottsförebyggande 
åtgärder och ramförstärkningen avseende kvalitetshöjande åtgärder. Samtidigt har 
kostnaderna minskat i samband med volymanpassningen av antal platser i särskilt boende och 
för övriga insatser. Lokalkostnaderna har justerats med indexuppräkningar. Övriga 
verksamhetskostnader har ökat, främst avseende ekonomiskt bistånd. 

Investeringsbudget 

Socialnämnden och dess förvaltning tilldelas 4 950 tkr för verksamhetsåret 2022 i 
investeringsram av fullmäktige. 

Projekt (tkr) Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nytt verksamhetssystem 1 700 0 0 

Inventarier verksamheten 500 500 500 

Inventarier FV övergripande 100 100 100 

Vitvaror verksamhet 150 100 100 

Sängar + madrasser SäBo 400 400 400 

AV-utrustning/programvara verksamhet 100 100 100 

IT-utveckling av verksamhetssystem 0 50 50 

WIFI inom äldre- och gruppboende 500 100 100 

Välfärdsteknologi och e-hälsa 1 000 1 000 1 000 

Larm/tillbehör 500 100 100 

Summa 4 950 2 450 2 450 
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3 Förvaltningens plan för verkställande 
Förvaltningens plan för verkställande beskriver hur nämndsmål och prioriterade områden 
(uppdrag) för verksamhetsåret ska omsättas i praktiken, det vill säga hur verkställandet ska gå 
till och vad förvaltningen planerar att genomföra under verksamhetsåret för att nå målen. 

3.1 Förvaltningens uppdrag 

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden. Verksamhetens uppdrag är att ge 
Åstorp kommuns invånare stöd och omsorg till bättre levnadsvillkor. Utöver lagstiftning som 
styr helheten i kommunen styrs verksamheten huvudsakligen av: 

• Socialtjänstlagen 
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
• Hälso- och sjukvårdslagen 

 
Förvaltningens organisation 
 

 
 

 

Socialförvaltningen

Individ & familj

Myndighet Barn & 
familj & mottag

Myndighet Individ 
& försörjning

Öppenvård & 
familjehemsvård

Stöd & trygghet

Myndighet SoL & 
LSS

Assistans & tillsyn

Boende & stöd

Gruppbostäder

Vård & omsorg

Vård & 
omsorgsboende

Hemvård

Hälso- sjukvård

Dagverksamhet

Korttid
Frivilligverksamhet

Kvalitet & 
utveckling
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3.2 Verksamheternas uppdrag och huvudprocesser 

Vård och omsorg 

Avdelningen vård och omsorg verkställer de beslut som fattas inom enheten Myndighet SoL 
och LSS. Verksamheten bedriver stöd och omvårdnad för personer som har insatser i form av 
särskilt boende, korttidsvistelse, dagverksamhet, hemvård och hemsjukvård. Det finns 72 
platser inom särskilt boende, Astern och Vidåsen samt 8 platser på korttidsenheten. 
Dagverksamheten har plats för 5 omsorgstagare per dag och har verksamhet måndag till 
fredag klockan 10.00 – 16.00. Dagverksamheten bedrivs på Gläntan. Hemvården arbetar i 
hela kommunen och utför omvårdnadsinsatser hos cirka 150 omsorgstagare. Hemvården utgår 
från centralorten Åstorp. Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innefattar hälso- och 
sjukvårdsinsatser till och med distriktssköterskenivå samt arbetsterapeut- och 
sjukgymnastnivå. För att erbjudas hemsjukvård i ordinärt boende ska invånaren inte själv eller 
med hjälp av någon annan kunna ta sig till vårdcentralen eller annan vårdinrättning. På 
särskilt boende ingår kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård utförs hos cirka 230 
patienter. 

Individ och familj 

Avdelningen individ och familj består av tre enheter. Dessa enheter utreder, beslutar och 
stödjer Åstorpsborna. Verksamheten arbetar med skydd av barn, stöd till vårdnadshavare, 
skydd vid våld i nära relation samt vid hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten 
erbjuder också stöd till att uppnå och bibehålla nykterhet för personer med missbruks- 
och/eller beroendeproblematik med alkohol, droger eller spel. Det sker både genom 
heldygnsvård men också genom kommunens öppenvård. Öppenvården erbjuder också stöd 
och behandling till vårdnadshavare och närstående samt familjehemsvård. Försörjningsfrågor 
gällande livsföring boende och sysselsättning ingår också i verksamhetens uppdrag.  

Stöd och trygghet 
Avdelningen stöd och trygghet tar emot ansökningar rörande äldre, personer med 
socialpsykiatri samt personer med funktionsvariation. Avdelningen verkställer insatser inom 
den kommunala socialpsykiatrin och till personer med insatser från lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten har 4 gruppboenden enligt LSS och 2 
boenden med socialpsykiatri-inriktning. Verksamheten arbetar också med stöd i det egna 
boendet samt med assistans och tillsyn för barn enligt LSS. 

3.3 Riktade insatser under 2022 

Attraktiv arbetsplats 
Fler medarbetare väljer Åstorps kommun som arbetsplats som första alternativ med anledning 
av den goda arbetsmiljön, det tillitsbaserade ledarskapet och för att Åstorp uppfattas vara en 
kommun i samtid för framtid. Förvaltningen kommer att arbeta med följande insatser under 
2022: 

• kompetensutveckling med fokus på invånarnas behov           
• stärka varumärket genom aktiv kommunikation internt och externt 
• implementera tillitsbaserad styrning och ledning 
• kvalitetssäkra och implementera ledningssystemet 
• kvalitetssäkra kompetensförsörjningsprocessen  
• säkerställa ändamålsenliga lokaler och bostäder 
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Förebyggande och proaktivt arbete 
Fler invånare får tidigare information, vägledning och stöd till bättre livsvillkor. 

• omställning av verksamhet för att möta behov tidigare 
• samverka med andra aktörer i samhället för att lösa välfärdsuppdraget 
• dialogmöten med respektive målgrupp 

Välfärdsteknik och digitalisering 
Information, stöd och omsorg erbjuds på nya och kompletterande sätt genom välfärdsteknik 
och digitala lösningar. 

• inför medborgartjänster när sådan teknik finns tillgänglig 
• insatser kompletteras eller ersätts av digital teknik för att höja kvalitén, öka 

tillgänglighet och bidra till effektiv användning av resurser 

God livskvalitet 
Nämndsmål  Riktade insatser  Effekt som ska nås  Ansvarig 

Socialnämnden ska främja 
kommuninvånarens möjligheter 
till egenansvar och delaktighet i 
sin sociala situation. 

 
 

Ändamålsenliga lokaler och 
bostäder 

 
 

Bostäder för förvaltningens 
målgrupper ska vara 
ändamålsenliga och uppfylla den 
standard som krävs för att den 
enskildes behov ska tillgodoses. 

 
 

Förvaltnings
ledning 
genom FC  

Dialogmöte  
 

I dialog få till 
verksamhetsutveckling som 
efterfrågas av dem som 
verksamheten är till för. 

 
 

Förvaltnings
ledning 
genom FC 

Medborgartjänster  
 

Större delaktighet i sin vård när 
tillgång till ansökan, utredning 
och beslut samt dialog i sitt ärende 
med handläggare ges. 

 
 

Förvaltnings
ledning 
genom FC 

Socialnämnden ska genom 
samverkan och engagemang 
skapa trygghet och nöjdhet för 
kommuninvånaren. 

 
 

Tillitsbaserad styrning och 
ledning 

 
 

Högt engagemang bland 
medarbetare ger högre nöjdhet hos 
brukare. 

 
 

Förvaltnings
ledning 
genom FC 

Ledningssystem  
 

Organisatorisk förutsättning att 
arbeta systematiskt, metodiskt 
med större träffsäkerhet. 
Rättssäkerheten säkerställs.  

 
 

Förvaltnings
ledning 
genom FC 

Kompetensutveckling  
 

Högre träffsäkerhet i matchning 
av insats och större effekt av 
insatser. 

 
 

Förvaltnings
ledning 
genom FC 

Möjlighet att växa 
Nämndsmål  Riktade insatser  Effekt som ska nås  Ansvarig 

Socialnämnden ska skapa 
förutsättningarna till ett livslångt 
lärande och självständigt liv. 

 
 

Samverkan - förebyggande och 
proaktivt arbete 

 
 

Invånaren får bättre livsvillkor 
samt större möjligheter till 
självständighet och medverkan i 
samhället. 

 
 

Förvaltnings
ledning 
genom FC 

Åtgärdande till främjande 
verksamhet 

 
 

Invånare får rätt insatser, med 
effekt för behovsområdet. 

 
 

Förvaltnings
ledning 
genom FC 
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Hållbar framtid 
Nämndsmål  Riktade insatser  Effekt som ska nås  Ansvarig 

Socialnämnden ska följa 
utvecklingen för att skapa en 
hållbar, inkluderande och 
resurssmart välfärd. 

 
 

Välfärdsteknik och digitalisering  
 

Insatser som kompletteras eller 
ersätts av digital teknik ska höja 
kvalitén, öka tillgängligheten och 
bidra till effektiv användning av 
resurser. 

 
 

Förvaltnings
ledning 
genom FC 

Stärkt varumärke  
 

Bättre kompetensförsörjning, 
högre nöjdhet hos medarbetare 
och brukare. 

 
 

Förvaltnings
ledning 
genom FC 

Kompetensförsörjning  
 

Rätt person, rätt kompetens på rätt 
funktion. Högre nöjdhet, 
engagemang och högre kontinuitet 
bidrar till en högre nöjdhet hos 
invånaren. 

 
 

Förvaltnings
ledning 
genom FC 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn §  
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 3 2021 
Dnr 2021/84 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 255 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,   
daterad 2021-10-28 
Rapport kvartal 3, 1 juli– 30 september 2021. 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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ÅSTORP

Socialnämndens

Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-12-02

Snau § 255

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 3 2021
Dnr 2021/84

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,
daterad 2021-l 0-28
Rapport kvartal 3, l juli- 30 september 2021.

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att godkänna rapporteringen av ej
verkställda beslut enligt 4 kap l § 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 arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att godkänna
rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4 kap l § 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

/ZL
Ordförandes signatur

'u

Justerapä.es gfgpätur

T" Utdragsbestyrkande
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Jacqueline Karlsson 
Systemförvaltare 
042 – 641 13 
jacqueline.karlsson@astorp.se  
 
 
Socialnämndens arbetsutskott  
 
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 2021- 
 
ÄO = Äldreomsorg 
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL 
IFO = Individ- och familjeomsorg 
LSS = Lagen om stöd och service 
 
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. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[ X ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,  
daterad 2021-10-28. Rapport kvartal 3, 1 juli – 30 september 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-10-28 
Version  1 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden 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). 
 
 
 
 
Jacqueline Karlsson   Felicia Mellgren Sandkvist 
Systemförvaltare  Förvaltningschef 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KVARTALSRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt LSS

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 3: Juli- 30 September 2021
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 2021 Datum för 
Icke verkställda beslut kommunens
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak till dröjsmålet Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats erbjudande

Kontaktperson Resursbrist, saknar lämplig personal LSS 2021-05-28 2021-10-11
Avlösarservice Har annons ut, har specifika behov LSS 2021-06-03
Ledsagarservice Har annons ut, har specifika behov LSS 2021-06-24
Kontaktperson Resursbrist, saknar lämplig personal LSS 2021-07-02 2021-10-07
Kontaktperson Resursbrist, saknar lämplig personal LSS 2021-06-29 2021-10-07
Daglig verksamhet Den enskilde har tackat nej till erbjudande LSS 2019-09-20 2020-09-30 2019-12-17

Önskad syssla på daglig verksamhet går inte att 
uppfylla. 
2020-04-30 Handläggare söker efter en annan
arbetsplat som kan uppfylla önskemålet. (Ärendet är avslutat september 2020 men på grund av intern miss har detta inte redovisats för socialnämnden, av 
denna anledning redovisas ärendet för nämnden än en gång).



KVARTALSRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, gäller ÄO, OF och IFO

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 3 : JULI- 30 SEPTEMBER 2021
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 2021 erbjudande
Icke verkställda beslut om personen 
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak till drjösmålet Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats tackar nej

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2021-04-26 2021-10-08

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-10-19 2021-09-15

Kontaktperson Resursbrist, saknar lämplig OF 2021-04-26 2021-09-27
uppdragstagare

Kontaktperson Resursbrist, saknar lämplig OF 2021-05-21 2021-10-19
uppdragstagare

ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SOL
IFO = Individ- och familjeomsorg



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

10(20) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn §  
 
Svar på väckt ärende från (S) – Framtagande av riktlinjer för trygghetsboende 
Dnr SND 2021/108 
 
Sammanfattning 
Den 17 juni väckte Isabella Dzanko (S) ett initiativärende i socialnämnden 
gällande framtagandet av riktlinjer som möjliggör att en trygghetsvärdinna ska 
vara anställd av externa bolag som bedriver trygghetsboende och att dessa 
bolag söker ekonomiskt stöd för anställningen hos socialnämnden. 
Förvaltningen fick i uppdrag att presentera ett förslag på riktlinjer för att söka 
dessa bidrag till augusti månad 2021. 
 
I styrets (S, C och V) förslag till budget 2022, som röstades igenom på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober, finns budgetposter som 
innebär att socialnämnden ska anställa två aktivitetssamordnare. Mot bakgrund 
av att kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel till socialnämnden för 
att anställa dessa funktioner, anses initiativärendets syfte vara verkställt. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-11-04 § 226 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-10-26 
Beslut från Socialnämnden 2021-06-17 § 91 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
 
Expedieras:  
Akten 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/108 

Socialnämnden 
 
Svar på väckt ärende från (S) – Framtagande av riktlinjer för 
trygghetsboende 
Dnr SND 2021/108 
 
Sammanfattning 
Den 17 juni väckte Isabella Dzanko (S) ett initiativärende i socialnämnden 
gällande framtagandet av riktlinjer som möjliggör att en trygghetsvärdinna ska 
vara anställd av externa bolag som bedriver trygghetsboende och att dessa bolag 
söker ekonomiskt stöd för anställningen hos socialnämnden. Förvaltningen fick i 
uppdrag att presentera ett förslag på riktlinjer för att söka dessa bidrag till augusti 
månad 2021. 
 
I styrets (S, C och V) förslag till budget 2022, som röstades igenom på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober, finns budgetposter som 
innebär att socialnämnden ska anställa två aktivitetssamordnare. Mot bakgrund av 
att kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel till socialnämnden för att 
anställa dessa funktioner, anses initiativärendets syfte vara verkställt. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anse ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-10-26 
Beslut från Socialnämnden 2021-06-17 § 91 
 
Ärendet 
Kommunen har två trygghetsboende, Punkthuset i Åstorp och Rönnåsen i 
Kvidinge, där personer över 65 år kan bo i ordinära bostäder där det också finns 
möjlighet till gemensamma ytor och viss social samvaro. Innan covid-19 
pandemin fanns det också en trygghetsvärdinna som anordnade vissa aktiviteter 
för de boende men budgeten för denna tjänsten togs bort inför budgetår 2021.  
 
Isabella Dzanko (S) väckte ett ärende på socialnämndens sammanträde 2021-06-
17 gällande möjligheten att ta fram riktlinjer som möjliggör att en 
trygghetsvärdinna ska vara anställd av externa bolag som bedriver 
trygghetsboende och att dessa bolag söker ekonomiskt stöd för anställningen hos 
socialnämnden. Förslagets syfte var att kunna bibehålla aktiviteterna för de boende 
på trygghetsboendena men att denna tjänst inte skulle bedrivas i socialnämndens 
regi, då nämnden inte ansvarar för trygghetsboenden. Istället var tanken att externa 
bolag som bedriver trygghetsboende skulle kunna anställa en person som anordnar 
aktiviteter på trygghetsboenden och att socialnämnden skulle kunna subventionera 
denna funktion. Ett sådant förfarande hade prövats i andra kommuner. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/108 

Förvaltningen arbetade fram ett förslag på riktlinjer utifrån grannkommunernas 
arbetssätt men då det var okänt för nämnden om kommunfullmäktige skulle 
tilldela nämnden någon ekonomisk ram för att genomföra förslaget beslutade 
presidiet att invänta budgetbeslutet från kommunfullmäktige.  
 
I styrets (S,C och V) förslag till budget 2022, som också röstades igenom i 
kommunfullmäktige, finns medel avsatta i socialnämndens budget för att anställa 
två personer som ska arbeta som aktivitetssamordnare. Mot bakgrund av att 
kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel till socialnämnden för att 
anställa dessa funktioner, anses initiativärendets syfte vara verkställt och ärendet 
föreslås därför att anses besvarat. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barn berörs inte av detta ärende. 
 
Expedieras till  
Akten 
Socialnämnden 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 641 29 
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
mailto:linda.tholen@astorp.se
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Socialnämnden 20(23)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-06-17

Sn§91

Framtagande av riktlinjer for trygghetsboende
Dnr SND 2021/108

Sammanfattning
Isabella Dzanko (S) väcker ett ärende gällande framtagande av riktlinjer som
möjliggör att en trygghetsvärdinna ska vara anställd av kommunala eller privata
bolag som driver trygghetsboende, men att dessa bolag kan söka bidrag för
kostnad för trygghetsvärdinna och hyra av gemensamhetslokal. Socialnämnden
driver alltså inte trygghetsboendet och trygghetsvärdinnan är inte anställd av
socialnämnden utan av bolag som driver trygghetsboende.

Isabella Dzanko (S) önskar att uppdra åt förvaltningen att undersöka
möjligheterna att, i likhet med exempelvis Helsingborgs stad, utforma riktlinjer
och undersöka de ekonomiska möjligheterna att inom nämndens ram utge
bidrag till bolag för att subventionera hyra av gemensamhetslokaler och
trygghetsvärdinna. Även andra pensionärer än de som bor på trygghetsboenden
ska kunna delta i aktiviteterna som anordnas av trygghetsvärdinnan.

Yrkande

Ordförande yrkar att förvaltningen får i uppdrag att presentera ett förslag på
riktlinjer gällande bidrag till bolag som driver trygghetsboende. Riktlinjerna
ska ange vilka krav som ställs upp för att nämnden ska bevilja bidrag till
bolagen för att subventionera en trygghetsvärdinna (eller motsvarande
beteckning) samt hyra för gemensamhetslokaler på trygghetsboenden, samt
undersöka i vilket mån detta är möjligt utifrån ekonomisk aspekt och de
ekonomiska processerna inför 2022. Utredningen ska presenteras för
arbetsutskottet i augusti månad.

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

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att presentera ett förslag
på riktlinjer gällande bidrag till bolag som driver trygghetsboende. Riktlinjerna
ska ange vilka krav som ställs upp för att nämnden ska bevilja bidrag till
bolagen för att subventionera en trygghetsvärdinna (eller motsvarande
beteckning) samt hyra för gemensamhetslokaler på trygghetsboenden, samt
undersöka i vilket mån detta är möjligt utifrån ekonomisk aspekt och de
ekonomiska processerna inför 2022. Utredningen ska presenteras för
arbetsutskottet i augusti månad.

Beslutet fattades enhälligt.

Expedieras: Akten

Ordförandes signatur

h^/z
(1) Justerandes signatur

w
(2) Justerandes signatur

//^
Utdragsbestyrkande
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Sn § 
 
Svar på väckt ärende av Harri Rosqvist (SD) – Inköp av portabla luftkylare till 
särskilda boenden 
Dnr SND 2021/142 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens sammanträde 2021-09-07 väcktes ett ärende av Harri 
Rosqvist (SD) där det yrkades att förvaltningen inför kommande sommar skulle 
köpa in portabla luftkylare till samtliga särskilda boenden i den mängd så att 
alla som önskar har möjlighet att få luftkylare i sitt rum. 
 
Socialförvaltningen har berett frågan och konstaterar att det i ”handlingsplan 
vid värmebölja” regleras hur verksamheten ska arbeta för att minska riskerna 
vid höga temperaturer. Socialförvaltningen har implementerat åtgärderna fullt 
ut i maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-11-04 § 227 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare och förvaltningschef, 2021-10-28 
Initiativärende från Sverigedemokraterna, 2021-09-07 
Beslutad handlingsplan för värmeböljor, beslutad 2021-04-22 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
 
Expedieras:  
Akten 
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Åstorp 21-09-06

Initiativärende

Sverigedemokraterna Åstorp väcker följande initiativärende, då våra äldreboenden saknar
aircondition (här efter nämnt AC) på våra boenden.

Alla minns vi sommaren 2018, då värmerekorden avlöste varandra på löpande band, men
även efter det har vi ju haft mycket varma veckor och månader, både i Sverige och i vår
kommun. Våra omsorgstagare har mycket begränsade möjligheter till svalka och därigenom
kunna få en dräglig innertemperatur som det är behagligt att vistas i. Kroppen hos äldre är
sämre på att "uppfatta" värmen vilket gör att värmereaktioner med svettning och
blodtillförsel till huden tar längre tid, än hos de yngre. Dessutom känner de äldre ofta inte av
att de blir uttorkade och det tar längre tid för dem att återställa sig efter en uttorkning.

Vårt enda äldreboendet som har och har möjlighet att ha AC, är Astern, men inte ens där har
varje rum AC, AC'n är befintlig i de stora utrymmen som finns på varje våning. Detta
underlättar så klart arbetstemperaturen för vår personal, men knappast för de
omsorgstagare som inte vill, eller kan, lämna sina rum. Vi har haft en pandemi som krävt
mycket isolering av våra äldre och än är ju faran för nya varianter av COVID-19, det kommer
nya varianter som, trots vaccinering, manar till försiktighet och att inte i onödan utsätta sig
för risker, t.ex. större folksamlingar.

Således väcker Sverigedemokraterna Åstorp följande initiativärende:

Att: Socialförvaltningen, inför nästa sommar, köper in portabla luftkylare till alla våra
äldereboenden, i den mängd, att alla som så önskar, har möjlighet att få en luftkylare i sitt
rum.

Harri Rosqvist

-\

52
^

Rolf Lund q'vist

Y^'
Annelie Servin Anna-Lena Olsson
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/142 

Socialnämnden 
 
Svar på väckt ärende av Harri Rosqvist (SD) – Inköp av portabla luftkylare 
till särskilda boenden 
Dnr SND 2021/142 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens sammanträde 2021-09-07 väcktes ett ärende av Harri Rosqvist 
(SD) där det yrkades att förvaltningen inför kommande sommar skulle köpa in 
portabla luftkylare till samtliga särskilda boenden i den mängd så att alla som 
önskar har möjlighet att få luftkylare i sitt rum. 
 
Socialförvaltningen har berett frågan och konstaterar att det i ”handlingsplan vid 
värmebölja” regleras hur verksamheten ska arbeta för att minska riskerna vid höga 
temperaturer. Socialförvaltningen har implementerat åtgärderna fullt ut i maj 
2022. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå ärendet med hänvisning till handlingsplan vid 
värmebölja samt det pågående arbetet med implementering av densamma. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare och förvaltningschef, 2021-10-28 
Initiativärende från Sverigedemokraterna, 2021-09-07 
Beslutad handlingsplan för värmeböljor, beslutad 2021-04-22 
 
Ärendet 
I dokumentet ”Handlingsplan och riktlinjer vid värmeböljor” står följande: ”Om 
temperaturen i en boendes lägenhet är över 25 grader bör de erbjudas möjlighet 
att vara på en svalare plats tills temperaturen sjunkit. Se till att det finns möjlighet 
att minska värmen genom luftkonditionering, och åtgärder som minskar 
värmeinstrålningen såsom ljusa gardiner, persienner och markiser.  
 
Som ett led i implementeringen av handlingsplan och riktlinjer har ett arbete 
påbörjats med att inventera, köpa in och iordningställa boendena i enlighet med 
handlingsplanen. Som ett resultat av yttrandet intensifierar verksamhetschef för 
vård och omsorg samt verksamhetschef stöd och trygghet arbetet för att säkerställa 
att implementeringen är klar till maj 2022. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barn bedöms inte påverkas av ärendet deras synpunkter har därför inte inhämtats. 
 
Expedieras till  
Akten 
Socialnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/142 

Linda Tholén                                        Felicia Mellgren Sandkvist 
Nämndsekreterare                                  Förvaltningschef 
042 641 29                                             042- 64 030 
linda.tholen@astorp.se                          Felicia.Mellgrensandkvist@astorp.se 
 
                      
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

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

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

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

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

riskutsatta avseende förväntad väderutveckling. 

 

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

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

 

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

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

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

 
Konsekvensbaserade vädervarningar 

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

 
Två huvudsakliga beslutsprocesser 
Alternativ A – SMHI-Länsstyrelse-samhällsaktörer 

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

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

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

Alternativ B – Beslutsprocess utan samverkan (Endast SMHI). 
 

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

(API/öppna data). 

 
Vad förväntas av samhällsaktörerna? 

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

den utsätts för. 

 
Vädervarningar – Kontinuitetshantering 

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

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

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

 
Kontinuitetshantering 
Med kontinuitetshantering kan aktörer: 

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

förlorade. 

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

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



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

12(20) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn §  
 
Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden 2021 
Dnr SND 2021/154 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av upprättad internkontrollplan 2021 för socialnämndens 
verksamhet har gjorts i enlighet med nedanstående. I enlighet med kommunens 
reglemente för intern kontroll har nämnden en skyldighet att löpande granska 
och följa upp sin verksamhet i det interna kontrollsystemet. Internkontroll är ett 
medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-11-04 § 228 
Tjänsteskrivelse samt rapport Uppföljning av Internkontrollplan för 
Socialnämnden 2021. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Kvalitetscontroller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Socialförvaltningen  1(2) 

Förvaltningsledning 

 
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 

 
 
 
Magnus Nygren 
Kvalitetscontroller 
042 – 64 118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
 
Socialnämnden 
 
Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden 2021 
Dnr SND 2021/154 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av upprättad internkontrollplan 2021 för socialnämndens 
verksamhet har gjorts i enlighet med nedanstående. I enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden en skyldighet att 
löpande granska och följa upp sin verksamhet i det interna kontrollsystemet. 
Internkontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i 
organisationen.  
 
Förslag till beslut 
Nämnden föreslås godkänna förvaltningens uppföljning av internkontroll 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samt rapport Uppföljning av Internkontrollplan för 
Socialnämnden 2021. 
 
Ärendet 
Uppföljning av upprättad internkontrollplan för socialnämndens verksamhet 
har gjorts i enlighet med nedanstående. I enlighet med kommunens 
reglemente för intern kontroll har nämnden en skyldighet att löpande 
granska och följa upp sin verksamhet i det interna kontrollsystemet. 
Internkontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i 
organisationen. Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt, samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Möjliga 
kontrollområden för intern kontroll har identifierats. För varje område har 
gjorts en riskanalys som syftar till att synliggöra vilka risker som finns, det 
vill säga vilka aktiviteter eller händelser som kan påverka en organisations 
förmåga att uppnå sina mål. Riskanalysen består av: riksinventering, 
prioritering utifrån risk- och väsentlighetsbedömning samt 
riskhanteringsåtgärder.  
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Datum 2021-10-20 
Version  1 
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Ärendet innefattar såväl nämndens egna kontrollmoment som övergripande 
tagna av kommunstyrelsen. 
 
 
Inga intressekonflikter anses föreligga. 
 
  
Uppföljning av resultat: de granskningar som gjorts visar på att verksamheten följer 
de riktlinjer som är uppsatta för verksamheten. 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
 
 
 
 
Felicia Mellgren Sandkvist                                 Magnus Nygren 
Förvaltningschef                                                 Kvalitetscontroller 
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Akten 
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Beskrivning av intern kontroll 
Beskrivning riskanalys samt matris för bedömning av risk utifrån sannolikhet och konsekvens (väsentlighetsgrad). 
 

Riskanalys 
Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 
 

Intern kontroll handlar om 

• Att ha kontroll över verksamheten: Vad gör vi, hur gör vi, när görs det och varför 
• Styrning och effektivitet 
• Ordning och reda 
• Trygghet 

 

En god intern kontroll kännetecknas av följande: 

• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning. 
• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten. 
• Säkerställande av att lagar, policys, reglementen mm tillämpas. 
• Skydd mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. 
• Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. 
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Riskanalys - att identifiera riskerna 
I alla organisationer, oavsett storlek, finns risk för att oönskade situationer inträffar. I kommuner kan det t ex röra sig om felaktig eller otillbörlig användning av 
medel, felaktig hantering av mediciner, en hårddiskkrasch eller felaktigt utbetalda bidrag. Internkontrollen handlar därför även om att kartlägga och analysera 
befintliga risker samt vidta åtgärder för att minimera dessa. 
Riskanalysen går ut på att identifiera och bedöma de risker eller hot som organisationen ställs inför i sin strävan att uppnå målen. 
Andra sätt att identifiera risker kan vara: 

• Revisionens granskningar 
• Tillsynsmyndigheternas granskningar 
• Tidigare och egna erfarenheter av brister i verksamhetssystem 
• Omvärldsfaktorer 
• Reglementen, policydokument, regler etc 
• Aktuella rutinbeskrivningar 
• Diverse system 
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Matris för bedömning av konsekvens och sannolikhet vid intern kontroll 
Varje ruta i riskmatrisen svarar mot en kombination av sannolikhet och konsekvens (väsentlighetsgrad) och är ett gängse vedertaget arbetssätt vid riskanalys. 

 
 

Konsekvens  Sannolikhet  

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:  Sannolikhetsnivåer för fel:  

1) Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 1) Osannolik: risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå 

2) Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 2) Mindre sannolik: risken är mycket liten att fel ska uppstå 

3) Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 3) Möjlig: det finns risk för att fel ska uppstå 

4) Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 4) Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå 
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Internkontrollplan 
Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvariga Rapportering till 

 
Brister i arbetet inom myndighet 
och verkställighet som påverkar 
den enskilde. Risk: den enskilde 
far illa. 

Att regler och riktlinjer förankras 
och följs i verksamheten. 

Att verksamhetens riktlinjer och 
rutiner ingår i introduktion av 
nyanställda och fortlöpande lyfts i 
verksamhetsmöten och att 
kunskapsöverföring sker mellan 
verksamheterna. 

Kvartalsvis genom 
granskning/stickprov av 
introduktionsplan, mötesprotokoll 
och avvikelserapportering och 
rutingenomgång. 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

Kunskapsöverföring utifrån 
synpunkter och avvikelser som 
inkommer till verksamheten. 

Att verksamhetens riktlinjer och 
rutiner ingår i introduktion av 
nyanställda och fortlöpande lyfts i 
verksamhetsmöten och att 
kunskapsöverföring sker mellan 
verksamheterna. 

Kvartalsvis genom 
granskning/stickprov av 
introduktionsplan, mötesprotokoll 
och avvikelserapportering och 
rutingenomgång. 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

Följsamhet av rutiner, riktlinjer och 
användning av skyddsmaterial 
utifrån pandemin. 

Att verksamhetens riktlinjer och 
rutiner ingår i introduktion av 
nyanställda och fortlöpande lyfts i 
verksamhetsmöten och att 
kunskapsöverföring sker mellan 
verksamheterna. 

Kvartalsvis genom 
granskning/stickprov av 
introduktionsplan, mötesprotokoll 
och avvikelserapportering och 
rutingenomgång. 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

 
Omsorgstagare inom äldreomsorg 
upplever omsorgen negativt. 
Risk: omsorgstagare far illa. 

Granska och kartlägg möjlighet till 
utevistelse. 

Kontrollera att den enskildes 
delaktighet framgår av 
genomförandeplanen, protokoll 
från matråd och boråd. 

Granskning av relevant 
dokumentation 
(genomförandeplaner protokoll från 
matråd och boråd) halvårsvis. 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

Hur är matsituationen utifrån miljö 
och innehåll? 

Kontrollera att den enskildes 
delaktighet framgår av 
genomförandeplanen, protokoll 
från matråd och boråd. 

Granskning av relevant 
dokumentation 
(genomförandeplaner protokoll från 
matråd och boråd) halvårsvis. 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

Vilken möjlighet till aktiviteter 
finns inom verksamheten? 

Kontrollera att den enskildes 
delaktighet framgår av 
genomförandeplanen, protokoll 
från matråd och boråd. 

Granskning av relevant 
dokumentation 
(genomförandeplaner protokoll från 
matråd och boråd) halvårsvis. 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

 
Brukare inom omsorg 
funktionshinder upplever 
omsorgen negativt. Risk: brukare 
far illa. 

Granska och kartlägg möjlighet till 
utevistelse. 

Kontrollera att den enskildes 
delaktighet framgår av 
genomförandeplanen, protokoll 
från matråd och boråd. 

Granskning av relevant 
dokumentation 
(genomförandeplaner protokoll från 
matråd och boråd) kvartalsvis 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

Hur är matsituationen utifrån miljö 
och innehåll? 

Kontrollera att den enskildes 
delaktighet framgår av 

Granskning av relevant 
dokumentation 

Magnus Nygren Förvaltningschef 
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Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvariga Rapportering till 
genomförandeplanen, protokoll 
från matråd och boråd. 

(genomförandeplaner protokoll från 
matråd och boråd) kvartalsvis. 

Vilken möjlighet till aktiviteter 
finns inom verksamheten? 

Kontrollera att den enskildes 
delaktighet framgår av 
genomförandeplanen, protokoll 
från matråd och boråd. 

Granskning av relevant 
dokumentation 
(genomförandeplaner protokoll från 
matråd och boråd) kvartalsvis 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

 
Att barnens situation i 
familjehemmen ej synliggörs 
genom den planerade 
uppföljningen. Risk: barn far illa. 

Granska uppföljningsarbetet samt 
genomför oannonserade hembesök. 

Granskafamiljehemsdokumentation 
samt planera oannonserade besök. 

Kontinuerligt under året, stickprov 
av dokumentation kvartalsvis. 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

 
Brister i handläggning och 
felaktiga insatser inom 
missbruksverksamheten. Risk: 
klienterna får felaktig vård. 

Granska bedömningar, beslut och 
behandlingsresultat. 

Dokumentationsgranskning vid 
hemmaplanslösningar, hemflytt 
och avslut av insatser. 

Stickprov kvartalsvis. Magnus Nygren Förvaltningschef 

Granska att genomförandeplaner är 
uppdaterade. 

Dokumentationsgranskning vid 
hemmaplanslösningar, hemflytt 
och avslut av insatser. 

Stickprov kvartalsvis. Magnus Nygren Förvaltningschef 

 
Rätt proportion av tillsatt 
bemanning inom äldreomsorg 
utifrån budget. Risk: budget hålls 
ej. 

Granska att verksamheten rätt 
bemannad utifrån beviljade insatser 
och beläggning. 

Avstämning månadsvis gällande 
verkställda beslut och bemanning. 

Månadsvis i samband med 
ekonomiuppföljning. 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

 
Bristande delaktighet och 
inflytande, information och 
kommunikation för den enskilde. 

Att kännedom om 
synpunktshanteringen finns hos 
medarbetare och hos individen. 

Granskning av att information om 
synpunktshantering är tillgänglig 
på enheterna och digitalt. 

Halvårsvis. Magnus Nygren Förvaltningschef 
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Uppföljning internkontrollplan 
 

Att regler och riktlinjer förankras och följs i verksamheten. 
Genomförande: 
Rutiner och riktlinjer ligger tillgängliga och publicerade på intranätet. Successivt under året sker löpande genomgångar av rutiner, policydokument och 
föreskrifter. Förändringar och tillägg informeras och diskuteras löpande via APT/LOSAM och FÖSAM. 
 
Resultat: 
Många nya riktlinjer har kommit under året med anledning av pandemin och har införts akut. Flertalet rutiner förevisas på APT där samtlig personal närvarar, 
alternativt skickas via mail och gås igenom vid nyanställning. 
 
Sammanfattning: 
Personalen har åtkomst till nya rutiner och riktlinjer och bedömningen är att dessa följs. Det finns mycket information på vårt intranät och det finns en aktiv dialog 
mellan personal och ledning. 
 
Resultatbedömning: 
Rutiner och riktlinjer är ett ständigt pågående arbete. Personalen arbetar utifrån de föreskrifter och policydokument som finns i kommunen och är till stor del 
medvetna om innehållet i våra rutiner, riktlinjer och mål i verksamheten. Det krävs dock ett kontinuerligt arbete gällande rutiner och riktlinjer, genomgång och 
revidering. Arbete krävs även för att det ska bli lättare för medarbetarna att hitta rutiner och riktlinjerna på intranätet. 
 
 
Kunskapsöverföring utifrån synpunkter och avvikelser som inkommer till verksamheten. 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Genomförande:  
Verksamheten granskar resultat av synpunkter och avvikelser som inkommer och lyfter dessa på APT. 
 
Resultat:  
Att använda resultatet av inkomna synpunkter och avvikelser leder till en ökad kvalitét och lärande. 
 
Sammanfattning:  
Resultatet av inkomna synpunkter och avvikelser leder till en ökad kvalitét och lärande. 
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Resultatbedömning:  
Forum för kunskapsöverföring finns. 
 
 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Genomförande: 
Avvikelser och synpunkter som inkommit till verksamheten lyfts på APT till diskussion och läromoment. Avvikelserna hanteras sedan också vid teamträffarna då 
flera professioner är representerade. 
 
Resultat: 
Att det lyfts på APT har varit positivt då det är tillsammans i gruppen som man många gånger kan hitta lösningarna. Arbetet med avvikelsehanteringen kommer att 
fortlöpa under året med anledning av införandet av det nya verksamhetssystemet. 
 
Sammanfattning: 
Avvikelser sker inom verksamheten men i väldigt liten omfattning. Forum för kunskapsöverföring finns. 
 
Bedömning: 
Avvikelser görs inom verksamheten och används till att göra förbättringar för brukaren. Synpunkter har inkommit. Arbetet gällande avvikelser och synpunkter är 
ett kontinuerligt arbete där granskning bör göras fortlöpande. 
 
  
Myndighetsenheten vuxen 
Genomförande: 
Vid inkommen avvikelse eller synpunkt utreds denna av ansvarig chef. I utredningen deltar berörd personal. Synpunkten/avvikelsen lyfts sedan i aktuell grupp 
eller på APT om det gäller samtliga medarbetare. 
 
Resultat: 
Medvetenheten kring hanteringen av avvikelser/synpunkter är stor ibland medarbetarna. De vet när och varför dessa ska skrivas. 
 
Sammanfattning: 
Medvetenheten kring hanteringen av avvikelser/synpunkter är stor ibland medarbetarna. De vet när och varför dessa ska skrivas. Forum för kunskapsöverföring 
finns. 
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Resultatbedömning: 
Granskningen är genomförd. Arbetet gällande avvikelser och synpunkter är ett kontinuerligt arbete där granskning bör göras fortlöpande. 
 
 
Följsamhet av rutiner, riktlinjer och användning av skyddsmaterial utifrån pandemin. 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Genomförande:  
Rutiner har varit aktuella och kontinuerligt uppdaterade under pandemin. Användningen av skyddsmaterial har säkerställts genom rutiner och daglig kontroll av 
enhetschef, skyddsombud och hälso- och sjukvårdspersonal. 
 
Resultat:  
Ganska god följsamhet av rutiner, riktlinjer och användning av skyddsmaterial. 
 
Sammanfattning:  
Några avvikelser på personal som inte burit skyddsmaterial. Hanterat av närmaste chef. 
 
Resultatbedömning:  
Följsamheten bör kontinuerligt riskbedömas och följas upp. 
 
 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Genomförande: 
Rutiner har varit aktuella och kontinuerligt uppdaterade under pandemin. Användningen av skyddsmaterial har säkerställts genom rutiner och daglig kontroll av 
enhetschef, skyddsombud och hälso- och sjukvårdspersonal. 
 
Resultat: 
God följsamhet av rutiner, riktlinjer och användning av skyddsmaterial. 
 
Sammanfattning: 
Enstaka avvikelser på personal som inte burit skyddsmaterial som har hanterats av närmaste chef. 
 
Resultatbedömning: 
Följsamheten bör kontinuerligt följas upp och riskbedömas. 
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Granska och kartlägg möjlighet till utevistelse. 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Genomförande:  
Planering för utevistelse i genomförandeplanen tillsammans med omsorgstagaren. 
 
Resultat:  
Utevistelser har skett på uteplatser, i trädgård eller promenad med personal. Pandemin har satt begränsningar. 
 
Sammanfattning: 
Utevistelser har skett på uteplatser, i trädgård eller promenad med personal. Pandemin har satt begränsningar. 
 
Resultatbedömning:  
Mer utevistelse skulle kunna genomförts spontant under året. 
 
 
Hur är matsituationen utifrån miljö och innehåll? 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Genomförande:  
Måltidssituationen har inte arbetats med i den utsträckningen som var planerat efter brukarundersökningen 2020 på grund av pandemin. 
 
Resultat:  
Matråd tillsammans med kostenheten har startats upp under hösten. Resultat av detta kommer att synas under 2022. 
 
Sammanfattning:  
Matråd tillsammans med kostenheten har startats upp under hösten. Resultat av detta kommer att synas under 2022. 
 
Resultatbedömning:  
Bör följas upp under 2022. 
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Vilken möjlighet till aktiviteter finns inom verksamheten? 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Genomförande:  
Under året har aktiviteter genomförts mer individuellt. Pandemin har förhindrat aktivitet i grupp förutom några som genomförts utomhus. 
 
Resultat:  
Aktivitet har genomförts mer individuellt. 
 
Sammanfattning:  
Pandemin har förhindrat verksamheterna till gemensamma aktiviteter men mer individuella aktiviteter har genomförts. 
 
Resultatbedömning:  
Färre gemensamma aktiviteter har kunnat genomföras under 2021. 
 
 
Granska och kartlägg möjlighet till utevistelse. 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Genomförande: 
Från genomförandeplan framgår brukarens behov gällande stöd kring utevistelse eller aktiviteter. Varje brukare har en individuell genomförandeplan utifrån beslut 
från handläggare, brukarens behov och önskemål kring aktivitet. Aktiviteterna med social samvaro har varit stängt under del av året med anledning av pandemin 
och de enskilda aktiviteterna har då ökat för att tillgodose brukarnas behov. Dessa aktiviteter har främst riktats utomhus. 
 
Resultat: 
Möjlighet till utevistelse finns både vid enskilda aktiviteter och i grupp. 
 
Sammanfattning: 
De önskemål som finns försöker personal att verkställa. Aktiviteter såsom att åka till Ullared och besöka marknader har fått ställas in. Utifrån pandemin har fler 
aktiviteter förlagts utomhus. 
 
Resultatbedömning: 
Brukarna erbjuds en stor möjlighet till påverkan och att aktiviteter sker utomhus. 
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Hur är matsituationen utifrån miljö och innehåll? 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Genomförande:  
Personal gör, om möjligt, måltiderna gemensamt med brukarna inom gruppbostäderna. Särskild personal har ansvar för planering av måltider för att kunna erbjuda 
en näringsriktig, varierad och efterfrågad kost till varje brukare. 
Brukare inom socialpsykiatri och satelitbostäder har möjlighet att beställa mat via Centralköket som levereras ut portionsvis. Brukare boende på Fabriksgatans 
boende kan även äta tillsammans med personalen i matsalen. Samtliga brukare har möjlighet till individuellt stöd med att planera en varierande kost samt inköp 
och även stöd under inhandling. Flera brukare, framförallt inom Hökens boende, har stöd i att laga maten. Sopsortering, motion samt enklare näringslära och recept 
utförs tillsammans med personal. Alla högtider uppmärksammas och genomförs per enhet. All social samvaro med mat har ställt in under pandemin. 
 
Resultat:  
Matsituation belyses på samtliga enheter och varje brukare har individuella lösningar utifrån behov och önskemål, vilket finns dokumenterat i genomförandeplan. 
Brukarna uppskattar oftast måltiderna och görs delaktiga. 
 
Sammanfattning:  
Matsituationen är ett positivt inslag i brukarna vardag. 
 
Resultatbedömning:  
God följsamhet i samtliga enheter men har varit begränsad i omfattning under rådande pandemi. Då social samvaro ställts in har detta medfört att mer individuella 
lösningar på hemmaplan har fått ske. Matsituation och måltider bör utvärderas kontinuerligt genom brukarenkäter. 
 
 
Vilken möjlighet till aktiviteter finns inom verksamheten? 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Genomförande: 
På samtliga enheter inom området finns boråd där brukarna lämnar önskemål om aktiviteter för gemensamma stunder, social samvaro. Varje brukare har en 
individuell genomförandeplan utifrån beslut från handläggare, brukarens behov och önskemål kring aktivitet. Aktiviteterna med social samvaro har varit stängt 
under del av året med anledning av pandemin och de enskilda aktiviteterna har då ökat för att tillgodose brukarnas behov. 
 
Resultat: 
Både enskilda aktiviteter och i grupp erbjuds vanligtvis samtliga brukare. Aktivitet har genomförts men i andra former och platser utifrån pandemin. 
 
Sammanfattning: 
Boråd finns inom samtliga enheter men önskemålen har fått justerats under året utifrån rådande pandemi. Enskilda aktiviteter har erbjudits brukarna som alternativ. 
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Vanligtvis fungerar borådet bra och de önskemål som finns försöker personal att verkställa. Aktiviteter såsom att åka till Ullared och besöka marknader har fått 
ställas in. 
 
Resultatbedömning: 
Brukarna erbjuds en stor möjlighet till påverkan genom de fungerande boråd som finns inom verksamheten. Något färre aktiviteter har kunnat genomföras under 
2021. 
 
 
Granska uppföljningsarbetet samt genomför oannonserade hembesök. 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Genomförande: 
Medarbetarnas pågående ärenden och uppföljning är en stående punkt på ärendegenomgång som sker en till två gånger i månaden. Stickprov har också i samband 
med interkontroll utförts på tio slumpmässigt utvalda pågående ärenden. I ärendegenomgång med familjehemssekreterare som sker regelbundet framkommer att 
det finns en god kännedom och inblick hos uppdragstagarna genom regelbundna hembesök. 
 
Resultat: 
Efter granskning av stickprov kan det konstateras att uppföljning inte sker på ett korrekt sätt i enheten. Uppföljning sker inte i enlighet med BBIC och 
Socialstyrelsens dokumentationskrav i någon av de uppföljningar som granskats i stickprov. Det saknas en tydlighet i dokumentationen. Det framkommer att inga 
oanmälda hembesök genomförts i familjehemmen och att direktivet behöver förtydligas. Uppföljningsprocessen av bistånd behöver utvecklas. 
 
Sammanfattning: 
Oanmälda hembesök hos uppdragstagarna är ett utvecklingsarbete och rutin ska tas fram. Dialog har förts mellan enhetschef och medarbetarna om att detta ska 
införas som rutin framöver. 
 
Resultatbedömning: 
Granskning genomförd och brister funna. Åtgärder sätts in med omedelbar verkan och kontroll bör ske kommande år. Granskning genomförd och visar på brister 
gällande oanmälda hembesök hos uppdragstagare/familjehem. Planering finns kring genomförande. 
 
  
Granska bedömningar, beslut och behandlingsresultat. 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Genomförande: 
Granskning av bedömningar och beslut i utredningsförfarandet har gjorts löpande under hela året. Varje medarbetare har ärendegnomgång en till två gånger i 
månaden beroende på behov och antal år i yrket. Under dessa ärendegenomgångar lyfts utredningar och beslut. Enhetschef läser även igenom alla utredningar som 
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de nyanställda skriver, samt alla utredningar, med undantag för bistånd för öppenvård. Detta för att säkerställa god kvalité i bedömning och rättssäkra utredningar 
som leder till korrekta beslut. Under gemensamma verksamhetsmöten har gruppen avsatt 30 minuter för metod där vi under året gått igenom behovsanalys, risk 
och skydd samt BBIC för att säkerställa god kvalité. 
Vid individuella ärendegenomgångar inom öppenvården går enhetschef tillsammans med medarbetare igenom den pågående insats för respektive ärende för att på 
så sätt identifiera att klient får rätt typ av insats och eventuell metod. 
 
Resultat: 
Vid granskning av bedömningar och beslut har resultatet varit gott. Det har skett en tydlig, positiv utveckling i bedömningar där de blivit mer konkreta och tydliga. 
Genom ökad tydlighet har även besluten som tagits varit mer begripliga. I det fall insatsen inte varit tillfredsställande har dialog förts först med medarbetare och 
sen återkoppling till ansvarig handläggares enhetschef, antingen inom vuxen eller barn- och familj. 
 
Sammanfattning: 
Utredningsarbetet håller över lag en hög kvalité i gruppen. Det finns några nyanställda som även är nyutexaminerande där de får regelbunden handledning och tät 
kontroll av sitt arbete för att säkerställa kvalité och deras interna fortbildning. En samlad bedömning görs att god kommunikation över verksamhetsgränserna utgör 
ett positivt utslag för att klient får den adekvata insatsen klienten är i behov av. 
 
Resultatbedömning: 
Granskning anses fullt genomförd och ytterligare kontroll bedöms inte behövas. Fortlöpande dialog över verksamhetsgränserna är betydelsefull. 
 
  
Myndighetsenheten vuxen 
Genomförande: 
Bedömningar, beslut och resultat diskuteras på ärendegenomgångar och kontinuerliga teammöten för att få en likartad bedömning i hela gruppen. 
Bedömningar, beslut och resultat granskas kontinuerligt av chef i verksamheten genom att ansvarig chef granskar utredningar och följer upp beslut. Ansvarig chef 
har delegation på vissa beslut vilket gör att vissa utredningar därvid måste läsas av ansvarig chef. 
 
Resultat: 
Bedömningar, beslut och resultat följer till mycket stor del de rutiner och riktlinjer som finns. Fel som hittas åtgärdas. 
Dokumentation av bedömningar, beslut och resultat är under utveckling utifrån att handläggarna byter dokumentationssystem och att IBIC införs i delar av 
myndighetsutövningen. Arbetet pågår och handläggarna blir efterhand säkrare i det nya dokumentationssättet. 
 
Sammanfattning: 
Granskningar visar att bedömningar, beslut och resultat följer till mycket stor del de rutiner och riktlinjer som finns. 
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Resultatbedömning: 
Granskningen är genomförd, men är något som fortlöpande måste pågå. Granskningspunkten bör kvarstå med tanke på byte av verksamhetssystem. 
  
 
Granska att genomförandeplaner är uppdaterade. 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Genomförande: 
Gällande placerade barn har enhetschef slumpmässigt valt ut tio ärenden vars genomförandeplaner enheten ansvarar för. Inom öppenvården tittar enhetschef vid 
ärendegenomgång med medarbetaren även på ifall genomförandeplan är upprättad och om detta är gjort inom angiven tid samt hur kvalitén i samtliga är. 
 
Resultat: 
Nio utav tio insatser hade genomförandeplaner vid granskningstillfället och åtta var uppdaterade enligt rutin avseende tidsram. 
Inom öppenvården hade samtliga ärenden har en genomförandeplan upprättad. Majoriteten av de granskade genomförandeplanerna håller god kvalité. 
 
Sammanfattning: 
Resultatet är väl godkänt. Kvalitén i genomförandeplanerna är överlag god. Avvikelse gjord kring saknad genomförandeplan. 
 
Resultatbedömning: 
Arbetet med både att upprätta och revidera genomförandeplaner är en stående punkt i dialog med medarbetarna. Åtgärd i form av tydliga rutiner vid överlämnande 
av ärende. Detta arbete kommer att fortlöpa även under kommande år. 
 
 
Granska att verksamheten rätt bemannad utifrån beviljade insatser och beläggning. 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Genomförande:  
Enheterna gör en bemanningsplanering inför varje schemaperiod vilken tar hänsyn till bland annat tomma lägenheter, beviljade hemtjänstinsatser eller delegerad 
hemsjukvård. 
 
Resultat:  
De särskilda boendenas bemanningskrav justeras utifrån beslutad budget och verksamhetens behov. Inom hemvården bemannar man upp efter volym, vilket inte 
går i takt med den beslutade budgeten. 
 
Sammanfattning:  
Rätt bemanning styrs av de beviljade insatserna. 
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Resultatbedömning:   
Enheterna bemannar utifrån beviljade insatser och beläggning. 
 
 
Att kännedom om synpunktshanteringen finns hos medarbetare och hos individen. 
Genomförande: 
Förvaltningens rutin för klagomål och synpunkter ligger tillgänglig på både hemsida och intranät och görs via kommunens portal på hemsidan. Personalen 
informeras på APT och vid nyanställning om vikten av att välkomna synpunkter gällande verksamheten. Inom omsorgen är även omsorgstagarnas pärmar 
uppdaterade med information och en fysisk blankett för dem eller anhöriga att fylla i vid behov. 
 
Resultat: 
Rutinen är känd av personal inom samtliga verksamheter, viss osäkerhet gällande inrapportering finns på vissa enheter. Information om detta har förmedlats. 
Diskussioner och kunskapsåterföring sker på arbetsplatserna. 
 
Sammanfattning: 
Det finns en fungerande rutin för klagomål- och synpunktshantering som är känd hos både personal, närstående och omsorgstagare. 
 
Resultatbedömning: Synpunkthanteringen kan bedömas som skälig men då det digitala systemet är nytt för 2021 bör frågan fortsatt granskas under 2022. 
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Kommunövergripande risker 
Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvariga Rapportering till 
 
Styrdokument. Styrdokumenten 
efterlevs/verkställs inte. Inaktuella 
styrdokument. 

Styrdokument. Mallar och rutiner 
för hur implementering av 
styrdokument ska skötas finns 
framtagna. Information finns även i 
kommunikationspolicyn, mall för 
tjänsteskrivelser och mall för APT. 

Följer Åstorps 
kommuninstruktionen på intranätet 
om implementering av nytt 
styrdokument? 

En gång per år Magnus Nygren Kommunchef 

 
Avtalshantering. Inkorrekt 
hantering av avtal. Avtal saknas. 
Ogynnsamma avtalsförhållanden. 

Avtalshantering. Rutinbeskrivning 
för avtalshantering är antagen av 
kommunens ledningsgrupp 2013-
12-09. 

Följer Åstorps kommun den 
rutinen? 

En gång per år Magnus Nygren Kommunchef 



20 
Intern kontroll - Uppföljning 2021 
Socialnämnden 

Uppföljning kommunövergripande risker 
 

Styrdokument. Mallar och rutiner för hur implementering av styrdokument ska skötas finns framtagna. Information finns även i 
kommunikationspolicyn, mall för tjänsteskrivelser och mall för APT. 
Genomförande: 
Ej gjort då beskriven rutin i kontroll ej går att hitta på intranätet. 
 
Resultat: 
Ej genomfört. 
 
Sammanfattning: 
Ej genomfört, rutin att kontrollera hittas ej. 
 
Resultatbedömning: 
Ej genomfört. 
 
 
Avtalshantering. Rutinbeskrivning för avtalshantering är antagen av kommunens ledningsgrupp 2013-12-09. 
Genomförande: 
Inköpssamordnare på socialförvaltningen gör löpande granskningar och stickprov på inköps ute i verksamheten. 
 
Resultat: 
Över lag följs antaget regelverk och vid osäkerhet kring avtal hör inköpare ute i verksamheten av sig till inköpssamordnare för avstämning och hjälp. 
 
Sammanfattning: 
Socialförvaltningens verksamheter följer tagen rutin för inköp. 
 
Resultatbedömning: 
God följsamhet i verksamheten. 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 3 2021 
Dnr 2021/79 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 3 år 2021 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 252 
Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska daterad 20211015 
Bilaga: Sammanställning tabell och diagram, rapport vårdskada och 
avvikelsetyp kvartal 3 år 2021 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Socialnämnden 
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PROTOKOLL
2021-12-02

Snau § 252

Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 3 2021
Dnr SND 2021/79

Sammanfattning
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälsa- och sjukvård
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 3 år 2021

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska daterad 20211015
Bilaga: Sammanställning tabell och diagram, rapport vårdskada och
avvikelsetyp kvartal 3 år 2021

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att lägga ärendet till handlingarna.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att lägga
ärendet till handlingarna.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

^
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Mottagare  
Socialnämnden 
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 3 2021 
Dnr   
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 3 år 2021 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen daterad 20211015 
Bilaga: Sammanställning tabell och diagram, rapport vårdskada och 
avvikelsetyp kvartal 3 år 2021 
 
Ärendet 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 3 år 2021 
 
Sammanställningen är gjord av  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rada Tripunovic 

rada.tripunovic@astorp.se, 042 - 641 12 

 
Bedömning utifrån barnperspektivet 
Berörs inte 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås lägga ärendet till handlingarna. 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 20211015 
Version  1 
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Tabell och diagram gällande rapport vårdskada kvartal 3 
 

 

  Rapporttyp 
Vårdskador Antal Antal 

Organisation  
Fabriksgatan - socialpsykiatri 3 3 3 

LSS Bryggan - gruppbostad 1 1 1 

LSS Höken - servicebostad 2 2 2 

LSS Höken special - servicebostad 
1 1 1 

LSS Rosa villan - gruppbostad 2 2 2 

LSS Rågenvillan - gruppbostad 9 9 9 

VoO Astern våning 1 8 8 8 

VoO Astern våning 2 12 12 12 

VoO Astern våning 3 7 7 7 

VoO Backsippan våning 1 3 3 3 

VoO Backsippan våning 2 1 1 1 

VoO Hemvård Åstorp/Hyllinge 92 92 92 

VoO Hemvård Åstorp/Kvidinge 82 82 82 

VoO Korttidsvård/Växelvård 10 10 10 

VoO Vidåsen Blåklinten 3 3 3 

VoO Vidåsen Gullvivan 5 5 5 

VoO Vidåsen Näckrosen 2 2 2 

VoO Vidåsen Prästkragen 1 1 1 

Antal 244 244 244 
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Tabell med diagram avvikelsetyp kvartal 3 

  Avvikelsetyp 
Fall Läkemedel Övrig vård och behandling   

Organisation  
Fabriksgatan - socialpsykiatri   3     

LSS Bryggan - gruppbostad   1     

LSS Höken - servicebostad 2       

LSS Höken special - servicebostad   1     

LSS Rosa villan - gruppbostad   2     

LSS Rågenvillan - gruppbostad 4 5     

VoO Astern våning 1 5 2 1   

VoO Astern våning 2 12       

VoO Astern våning 3 6 1     

VoO Backsippan våning 1 3       

VoO Backsippan våning 2   1     

VoO Hemvård Åstorp/Hyllinge 71 19 2   

VoO Hemvård Åstorp/Kvidinge 78 4     

VoO Korttidsvård/Växelvård 8 2     

VoO Vidåsen Blåklinten 2 1     

VoO Vidåsen Gullvivan 4 1     

VoO Vidåsen Näckrosen 2       

VoO Vidåsen Prästkragen   1     

Antal 197 44 3   
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Antal fallavvikelser under kvartal tre har haft en ökning på 28 % jämfört med kvartal 2. Analysen från berörda enheter har påvisat att anledningen till ökningen att försämringen i 
allmänt tillstånd os två patienter har lett till flera fallincidenter. Tvärprofessionella teamet har upprättat vårdplaner för fall, planerat och genomfört åtgärder samt följt upp effekten 
åtgärderna allt i syfte att minska antall fallincidenter samt förhindra alvarliga fallskador. 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

 
Sn § 
 
Utredning gällande besparing vid samlokalisering av hemvården 
Dnr SND 2021/133 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden uppdrog 2021-09-07 åt arbetsutskottet att undersöka om 
samlokaliseringen av hemvården från Kvidinge till Åstorp gav den ekonomiska 
effekt som beslutades om 2018. Ärendet uppkom efter att det kommunala 
pensionärsrådet ställt frågan till socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 254 
Tjänsteskrivelse från Magnus Nygren, kvalitetscontroller, 2021-10-12 
Beslut från Socialnämnden 2021-09-07 § 108 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef  2018-09-18 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
 
Expedieras:  
Akten 
KPR 
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ÅSTORP

Socialnämndens
Arbetsutskott

7(12)

PROTOKOLL
2021-12-02

Snau § 254

Utredning gällande besparing vid samlokalisering av hemvården
Dnr SND 2021/133

Sammanfattning
Socialnämnden uppdrog 2021-09-07 åt arbetsutskottet att undersöka om
samlokaliseringen av hemvården från Kvidinge till Åstorp gav den
ekonomiska effekt som beslutades om 2018. Ärendet uppkom efter att det
kommunala pensionärsrådet ställt frågan till socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Magnus Nygren, kvalitetscontroller, 2021-10-12
Beslut från Socialnämnden 2021-09-07 § 108
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef 2018-09- 18

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anse fi-ågan besvarad och avger
svaret till koimnunala peiisionärsrådet.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att anse frågan
besvarad och avger svaret tiU kommunala pensionärsrådet.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

^/^
Justera^^s ^fgriatur

^
Utdragsbestyrkande
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Magnus Nygren 
Kvalitetscontroller 
042 – 64118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
 
Socialnämnden 
 
Utredning gällande besparing vid samlokalisering av hemvården. 
 
Dnr SND 2021/133 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden uppdrog 2021-09-07 åt arbetsutskottet att undersöka om 
samlokaliseringen av hemvården från Kvidinge till Åstorp gav den 
ekonomiska effekt som beslutades om 2018. Ärendet uppkom efter att det 
kommunala pensionärsrådet ställt frågan till socialnämnden.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden anser frågan besvarad och avger svaret till kommunala 
pensionärsrådet. 
 
Ärendet 
Socialnämnden uppdrog 2021-09-07 åt arbetsutskottet att undersöka om 
samlokaliseringen av hemvården från Kvidinge till Åstorp gav den 
ekonomiska effekt som beslutades om 2018. Ärendet uppkom efter att det 
kommunala pensionärsrådet ställt frågan till socialnämnden.  
 
KPR har bett om svar på hur mycket av det åtgärdsförslag som togs fram vid 
genomlysning av budget och åtgärdspaket som gjordes 2018 inför 
verksamhetsår 2019. Frågan gäller ärendet om ”samlokalisering för 
hemvården, se bilaga med tjänsteskrivelse 2018-09-18, dnr SND 2018/164. 
 
I ett stort åtgärdspaket tog förvaltningen fram förslag till nämnden 2018 för 
att få en budget i balans 2019. Ett av dessa förslag var att, genom 
samlokalisering av hemvården, kunna spara in personalkostnader med 
motsvarande 900 tkr, se bilaga. 
 
Nämnden godkände förslaget som verkställdes under 2019. 
 
KPR har efterfrågat var man kan se denna specifika åtgärd i bokslut. Utifrån 
att denna åtgärd var en av många som nämnden fattade beslut om och 
förvaltningen genomförde går det inte att peka på en specifik summa i 
bokföringen. 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-10-12 
Version  1 
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Vidare har, som nedan kommer visas, volymerna ökat inom hemvården som 
höjer kostnadsmassan under 2019.  
 
Antalet arbetade timmar mellan 2018 (126 824 timmar) till 2019 (128 400 
timmar) ökade också med 1 576 timmar. En ökning med 1,2%. 
 
Antalet beviljade hemvårdstimmar ökade från 2018 (35 164 timmar) till 
2019 (38 499 timmar) med 3 335 timmar. En ökning med 9,5%. 
 
De totala nettokostnaderna för hemvården ökade från 2018 (52,8 mkr) till 
2019 (52,9 mkr). En ökning med 0,2%. 
 
Vid en jämförelse av snittkostnaden per beviljad hemvårdstimme 2018 
(1502 kr/timme) och 2019 (1374 kr/timme) visas en sänkt timkostnad med 
128 kr/timme. 
 
Trots volymökning på +9,5 % (3 335 tim) minskar kostnaden per 
hemtjänsttimma och nettokostnadsökningen mellan åren blev endast +100 
tkr.  
 
Analysen har genomförts av verksamhetschef Gun Bylund, ekonom 
Katarina Rikse och kvalitetscontroller Magnus Nygren. 
 
Genom att samlokalisera hemvården skapas förutsättningar för ett effektivt 
personalutnyttjande, närmre arbetsledning och kvalitativ omsorg. För 
detaljer se bifogad tjänsteskrivelse dnr snd 2018/164 samt bifogat beslut 
från nämnd 2018-10-23 Sn § 133. 
 
 
Magnus Nygren 
Kvalitetscontroller     
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
KPR Åstorp 
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Ursula Svensson 

Verksamhetschef 

042- 64 132 

Ursula.svensson@astorp.se 

 

Socialnämnden  

 

Ärende: Samlokalisering för hemvården 

 

Genomlysning för budget i balans  

Dnr SnD 2018/164  

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Ursula Svensson, daterad 2018-09-18 

Riskbedömning från Förvaltningsövergripande samverkan, daterad 2018-09-

13 

 

Bakgrund 

Hemvården är idag organiserad i tre personalgrupper och utgår både från 

Åstorp och Kvidinge.  

 

Förvaltningens resonemang kring åtgärden ” Samlokalisering för 

hemvården”: 

Förslaget innebär att all hemvårdspersonal ska utgå från samma enhet. 

Målsättningen med detta är ett ökat samarbete och på ett effektivare sätt 

använda personalresurserna. Åstorp ligger högt i jämförelse med 

grannkommunerna när det gäller kostnad per hemtjänsttimmar.  

 

 
Källa: Kolada 2017 

 

Konsekvensbedömning för kommuninvånaren 

Förvaltningens bedömning är att detta inte påverkar kommuninvånaren. 

 

Riskbedömning för personal gjord i FÖSAM  

Neddragning av personal risk: 3 kännbar och mycket sannolik 

Tjänsteskrivelse 

Datum 2018-09-18 

Version  1 
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Nya arbetskamrater risk: 2 lindrig och sannolik 

Ny chef risk: 2 lindrig och sannolik 

Annan placering risk: 3 kännbar och mycket sannolik 

Oro, risk: 3 kännbar och mycket sannolik 

 

Vilka åtgärder ska genomföras? 

• Vakansgrupp för att undvika uppsägningar 

• Information och kommunikation 

• Få stöd från chefen och en ordentlig introduktion 

• Tydlig dialog mellan berörda arbetstagare och arbetsgivaren 

• Ökad samverkan med fackliga representanter 

 

Barnperspektivet 

Beslutet bedöms inte att påverka barn.  

 

Verkställighet  

Beslutet föreslås verkställas omgående efter socialnämndens beslut. 

Ansvarig är verksamhetschef Ursula Svensson. 

 

Besparing 

Personalkostnader: 900 tkr. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att verkställa beslutet att samlokalisera 

hemvårdens enheter. 

 

 

Ursula Svensson  Monica Ehnberg 

 Socialchef 

 

Expedieras till: 

Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 
 
Svar till pensionärsrådet efter inkommen fråga om larmuppdrag 
Dnr SND 2021/163 
 
Sammanfattning 
Representanter från kommunala pensionärsrådet inkom med frågor till 
socialnämnden vid dess nämndsammanträde den 21 oktober. Frågorna rörde 
socialnämndens larmuppdrag under dagtid.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 256 
Tjänsteskrivelse från vård och omsorgschef daterad 2021-11-09 
Inkommen skrivelse daterad 2021-10-21 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
 
Expedieras:  
Akten 
KPR 
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Socialnämndens

Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-12-02

Snau § 256

Svar till pensionärsrådet efter inkommen fråga om larmuppdrag
Dnr SND 2021/163

Sammanfattning
Representanter från kommunala pensionärsrådet inkom med frågor till
socialnämnden vid dess nämndsammanträde den 21 oktober. Frågorna rörde
socialnämndens larmuppdrag under dagtid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vård och omsorgschef daterad 2021-11-09
Inkommen skrivelse daterad 2021-10-21

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att ställa sig bakom
socialförvaltningens svar och avger detsamma till kommunala
pensionärsrådet.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetskott beslutar att föreslå socialnämnden att ställa sig
bakom socialförvaltningens svar och avger detsamma till kommunala
pensionärsrådet.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

y
LJ-J.

orJustera urOrdförandes signatur Utdragsbestyri<ande
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Till
Socialnämnden l Åstorps kommun

A.r.TORPS KOMMUN
Medborgarkontoret

2021 -10- 2 1

Ang. personalens larm uppdrag på dagtid.
-Vi frågar om det inte är tryggare för alla parter att vårdpersonalen inte skall behöva ha
larmuppdrag som är en stressfaktor. När de skall till de äldre, eventuellt försenade, att man
har förlorad tid att ta igen på grund av larmuppdrag.

-Utifrån detta yrkar vi på att Socialnämnden gör en grundlig utredning av befintlig
larmverksamhet. Vilken påverkan den har på bistånds bedömda hjälp förvara äldre.
-Vilken stress upplever de anställda i denna funktion?
- Vilken stress är det för biståndsbedömda?

-Vi upplever, efter många samtal med biståndsmottagare att det "gamla" systemet är att
föredra och därför vill vi att en utvärdering verkställs snarast.

Vi inom KPR vill bidra till en bra och trygg omvårdnad för våra äldre. Men också bidra till en
bra arbetsmiljö för vår duktiga vårdpersonal. Personalen är oerhört viktig för de äldre och
som utför det viktiga arbetet med att ge omsorg och trygghet.

<
Åstorp 2021-10-21 -<, ^
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Qvist SPF Klinten

ti^ fff^^F
tan Nilsson PRO Kvidinge
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Gun Bylund 
Verksamhetschef äldreomsorgen & hälso- och sjukvård 
042 – 641 32 
gun.bylund@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Svar till pensionärsrådet efter inkommen fråga om larmuppdrag 
 
Sammanfattning 
Representanter från kommunala pensionärsrådet inkom med frågor till 
socialnämnden vid dess nämndsammanträde den 21 oktober. Frågorna rörde 
socialnämndens larmuppdrag under dagtid.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens svar och avger detsamma 
till kommunala pensionärsrådet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från vård och omsorgschef daterad 2021-11-09 
Inkommen skrivelse daterad 2021-10-21 
 
Ärendet 
Omsorgstagare som blir beviljad ett trygghetslarm i Åstorps kommun erhåller en 
installation utförd av kommunens larm- och tekniksamordnare. Samtidigt med 
larminstallationen installeras även ett digitalt lås och omsorgstagaren får 
information om funktion och användning av trygghetslarmet. 
 
När omsorgstagaren aktiverar sin larmknapp, besvaras detta av trygghetscentralen 
i Örebro som sedan ringer ut larmet till aktuell hemvårdsgrupp. Alla larm som 
kommer till trygghetscentralen rings inte ut till hemvårdsgruppen utan det görs en 
första gallring. Således hanterar hemvårdens personal endast de trygghetslarm 
som behöver åtgärdas.  
 
En planering för att kunna besvara trygghetslarm görs dagligen i aktuellt schema. 
Det planeras in utrymme för att hantera trygghetslarmen och för att minska 
arbetstoppar för personalen. Enligt rutin skall ett trygghetslarm besvaras inom 30 
minuter.  
 
Uppföljning av nuvarande organisation görs på arbetsplatsträffar, i lokal 
samverkan enligt samverkansavtalet samt i individuella dialoger med 
omsorgstagarna, för att ständigt arbeta med förbättringar. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-11-09 
Version  1 
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Förvaltningens ställningstagande till att använda trygghetscentralen istället för en 
larmgrupp, ger en ökad kvalitét för den enskilde omsorgstagaren och att inga larm 
lämnas obesvarade. 
 
Identifierade utvecklingsområden, som till exempel fördröjda svarstider på 
larmen, hanteras vid den dagliga och veckovisa planeringen.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Ärendet bedöms inte påverka barn. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
Gun Bylund 
Verksamhetschef vård- och omsorg 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådet  
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 
 
Åstorps Björnfamiljer (ÅBF) – modell för familjehemsvården  
Dnr SN 2021/162 
  
Sammanfattning  
Den 2020-08-20 beslutade Åstorps kommuns socialnämnd utifrån målet att 
Åstorps kommun ska bli Sveriges bästa Socialtjänst 2021 samt med 
utgångspunkt i barnkonventionen och barnrättsperspektivet att införa en ny 
modell för familjehemsvården, Åstorps Björnfamiljer (ÅBF). 
 
Modellen är inspirerat av Mockingbird Family Model. Modellen innebär 
förstärkt stöd till familjehem och därmed de placerade barnen genom att 
familjehemmen har tillgång till förstärkt stöd och hjälp. Det förstärkta stödet 
består av avlastning, umgängesstöd, rådgivning, aktiviteter och träffar, samt 
telefonstöd dygnet runt. Arbetsmodellen har till viss del varit i drift sedan våren 
2021, vissa delar av implementeringen har fått flyttas fram med anledning av 
pandemin. Resultatet hittills är positivt för både familjehemmen de placerade 
barnen samt vår ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 257 
Tjänsteskrivelse från Jessica Björn, verksamhetschef, 2021-10-07 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Verksamhetschef 
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PROTOKOLL
2021-12-02

Snau § 257

Åstorps Björnfamiljer (ABF) - modell för familj ehemsvården
Dnr SN 2021/162

Sammanfattning
Den 2020-08-20 beslutade Åstorps kommuns socialnämnd utifrån målet att
Åstorps kommun ska bli Sveriges bästa Socialtjänst 2021 samt med
utgångspunkt i bariikonventionen och barnrättsperspektivet att införa en ny
modell för familj ehemsvården. Åstorps Björnfamiljer (ABF).

Modellen är inspirerat av Mockingbird Family Model. Modellen innebär
förstärkt stöd till familjehem och därmed de placerade barnen genom att
familjehemmen har tillgång till förstärkt stöd och hjälp. Det förstärkta stödet
består av avlastning, umgängesstöd, rådgivning, aktiviteter och träffar, samt
telefonstöd dygnet runt. Arbetsmodellen har till viss del varit i drift sedan
våren 2021, vissa delar av implementeringen har fått flyttas fram med
anledning av pandemin. Resultatet hittills är positivt för både familjehemmen
de placerade barnen samt vår ekonomi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Jessica Björn, verksamhetschef, 2021-10-07

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anta förslaget om att fortsätta i
ÅBF-modellen i minskad form där förändringen från tidigare beslut är att man
minskar antalet j ourplatser från fyra stycken till tre stycken samt minskar
mentorshemmens uppdrag i frågan om umgängesstöd.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetskott beslutar att föreslå socialnämnden att anta
förslaget om att fortsätta i ÅBF-modellen i minskad form där förändringen
från tidigare beslut är att man minskar antalet j ourplatser från fyra stycken till
tre stycken samt minskar mentorshemmens uppdrag i frågan om
umgängesstöd.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden
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Socialförvaltningen   1(6)  

Individ och familj   
  

 
Tjänsteskrivelse  

  Datum  2021-10-07  
  Version   1   

Jessica Björn  
Verksamhetschef Individ och Familj  
042 641 23  
jessica.bjorn@astorp.se  

 
Socialnämnden  

Åstorps Björnfamiljer (ÅBF) – modell för familjehemsvården  
Dnr SN 2021/162 
  
Sammanfattning  
Den 2020-08-20 beslutade Åstorps kommuns socialnämnd utifrån målet att Åstorps 
kommun ska bli Sveriges bästa Socialtjänst 2021 samt med utgångspunkt i 
barnkonventionen och barnrättsperspektivet att införa en ny modell för 
familjehemsvården, Åstorps Björnfamiljer (ÅBF). 
 
Modellen är inspirerat av Mockingbird Family Model. Modellen innebär förstärkt stöd 
till familjehem och därmed de placerade barnen genom att familjehemmen har 
tillgång till förstärkt stöd och hjälp. Det förstärkta stödet består av avlastning, 
umgängesstöd, rådgivning, aktiviteter och träffar, samt telefonstöd dygnet runt. 

Arbetsmodellen har till viss del varit i drift sedan våren 2021, vissa delar av 
implementeringen har fått flyttas fram med anledning av pandemin. Resultatet hittills 
är positivt för både familjehemmen de placerade barnen samt vår ekonomi.  
 
Förslag till beslut  
Att socialnämnden antar förslaget om att fortsätta i ÅBF-modellen i minskad form där 
förändringen från tidigare beslut är att man minskar antalet jourplatser från fyra stycken 
till tre stycken samt minskar mentorshemmens uppdrag i frågan om umgängesstöd. 
  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jessica Björn, verksamhetschef, 2021-10-07 
  
Ärendet  
Enligt 6 kap 1 och 7 §§ SoL ansvarar socialnämnden för att placerade barn och unga 
får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden. För att 
tillgodose detta ska socialnämnden enligt 6 kap 6c och 7a §§ SoL tillhandahålla 
utbildning till familje- och jourhem, samt ge råd, stöd och annan hjälp som de 
behöver. I prop. 2012/13:10, sida 73 förtydligas att detta kan omfatta exempelvis 

mailto:jessica.bjorn@astorp.se
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kontinuerlig kontakt, handledning, stöd efter kontorstid och i akuta situationer, samt 
avlastning. 

 
Enligt Socialtjänstlag (SFS 2001:453) ska socialnämnden tillhandahålla jour- och 
familjehem med den utbildning som behövs samt råd, stöd och annan hjälp de 
behöver (Socialstyrelsen, 2017). I socialtjänstens handbok för placerade barn och 
unga framkommer det även att det kan vara bra att familjehem får möjlighet att 
återkommande möta andra familjehem för att utbyta erfarenheter (Socialstyrelsen, 
2020a). 

Idag är det kontaktfamiljer och socialjouren som ansvarar för avlastning och stöd efter 
kontorstid. För att underlätta tillgången till stöd och hjälp, vill Åstorps socialtjänst 
utveckla familjehemsvården och införa ÅBF-modellen.  
 
ÅBF står för Åstorps Björnfamiljer, ett namn som utvecklades utifrån Åstorps 
kommuns logga. Åstorps Björnfamiljer är ett nätverk i vilken man stöttar varandra 
utifrån barnets bästa.    

Åstorps kommun har en bra familjehemsvård som bygger på arbetsmodellen 
Mockingbird Family Model. Modellen innebär att familjehemsvården är uppbyggt i 
nätverk där familjehemmen är knutna i nätverk till ett mentorshem som har lång 
erfarenhet av att vara familjehem. Mentorhemmets roll innebär att stötta och hjälpa 
familjehemmen i sitt uppdrag. Gemenskap och stöd i form av exempelvis avlastning 
är nyckelfaktorer som ska hjälpa familjehem och barn att hantera den ibland 
utmanande och komplexa situationen som en placering kan innebära. 
 
Forskning 
Två omfattande forskningsstudier har utvärderat Mockingbird Family Model och dess 
effekt på familjehemsvården, studierna är genomförda i Storbritannien och visar 
flertalet positiva långsiktiga resultat. Familjehemsföräldrarna som fått arbeta utifrån 
modellen var mer benägna att bibehålla uppdraget som familjehem, vilket berodde på 
det stöd i form av sociala nätverk, relationer och erfarenhetsutbyte (familjehem 
emellan) som modellen medförde.  Det gjorde också att mer utmanande situationer 
kunde lösas utan extern placering och barn i större utsträckning kunde bo kvar i 
samma familjehem. Av utvärderingen framkom även att när sammanbrott skedde för 
placerade barn som var placerade knutna till nätverk kunde de flytta till en familj de 
redan kände och därmed få kontinuitet i vården. Vid situationer då sammanbrott 
initierades av barnet (om hen avvek), så avvek barnet i flera fall till någon i nätverket, 
vilket familjehemmen beskriver att de upplevde som tryggt. 
 
Källa: 
Mockingbird Programme. Evaluation report. Författare Ott, E., Mc Grath-Lone, L., 
Pinto, V., Sanders-Ellis., & Trivedi, H. (2020). 
 
The evaluation of the Mockingbird Family Model. Final Evaluation Report. 
(Children’s Social Care Innovation Programme Evaluation Report, Författare: 
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McDermid, S., Baker, C., Lawson, D., & Holmes, L. (2016). 
 

Ett fortsatt arbete med ÅBF-modellen i Åstorps kommun kommer innebära att 
familjehemmen har fortsatt tillgång till stöd och hjälp i form av bland annat 
avlastning, umgängesstöd, rådgivning i vardagssituationer, aktiviteter och träffar, 
samt telefonstöd dygnet runt.  
 

Mentorshemmets uppdrag:  
 
Gruppledare 
Mentorhemmen ansvarar för att föra ihop nätverket/familjehemmen och bygga upp en 
vi-känsla. Genom kontinuerlig teambuilding, aktiviteter och träffar, såväl för de 
vuxna som för barnen, ska gruppen lära känna varandra och bli del av en gemenskap.   

Systemledare  
Mentorhemmen ansvarar för regelbundna individuella samtal och rådgivning med 
familjehemmen och har en verksam kommunikation med familjehemssekreterarna för 
att kunna vidarebefordra relevant information till nätverket. Mentorhemmen är 
familjehemssekreterarnas förlängda arm.   

Barnskydd  
Genom nätverket kommer barnen och de unga i kontakt med fler vuxna, vilket 
innebär att tillsynen förstärks. Mentorhemmens sekretess regleras via avtal och de ska 
dokumentera och vidarebefordra relevant information angående de placerade barnens 
och ungdomarnas skyddsbehov. Mentorhemmen kan vid behov agera som 
umgängesstöd utifrån barnets bästa. Dessutom ska mentorhemmen ha förmåga att 
prata med barnen, härbärgera deras känslor och ge relevant och adekvat stöd.   

Kommunikation  
Efter kontorstid har familjehemmen möjlighet att vända sig till deras ansvariga 
mentorhem ifall de har frågor eller behöver rådgivning. Frågor som inte kan besvaras 
eller tillgodoses av mentorhemmen vidarebefordras till familjehemssekreterarna under 
kontorstid. En kontinuerlig dialog mellan familjehemmen, mentorhemmen och 
familjehemssekreterarna ska finnas.   

Barnens språkrör  
Utifrån mentorhemmens ställning kommer kontakten med barnen och de unga ske på 
ett mer avslappnande och prestationslöst sätt. Mentorshemmet blir ytterligare en trygg 
vuxen för barnet som hen kan anförtro sig åt. Mentorshemmet hjälper också barnet att 
vidarebefordra viktig information till exempelvis barnsekreterarna eller 
familjehemssekreterarna.    

Stödinsatser  
Mentorhemmen ansvarar för följande stödinsatser:  

Tillgänglighet 24/7 via telefon: 
Mentorhemmen är tillgängliga på telefon och ger råd och stöd. De utgör den första 
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instansen vid behov av hjälp och stöd. I deras uppgifter ingår dock inte sådan hjälp 
som exempelvis polisen, brandkåren eller hälso- och sjukvården ansvarar för.    

 Planerad och akut avlastning:  
Planerad avlastning ska ske efter barnens och familjehemmens behov och i 
förebyggande syfte för att minska eller undvika sammanbrott. Det vill säga att 
avlastning ska ske innan familjehemmen eller barnen riskerar att utveckla ett dåligt 
mående eller negativt påverkade relationer mellan de placerade barnen och 
ungdomarna, och familjehemmen. Om möjligt sker planerad avlastning först och 
främst genom barnens naturliga nätverk, till exempel hos mor- eller farföräldrar eller i 
samband med umgänge med bio-föräldrar.   
Akut avlastning sker vid exempelvis sjukdomsfall, olyckor, eller liknande.   

Individuella samtal med familjehemmen:  
Mentorhemmen ansvarar för regelbundna individuella samtal med familjehemmen. 
Vilket innebär en tätare kontakt med familjehemmet än vad traditionell socialtjänst 
utifrån sitt lagstadgade uppföljningsansvar har. 

Umgängesstöd:  
Mentorhemmen erbjuder umgängesstöd utifrån barnets bästa och socialförvaltningens 
direktiv, eller om familjehemmen anser att behovet finns.  

Umgänge och syskonumgänge i mentorhemmen:  
Mentorhemmen ger möjlighet och utgör en plats till umgänge mellan de placerade 
barnen och deras biologiska nätverk.  

De ovan nämnda stödinsatser är inte uttömmande och kan i framtiden kompletteras 
med fler insatser eller förändras utifrån behov, som exempelvis läxhjälp, om behovet 
finns och förutsättningar är givna.   

Dokumentation  
Mentorhemmen dokumenterar kortfattat och avidentifierat information av vikt som 
kan påverka placeringens utformning. De för även statistik om stödinsatserna, vilket 
vidarebefordras till familjehemssekreterarna.   

Jourplatser  
Mentorhemmen erbjuder två jourplatser. Det innebär att förvaltningen har tillgång till 
tre stycken jourhemsplatser. Jourhemsuppdraget kommer alltid i första hand, det vill 
säga att eventuell planerad avlastning kan komma att ställas in eller skjutas upp.   

Kostnader för förvaltningen  
Mentorshem som koncept finns ej i SKR:s rekommendationslista över arvoden. 
Mentorhemmens omfattande arbetsinsats motiverar en ersättning som går utöver 
SKR:s rekommendationer för jourhem.  
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Förvaltningens bedömning är att det är rimligt att utbetala arvode motsvarande 
ett placerat barn inom jourhemsvård utöver de angivna platserna per 
mentorshem som arvode för mentorsdelen av uppdraget.  
ÅBF-modellen gör ersättningarna förutsägbara, överskådliga och rättvisa.   

 
Dagens ersättningsnivå för jourhem omfattar arvode om 28 000 kr/mån, varvid 
arvode för mentorhem, enligt ÅBF-modell, föreslås uppbära arvode om 42 000 
kr/mån, samt omkostnadsersättning om 4 000 kr/mån. Omkostnadsersättningen 
ska exempelvis täcka resekostnader, månatliga aktiviteter, en stor sommar- och 
vinteraktivitet, samt omkostnader vid umgängen och jourplaceringar (beräkning 
utifrån mentorshem med två jourplatser). 

 
Ekonomi:  
Arbetsmodellen finansieras dels av statsbidrag motsvarande 372 000kr/år som 
kommer utbetalas 2022 och 2023, beslut om fortsatt statsbidrag efter 2023 ej avgjort, 
samt budgeterade medel inom ramen för familjehemsvård motsvarande 866 026 kr/år. 
Sammanlagt: 1 238 026 kr per år. 
 
Kostnad: 

1. Ett mentorshem, Björnfamilj, inklusive två jourplatser: 
Arvode 42 000kr/mån 504 000 kr/år, samt omkostnadsersättning 4 000kr/mån  
= 552 000 kr/år  
Arbetsgivare avgifter: 13 196 kr per månad  
Sammanlagt: 710 357 kr per år.  
För förestående år beräknas även en indexökning omfattande 3 % vilket ger en 
sammantagen kostnad på 731 668 kronor per år.   
 

2.  Ett mentorshem, Björnfamilj, inklusive en jourplatser:  
Arvode 28 000/mån 336 000 kr/år samt omkostnadsersättning 4 000kr/mån  
= 384 000 kr/år  
Arbetsgivare avgifter: 8 798 kr per månad  
Sammanlagt: 489 571 kr per år.  
För förestående år beräknas även en indexökning omfattande 3 % vilket ger en 
sammantagen kostnad på 504 258 kronor per år.   
 
Sammanlagda kostnaden för ÅBF blir 1 235 926 kr år  
 

ÅBFs påverkan på andra placeringsformer  

Att arbeta efter ÅBF modellen kommer att ersätta användandet av konsulentstödda 
familjehem. Inget konsulentstött familjehem har behövts användas under tiden ÅBF 
varit i drift. HVB och SIS placeringarna har kunnat undvikas. Systemet med ÅBF 
öppnar upp möjlighet att i flera fall ersätta dagens placeringar på HVB eller SiS 
intuition, med placering i högkvalitativa jour/familjehem kan HVB och SIS 
placeringar motverkas och förebyggas. Enligt beskrivet upplägg skulle en placering i 
kraftigt förstärkt familjehem som ÅBF kan användas som ersätta dessa externa 
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placeringsformer, flera forskningsstudier visar att familjehemsvård på sikt är mer 
gynnsamt för barnet jämfört med externa placeringsformer.  

Beaktande av barnperspektivet  
Enligt Artikel 3.1 i barnkonventionen ska en prövning av barnets bästa göras i alla 
frågor som rör barn. Ett barnrättsperspektiv innebär att alla beslut och arbetsprocesser 
är barnrättsbaserade.   
  
Åstorps kommuns placerade barn har inte tillfrågats specifikt i samband med ÅBF-
modellen. Däremot har vi varit lyhörda till de önskemål och frågor som barnen har 
uttryckt under placeringstiden och gjort bedömningen att dessa kan med fördel 
tillgodoses genom ÅBF-modellen. Bland annat handlar det om syskonumgängen, 
träffar med andra barn som befinner sig i samma situation och delaktighet i placeringen.  
  
I denna aktuella prövning av barnets bästa har flera aspekter utretts och sammanvägts 
inför beslut. Dessutom har de grundläggande principerna Artikel 2, 3, 6 och 12 och de 
två genomförandeartiklarna 4 och 42 beaktats tillsammans med artiklar som rör aktuell 
fråga, såsom artikel 9, 18, 19, 20 och 25.   
 
Expedieras till:  
Akten  
Socialnämnden  
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn §  
 
Frågor till och från råden  
 
Sammanfattning  
Samhällsberedningen har ställt en fråga till socialförvaltningen och 
bildningsförvaltningen gällande: 
 
• Avtalet med Maria NV, är det utformat på bästa sätt utifrån Åstorps behov? 
• Öppenvården Navet, hade en väl fungerade verksamhet med möjlighet för 
snabba provtagningar, varför slutade man med detta?Finns det tankar att återgå 
till detta arbetssätt? 
 
Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp har inkommit med tre 
frågor/uppmaningar till socialnämnden. 

- Vad har hänt med ärendet gällande införandet av gratis halkskydd till 
pensionärer? 

- Uppmaning till socialförvaltningen gällande utredning av befintlig 
larmverksamhet 

- Målsättning för pensionärer i Åstorp 
 
Socialnämndens beslut  
 
 
Expedieras:  
Akten 
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Sn §  
 
Förvaltningen informerar 
 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut  
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn §  
 
Redovisning av delegationsbeslut 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt socialnämndens delegationsordning.  

 
Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att 
socialnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbeslutet. Däremot står 
det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 

 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut från oktober och november 2021 

- Ordförandebeslut att begära handräckning av polismyndighet enligt 45 
§ LVM, 2021-11-25 

- Ordförandebeslut att begära handräckning av polismyndighet enligt 45 
§ LVM, 2021-10-12 

- Delegationsbeslut att utse beslutsattestant, 2021-10-18, delegat t.f 
förvaltningschef 

- Delegationsbeslut att utse tillförordnad förvaltningschef vid ordinarie 
befattningshavares korttidsfrånvaro, delegat förvaltningschef 

- Anmälan om Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, 2021-10-
22, delegat förvaltningschef 

- Avtal avseende samverkan familjerådgivning, AVT 2021-186, delegat 
verksamhetschef 

 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn §  
 
Delgivningar 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 184, Avsägelse från 
Bogomir Dordevic (C) 
 

Protokoll 
SnAu 2021-11-04 §§ 224-229 
SnAu 2021-12-02 §§ 251-259 
 
Socialnämndens beslut  
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