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KALLELSE 
 
Socialnämnden kallas till sammanträde. 
 
Socialnämndens sammanträde är tillfälligt stängda för allmänheten på 
grund av covid-19. Frågor på dagordningen kan ställas till socialnämnden 
per mejl och kommer att besvaras skriftligen. 
socialforvaltningen@astorp.se Märk ditt mejl med ”Frågor på dagordning - 
SN” 
 
Datum: Torsdagen den 20 maj 
Tid: 14.00 
Plats:  Fysiskt: Björnekullasalen, kommunhuset/Digitalt via Teams 
 
Gruppmöten sker 13.00 och anordnas på egen hand av respektive 
partigrupp. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1. Upprop 
2. Val av justerare 
3. Godkännande av föredragningslistan 
4. Allmänhetens frågestund 
5. Månadsuppföljning per 2021-04-30 
6. Val till socialnämndens arbetsutskott 
7. Redovisning av ej verkställda beslut SoL och LSS – kvartal 1 2021 
8. Väckt ärende av Sverigedemokraterna – Korttidsboende i Åstorps 

kommun 
9. Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) avseende att 

göra översyn av luftkonditioneringen av våra äldreboenden och 
trygghetsboenden 

10. Avvikelsestatistik hälso och sjukvården kvartal 1 2021 
11. Åtgärder för att nå en budget i balans 
12. Avgiftsreglemente för socialnämnden 
13. Frågor till och från de kommunala råden 
14. Förvaltningen informerar 

- Hälso – och sjukvårdsavtalet med Region Skåne 
15. Frågor från ledamöter 
16. Redovisning av delegationsbeslut 
17. Delgivningar 
18. Övriga ärenden 
19. (Sekretessärende: Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 

FB) 
 

mailto:socialforvaltningen@astorp.se
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Isabella Dzanko   Linda Tholén 
Ordförande    Nämndsekreterare  
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

 
NÄRVAROLISTA 

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

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

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

       Catarina Anderberg (M)            
Hans Sundström (KD)           

Mattias Strand (L)         
Vakant (SD)           
Vakant (SD)           

Anneli Servin (SD)           
Harri Rosqvist (SD)          

        
ERSÄTTARE             

Ioana Cimpoeru (S)         
Monica Glans (L)         

Rolf Lundqvist (SD)         
Anna-Lena Olsson (SD)         

Lena Svensson (M)         
Dafina Lugici (S)         

Bogomir Dordevic (C)           
        

Totalt          
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
Att Maria Gottschalk (-) och Ioana Cimpoeru (S) utses till justerare av 
protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att följande ärende utgår från dagordningen: 

- Allmänhetens frågestund 
- Frågor till och från råden 

 
Proposition 
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

 
Sn §  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Sammanfattning 
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor på dagens föredragningslista. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Månadsuppföljning efter april 2021 
Dnr SND 2021/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en prognos på -8,9 miljoner kronor efter mars. Det är 
en förbättring med 1,4 miljoner kronor i jämförelse med prognosen efter 
februari. Socialnämndens arbetsutskott har den gångna månaden redovisat det 
ekonomiska läget för kommunstyrelsen och i samband med det presenterat 
olika åtgärder för sammanlagt 3,5 miljoner kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonom Katarina Rikse och t.f socialchef Gun Bylund, 
daterad 2021-04-16. 
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2021-04-30. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 21-04-30. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 21-04-30. 
 
Expedieras:  
Akten 



Socialförvaltningen  1(1) 

Ledningsadministration 
  

 

 

 

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

Socialnämnden 
 
Månadsuppföljning efter april 2021 
Dnr SN 2021/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en prognos på -3,0 miljoner kronor efter april. Det är en 
förbättring med 5,9 miljoner kronor i jämförelse med prognosen efter mars. Förbättringen 
av prognosen kan främst kopplas till ökade statsbidragsintäkter och att läget med Corona 
inom socialnämndens verksamheter under de två senaste månaderna varit relativt stabilt.  
Kostnaderna för placeringar har också minskat, vilket gett utrymme för en mer positiv 
prognos. Efter februari månads prognos har en åtgärdsplan motsvarande 7,9 miljoner 
tagits fram i syfte att uppnå en budget i balans. För att nå ett nollresultat bedöms det att 
det finns behov av ytterligare åtgärder eller möjlighet till extern finansiering motsvarande 
2,4 miljoner kronor.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden förslås besluta att godkänna månadsuppföljningen per 2021-04-30. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse SN 2021/39, daterad 2021-05-10. 
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2021-04-30. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Det bedöms inte påverka barn. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Gun Bylund   Katarina Rikse 
Tf socialchef   Ekonom  
 
Expedieras till: 
Akten 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-05-10 
Version  1 
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Åstorps kommuns 
Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Beslutad av: 

Socialnämnden 2021-xx-xx 
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DNR 2021/39 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Innehållsförteckning 
Uppföljning/helårsprognos övergripande .............................................................................. 5 

Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik .................................................................. 6 

Händelser av vikt som lyft verksamheten ................................................................................................6 

Din samlade bedömning för prognos ............................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Åtgärder för budget i balans .....................................................................................................................7 

Uppföljning helårsprognos verksamhetsspecifik ............... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Socialnämnden ................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Investeringar ............................................................................................................................. 8 

Nyckeltal .................................................................................................................................... 9 

Personalkostnader .....................................................................................................................................9 

Bostadsanpassningar ................................................................................................................................9 

Äldreomsorg och hälso- & sjukvård.........................................................................................................9 

Myndighetsenheten ................................................................................................................................10 

Individ & familj och funktionsvariation .................................................................................................11 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Åtgärdsplan  

Bilaga 2: Bilaga till månadsuppföljning per 2021-04-30 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Uppföljning/helårsprognos övergripande 
  Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Statsbidrag 6 886,0 18 591,0 5 282,0 13 309,0 

Övriga intäkter 8 938,0 26 634,0 27 482,0 -848,0 

Summa intäkter 15 824,0 45 225,0 32 764,0 12 461,0 

Personalkostnader -72 577,0 -218 882,0 -204 343,0 -14 539,0 

Lokalkostnader -9 467,0 -27 706,0 -27 561,0 -145,0 

Övriga kostnader -23 409,0 -71 873,0 -71 096,0 -777,0 

Avskrivningar, räntor -727,0 -2 211,0 -2 211,0 0,0 

Summa kostnader -106 180,0 -320 671,0 -305 210,0 -15 461,0 

Summa Nettokostnader -90 356,0 -275 446,0 -272 446,0 -3 000,0 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -3,0 miljoner kronor efter april månad. Det är 
en förbättring med 5,9 miljoner kronor i jämförelse med prognosen efter mars. Det osäkra 
läget med rådande pandemi kommer att påverka prognosens utveckling under året och kan 
därmed förändras snabbt. Andra områden som är extra känsliga för förändringar är volymer 
av placeringar och försörjningsstöd. 
Kommunen har fått ytterligare statsbidrag för att täcka merkostnader för covid-19. 
Socialnämnden har då kunnat tilldelats 3,6 miljoner kronor, vilket förbättrar prognosen 
betydligt. Projektmedel redovisas i prognosen efterhand som de beräknas användas eller efter 
faktisk förbrukning. Volymen inom ensamkommande ligger på en lägre nivå än budgeterat på 
både intäkts- och kostnadssidan, vilket innebär att statsbidragen är nedräknade med -1,3 
miljoner kronor. * 
Verksamheten har lägre intäkter av omvårdnads- och kostavgifter. Anpassningen till färre 
platser inom särskilt boende sker något tidigare än beräknat. 
Prognosen för personal är förbättrad med + 0,4 miljoner kronor mellan mars och april. Inom 
äldreomsorgen har bemanningen anpassats efter ett lugnare läge med Corona samt aktiva 
åtgärder för att uppnå bättre följsamhet mot ordinarie personalbudget. 
Prognosen för övriga kostnader har förbättrats med +2,0 miljoner kronor. Kostnaderna för 
ensamkommande beräknas bli 1,3 miljoner kronor lägre (se kommentar*i andra stycket ovan). 
Placeringskostnaderna har minskat. Under mars och april fanns det inga placeringar av vuxna 
missbrukare eller i skyddat boende. Volymen och kostnaden per dygn inom barn och unga har 
också minskat från 5,3 placeringar i januari till 4,0 placeringar i april och kostnaden har gått 
ner från 0,9 miljoner kronor till 0,4 miljoner kronor samma period. Ekonomiskt bistånd ligger 
relativt stabilt. Prognosen ligger på -1,2 miljoner kronor netto. Verksamheten får del av bidrag 
från kommunens migrationsmedel och har också blivit beviljat bidrag på återsökning av 
ekonomiskt bistånd till ensamkommande. Underskottet beräknas täckas med centralt avsatta 
medel för volymförändringar och redovisas därför som en nollprognos. Kommande kostnader 
för förbrukningsmaterial och hygienartiklar förväntas verksamheterna finansiera med 
ordinarie budgetanslag. 
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 Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik 
Tabellvärden Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Nämnd -0,2 -0,8 -0,8 0,0 

Förvaltningsövergripande -5,4 -18,9 -19,6 0,7 

Myndighetsenheten -12,5 -37,9 -37,1 -0,8 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård -47,5 -140,0 -137,4 -2,6 

Individ- och familjeomsorg -12,1 -35,2 -34,7 -0,5 

Funktionsvariation -12,7 -42,6 -42,8 0,2 

Nettoresultat -90,4 -275,4 -272,4 -3,0 

Händelser av vikt som lyft verksamheten 
Nytt för socialförvaltningen detta år är den digitala utbildningsportalen. I den har personal 
möjlighet att skaffa sig ny kunskap alternativt fräscha upp den kunskap man redan har. 
Äldreomsorg & hälso- och sjukvård 
På vård- och omsorgsboendena och i det ordinära boendet har omsorgstagare med 
hemsjukvårdsinsats blivit vaccinerade. Även personal som arbetar i nära vårdarbete har blivit 
vaccinerade. Andelen som valt att vaccinera sig motsvarar cirka 75-80% 
Ett arbete är påbörjat med att återfå struktur inom olika områden såsom kostnader och 
samarbete mellan kök och verksamhet, resurser i scheman, aktiviteter, dokumentering samt 
bemötande. 
Projektet "äldrelyftet" pågår och sex vårdbiträden utbildar sig till undersköterska på 75% och 
arbetar 25% i verksamheterna. 
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. 
Processen med att flytta Backsippans 12 platser till Vidåsen är på gång och inflytt beräknas 
bli senast den 1 september. Förstärkt hemvård med en tydlig områdesindelning är på gång och 
kommer bli ett tydligt arbetssätt genom att det blir ett tydligt team kring kommuninvånarna. 
Individ & familjeomsorg och funktionsvariation 
Ett stort fokus har legat på att skapa en trygg och säker verksamhet trots pågående pandemi 
och den stora samhällsspridningen som är. Daglig symtomkontroll av personal, arbete efter 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och god följsamhet av de basala hygienrutinerna. 
Utredningsgruppen har infört regelbunden metodhandledning med områdeschef för att öka 
kompetens och rättssäkerheten i utredningsarbetet som t ex Våld i nära relation samt Risk och 
skydd gällande barn. 
Öppenvården har flyttat in i kommunhuset, vilket kommer främja ett närmare arbete mellan 
verkställare och myndighetsutövarna. Verksamheten håller även på att se över placering av 
arbetsplatser i kommunhuset för att främja arbete i grupperna. 
Myndighetsenheten vuxen 
Arbetet med ”En väg in” – en gemensam mottagningsenhet är påbörjat. 
Sedan årsskiftet har enheten arbetat covid-19 anpassat men med bibehållet fokus på uppdraget 
att verka för att så många av de sökande som möjligt kommer vidare till arbete eller annan 
egen försörjning. Detta har gjorts genom fortsatta regelbundna tjänstegenomgångar, där fokus 
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är kvalitet och rättssäkerhet. Under mars har enheten åter gjort en genomlysning av samtliga 
hushåll för att få en uppfattning om de som söker ekonomiskt bistånd och deras huvudsakliga 
försörjningshinder. Genomlysningen baseras på senaste dokumentation och resultatet är 
uppdelat i grovhuggna kategorier. Det finns således utrymme att förfina kategorierna 
ytterligare för att synliggöra detaljer i behov. Utifrån detta går att utläsa att de sökande i större 
utsträckning än vad som tidigare varit känt dels har olika typer av ohälsa och dels språkbrister 
som hinder för att komma ut på arbetsmarknaden. 
Det nya verksamhetssystemet Lifecare kommer att ge medborgaren möjlighet att enkelt 
ansöka om försörjningsstöd digitalt via e-ansökan. 
Arbetet med områdesorganisation för biståndshandläggarna gällande teamarbete tillsammans 
med de olika professionerna är i slutfasen. Även ett arbete med att strukturera 
verksamhetssystemet "Mina planer" pågår. 
Utbildning i det nya verksamhetssystemet Lifecare är genomförd för samtliga inom enheten 

Din samlade bedömning för prognos 
Efter april månads uppföljning pekar prognosen för förvaltningen mot ett mindre underskott. 
Förvaltningen fortsätter att se över kostnader och processer för att minska underskottet. Det 
osäkra läget med rådande pandemi kommer att påverka prognosens utveckling under året och 
kan därmed förändras snabbt. Andra områden som är extra känsliga för förändringar är 
volymer av placeringar och försörjningsstöd. Det är fortfarande svårt att rekrytera legitimerad 
personal vilket gör att vakanser bemannas med hyrpersonal och ger ökade kostnader. 
Minskade intäkter för outhyrda lägenheter syns också i prognosen. Externa placeringar 
försöker förvaltningen verkställa inom egen verksamhet för att minska kostnaderna. 
Volymerna och kostnaderna inom försörjningsstödet följer den trend som påbörjades i oktober 
2020. 
 

Åtgärder för budget i balans 
För att uppnå en budget i balans finns en särskild upprättad åtgärdslista på sammanlagt 7,9 
miljoner kronor. Denna redovisas i bilaga 1. 
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Investeringar 

  Utfall Interim 
Periodiserat 
utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

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

Investeringsutgift -345,0   -7 067,0 -7 067,0 0,0 

Nettoinvestering -345,0   -7 067,0 -7 067,0 0,0 

Kommentar: 
Under april har socialnämnden blivit beviljad kompletteringsbudget med 2 717 tkr. 
Investeringsmedlen beräknas användas under året och därmed redovisas en nollprognos. 
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Nyckeltal 

Personalkostnader 

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

Fyllnadstid, tkr 89 30 32 40         

Övertid, tkr 694 542 360 266         

Andel 
sjukfrånvaro, % 7,06 7,30 9,04 5,55         

Kommentar 

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

Bostadsanpassningar 

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

Antal ärenden 3 3           

Kostnad per 
ärende, tkr 26 065 7 167           

Kommentar 

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

 

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         

Antal belagda 
platser 73 * 70 * 71 * 70         

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

Kommentar 

Antal platser - under året kommer Backsippan flytta till avdelningen Tulpanen på Vidåsen. I 
samband med detta reduceras antalet platser till 72 platser för särskilt boende. 
* I antalet belagda platser ingår platser som tillfälligt varit belagda med korttidsplatser. 
I bemanning per plats avses dag- och kvällspersonal exklusive timmar som registreras som 
mertid för Corona. 
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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 årsarbetare (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. 

Hälso- & sjukvård 

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

Antal inskrivna i 
hemsjukvården 233 230 217 223         

 

Myndighetsenheten 

Missbruk 

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

Vuxen, externt 
köpt vård, tkr 59 32 0 0         

Antal 
placeringsdygn 31 17 0 0         

Snittkostnad per 
dygn, kr 1 890 1 890 0 0         

Ekonomiskt bistånd 

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

Antal 
biståndstagare 315 310 323 312         

Antal hushåll 228 220 230 224         

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

Utbetalt 
försörjningsstöd, t
kr 

1 661 1 793 1 737 1 837         

Försörjningsstöd / 
hushåll, tkr 7,3 8,1 7,6 8,2         

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

Boendeplatser 
gruppbostad enl 
LSS, antal * 

38 38 38 38         

Boende 
gruppbostad enl 
LSS, antal 

36 37 36 36         

Brukare med 
boendestöd SoL, 
antal 

18 18 19 19         

Barn och familj 

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

Barn & unga, 
extern köpt 
vård, tkr 

917 685 470 391         

Antal 
placeringsdygn 167 141 132 120         

Genomsnittlig 
dygnskostnad, kr 5 490 4 873 3 559 3 260         

 



BILAGA 1 - MÅNADSUPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN PER 2021-04-30
Utfall Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetsspecifikation (tkr) 2020 2021 2021 2021

Nämnd 621 764 764 0

Förvaltningsövergripande verksamhet 16 577 19 624 18 869 755
föreningsbidrag 213 250 250 0
förvaltningsövergripande 16 363 19 374 18 619 755
tillstånd och tillsyn alkohol 1 0 0 0

Myndighetsenheten 38 576 37 076 37 886 -810
ekonomiskt bistånd 20 211 18 434 18 434 0
myndighet vuxna/äldre 11 099 11 990 11 975 15
placeringar funktionsvariation 5 556 2 449 4 029 -1 580
placeringar och insatser vuxna 853 2 920 2 300 620
övriga insatser vuxna 857 1 283 1 148 135

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 134 776 137 428 140 043 -2 615
anhörigstöd 144 151 151 0
bostadsanpassningsbidrag 531 541 541 0
färdtjänst -303 0 0 0
hälso- och sjukvård 22 279 25 874 27 244 -1 370
ledning och administration 6 960 6 583 6 683 -100
ordinärt boende 51 401 52 746 52 471 275
särskilt boende 52 933 50 279 51 799 -1 520
övriga insatser ordinärt boende 830 1 254 1 154 100

Individ-och familjeomsorg 34 273 34 760 35 240 -480
familjerätt o familjerådgivning 1 379 1 422 1 422 0
ledning och administration 3 107 2 794 2 794 0
myndighet barn och unga 9 122 10 520 10 490 30
placeringar och insatser barn o unga 15 160 14 523 15 033 -510
öppenvård barn och familj 5 106 4 985 4 985 0
övriga insatser barn o unga 399 516 516 0

Funktionsvariation 40 011 42 794 42 644 150
anhörigstöd 143 151 151 0
boendestöd 825 1 142 1 142 0
bostad med särskild service 24 033 25 456 25 506 -50
bostadsanpassningsbidrag 531 537 537 0
ledning och administration 1 134 971 971 0
personlig assistans 8 894 10 139 9 939 200
övriga insatser 4 121 4 031 4 031 0
personligt ombud 330 367 367 0

Nettoresultat 264 834 272 446 275 446 -3 000



REDOVISNING AV PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR BUDGET I BALANS 2021 Bilaga 1.

mkr

Prognos efter februari -10,3

Planerade åtgärder för att uppnå budget i balans mnkr Kommentar

0,6

0,7 Tidigare planerad beredskap är reducerad 

utifrån aktuell situation med pandemi.

0,8 Områdena fortsätter att arbeta med 

effektiviseringar och mot ökad följsamhet mot 

budget.

0,5

0,1 Beräknad minskad personalbemanning under 

projektperioden.

0,5 Följer Folkhälsomyndigheten och Smittskydd 

Skånes rekommendationer utifrån aktuell 

situation med pandemi.

0,1 Följer Folkhälsomyndigheten och Smittskydd 

Skånes rekommendationer utifrån aktuell 

situation med pandemi.

0,2

0,2 Vakant tjänst

0,2 Tillfällig extern finansiering under 2021

3,5 Engångsersättning för merkostnader för Covid-

19 , 2020 års bidrag

0,2 Tillfällig extern finansiering under 2021

0,3 Vakant tjänst

Summa planerade åtgärder 7,9

Återstår -2,4

10. Projektfinansiering psykiatri

11. Statsbidrag avseende Corona 2020 restpost från första ansökan 

och utbetalning från andra ansökan

12. Ledningsadministration 2 mån

13. Förvaltningsövergripande ledning

7. Tillfällig reducering av frivilligverksamhet

8. Lägre volym personlig assistans LSS

9. Tillfällig reducering ledningsfunktion barn och familj

4. HSL-målsättning minskning hyrpersonal vakanta tjänster

5. Hemvården - projekt kyld mat 

6. Tillfälligt stängd dagverksamhet jan-aug

1. Minskning av personalbudget för Backsippan, anpassning till lägre 

volym

2. Planerad beredskap pandemi Vidåsen

3. Reduceringskrav äldreomsorg



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

8(19) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Val till socialnämndens arbetsutskott  
Dnr SND 2021/33 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ordinarie 
ledamot i socialnämndens arbetsutskott samt ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott. 
 
Yrkande 
Harri Rosqvist (SD) yrkar att utse Anneli Servin (SD) som ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Harri Rosqvist (SD) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Anneli Servin (SD) som ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

 
Sn §  
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 1 2021 
Dnr 2021/ 
 
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 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,   
daterad 2021-04-29.  
Rapport kvartal 1, 1 januari – 31 mars 2021. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL samt ej verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, samt 
översända rapporten till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL samt ej verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, 
samt översända rapporten till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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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 2021-04-29. Rapport kvartal 1, 1 januari – 31 mars 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-29 
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   Gun Bylund 
Systemförvaltare  T.f Socialchef 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KVARTALSRAPPORT

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

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 1 : JANUARI - 31 MARS 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 1: JANUARI - 31 MARS 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 2020-05-29 2021-03-31
Beslutet gäller tom 210331

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-04-16

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-06-10

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-06-24 2020-11-30
Beslutet gäller tom 201130

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-09-15 2021-03-31
Beslutet gäller tom 210331

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-10-19

Växelvård Ej verkställt pga covid-20 ÄO 2020-07-09

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



KVARTALSRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt LSS

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 1: Januari- 31 Mars 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 1: Januari - 31 Mars 2021 Datum för 
Icke verkställda beslut kommunens
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak till dröjsmålet Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats erbjudande

Daglig verksamhet Den enskilde har tackat nej till erbjudande LSS 2019-09-20 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.



Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Väckt ärende från Harri Rosqvist (SD) – Korttidsboende i hela Åstorps 
kommun 
Dnr SND 2021/50 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens sammanträde 2021-03-18 väckte Harri Rosqvist (SD) och 
Anneli Servin (SD) ett ärende gällande korttidsboende med att satserna: 

•Att förvaltningen skriftligen presenterar sin syn på det befintliga 
utbudet av korttidsboende och om samtliga korttidsboenden är optimala 
•Att förvaltningen skriftligen presenterar situationen för samtliga 
befintliga korttidsboenden och var de är placerade runt om i hela 
kommunen 
•Att förvaltningen skriftligen presenterar sin syn på om samtliga 
nuvarande korttidsboenden är optimala utifrån nutida och framtida 
behov samt funktionaliteter 
•Att förvaltningen skriftligen presenterar, inklusive kostnader samt för- 
och nackdelar, sin syn på om socialnämnden skall förespråka att ha 
korttidsboenden på flera olika platser runt om i kommunen eller endast 
vid en större lokalisering av korttidsboende 
 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Harri Rosqvist (SD) och Anneli Servin (SD) 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, tf. socialchef och verksamhetschef 
äldreomsorg, daterad 2021-04-15 
Beslut från SnAu 2021-05-07 § 100 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anse ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anse ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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ÅSTORP

Socialnämndens

Arbetsutskott
9(17)

PROTOKOLL
2021-05-07

Snau §100

Väckt ärende från Harri Rosqvist (SD) - Korttidsboende i hela Åstorps
kommun
Dnr SND 2021/50

Sammanfattning
På socialnämndens sammanträde 2021-03-18 väckte Harri Rosqvist (SD) och
Anneli Servin (SD) ett ärende gällande korttidsboende med att satserna:

•Att förvaltningen skriftligen presenterar sin syn på det befintliga
utbudet av korttidsboende och om samtliga korttidsboenden är
optimala
•Att förvaltningen skriftligen presenterar situationen för samtliga
befintliga korttidsboenden och var de är placerade runt om i hela
kommunen

•Att förvaltningen skriftligen presenterar sin syn på om samtliga
nuvarande korttidsboenden är optimala utifrån nutida och framtida
behov samt funktionaliteter

•Att förvaltningen skriftligen presenterar, iiiklusive kostnader samt
för- och nackdelar, sin syn på om socialnämnden skall förespråka att
ha korttidsboenden på flera olika platser runt om i kommunen eller
endast vid en större lokalisering av korttidsboende

Beslutsunderlag
Initiativärende från Harri Rosqvist (SD) och Anneli Servin (SD)
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, tf. socialchef och verksamhetschef
äldreomsorg, daterad 2021-04-15

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anse ärendet besvarat med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att anse
ärendet besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

^^
'6/^z

Justerandes signatur
.'•

Utdragsbestyrkande
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2021-03-18

Initiativärende
Korttidsboende i hela Åstorps kommun?

Behovet av omsorg kommer i flera olika variationer. Det gäller inte minst äldreomsorgen och
behovet av boende. När möjligheten med hemtjänst inte längre är tillräcklig blir alternativa
boende aktuellt. Vilken typ av boende som är aktuellt varierar också.

Vi befinner oss i skrivande stund i en besynnerlig situation med Corona-pandemin som sätter
sin prägel på vardagen. En vardag som äldreomsorgen inte minst har fått anpassa sig efter.
Följande ger en direkt konsekvens kring och på arbetet på våra olika boenden. Det gäller inte
minst kommunens olika korttidsboenden.

Prognoser indikerar en fortsatt befolkningsökning för Åstorp parallellt med att Sveriges
kommuner står inför utmaningen med en ökande åldrande befolkning. Således kommer
korttidsboenden, med eller utan hänsyn till Covid-19, bli mer aktuellt, både i nutid och införs
framtiden.

Följaktligen uppstår både frågan och situationen kring korttidsboende i hela Åstorps
kommun. Behovet är en faktor med en åldrande befolkning samt att funktionaliteter kommer
att både bli fler och mer varierade i framtiden. Vilket kommer att påverka personal och
ändamålsenliga lokaler.

Gällande korttidsboendena kommer det någon gång att finnas tidpunkter där samtliga platser
inte alls är i bruk samt tillfällen när korttidsboendena är i omfattande grad i användning med
stor efterfrågan. Något som likväl väcker både funderingar och frågor.

Således väcker Sverigedemokraterna Åstorp följande initiativärenden:

Att förvaltningen skriftligen presenterar sin syn på det befintliga utbudet av korttidsboende
och om samtliga korttidsboenden är optimala

Att förvaltningen skriftligen presenterar situationen för samtliga befintliga korttidsboenden
och var de är placerade runt om i hela kommunen

Att förvaltningen skriftligen presenterar sin syn på om samtliga nuvarande korttidsboenden
är optimala utifrån nutida och framtida behov samt funktionaliteter

Att förvaltningen skriftligen presenterar, inklusive kostnader samt för- och nackdelar, sin
syn på om socialnämnden skall förespråka att ha korttidsboenden på flera olika platser runt
om i kommunen eller endast vid en större lokalisering av korttidsboende

^^ ^-^^^ c^-<L^:
7^"'c—*' ^yf 7 T-

Harri Rosqvisf(^D) "Ännelie Servin (SD)

^. ^Ul^J
Anton Holmberg (SD)
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Gun Bylund 
Tf. socialchef och verksamhetschef äldreomsorg 
042 – 64 132 
Gun.bylund@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Väckt ärende från Harri Rosqvist (SD) – Korttidsboende i hela Åstorps kommun 
Dnr SND 2021/50 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens sammanträde 2021-03-18 väckte Harri Rosqvist (SD) och Anneli 
Servin (SD) ett ärende gällande korttidsboende med att satserna: 

•Att förvaltningen skriftligen presenterar sin syn på det befintliga utbudet av 
korttidsboende och om samtliga korttidsboenden är optimala 
•Att förvaltningen skriftligen presenterar situationen för samtliga befintliga 
korttidsboenden och var de är placerade runt om i hela kommunen 
•Att förvaltningen skriftligen presenterar sin syn på om samtliga nuvarande 
korttidsboenden är optimala utifrån nutida och framtida behov samt 
funktionaliteter 
•Att förvaltningen skriftligen presenterar, inklusive kostnader samt för- och 
nackdelar, sin syn på om socialnämnden skall förespråka att ha korttidsboenden 
på flera olika platser runt om i kommunen eller endast vid en större lokalisering 
av korttidsboende 

 
Förslag till beslut 
Det väckta ärendet anses besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Harri Rosqvist (SD) och Anneli Servin (SD) 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, tf. socialchef och verksamhetschef äldreomsorg, 
daterad 2021-04-15 
 
Ärendet 
Beviljande av korttidsplats i Åstorps kommun görs av biståndshandläggare utifrån 
socialtjänstlagen och de riktlinjer som Socialnämnden antagit. 
 
Riktlinjen för beviljande av korttidsplats lyder enligt följande: 
Korttidsplats beviljas den enskilde som har ett stort och omfattande omvårdnadsbehov 
med behov av närhet till personal dygnet runt. Behovet ska inte kunna tillgodoses i 
ordinärt boende.  
Därutöver ska den enskilde ha någon av nedanstående: 

• Behov av rehabilitering som inte kan utföras i ordinarie hemmet.  
• Behov av utredning av den enskildes möjligheter att bo kvar hemma 
• Grav kognitiv svikt 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-15 
Version  1 
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• I väntan på plats på särskilt boende om den enskildes behov inte kan tillgodoses i 
hemmet under väntetiden 

• Tillfällig avlastning för närstående 
Omfattning: En vecka eller längre vid synnerligare skäl. 

De flesta ansökningar inkommer från personer som vistats på sjukhus. Andra som kan 
komma i fråga är personer som vårdas i sitt hem av en anhörig som plötsligt insjuknar 
och inte längre orkar/kan vårda sin anhörige. Det förekommer även beslut för personer 
som försämrats så pass i sitt allmäntillstånd som gör att de inte längre klarar att vårdas i 
hemmet. 

 
Antalet beslut om korttidsplatser varierar utifrån antalet ansökningar och behov. Antalet 
är svårt att förutse då det oftast beror på antalet inneliggande personer på sjukhuset.   
Besluten tas oftast med en varaktighet på en till två veckor. Därefter omprövas beslutet. 
Några går hem, några får stanna ytterligare en period och andra får beviljat korttidsplats i 
väntan på särskilt boende.  

2017 beviljades 62 personer korttidsplats. 

2018 beviljades 62 personer korttidsplats.  

2019 beviljades 58 personer korttidsplats.  

2020 beviljades 45 personer korttidsplats.  
Hittills i år (210101-210401) har 14 personer beviljats korttidsplats.   

Behovet för de som blir beviljade korttid är mycket skiftande. Allt från personer som 
behöver rehabiliteras efter en fraktur till personer som behöver vård i livet slut. Många 
har en hög vårdtyngd. Många som beviljas plats har även en omfattande kognitiv svikt 
(demens). Detta är en grupp som upplevs öka.   

Åstorps kommun har 8 korttidsplatser, samtliga belägna på våning 4 på Astern som ligger 
beläget i centrala Åstorp.  
I ”vanliga tider”, utan pandemi, så används ca 5 av dessa platser till korttidsplatser och 3 
till växelvård (omsorgstagare som vistas växelvis i hemmet och på boende). Fördelningen 
kan skifta beroende på behovet. Under pandemin har växelvården varit stängd och 
samtliga 8 platser har vid behov kunnat användas som korttidsplatser. På våningsplan 4 
finns ytterligare 2 lägenheter som idag används som kontor.  

I perioder under pandemin har korttiden haft speciella rutiner med att nya omsorgstagare 
varit isolerade på sina rum de första 14 dagarna. Det har också periodvis varit helt 
intagningsstopp på korttiden pga smittutbrott av covid-19. Vid dessa tillfällen har 
korttidsbeslut tillfälligt verkställts på plats på särskilt boende, främst Backsippan, för att 
flyttas över till korttidsavdelningen så snart de öppnat upp igen.    

Våningsplanet med korttidsenheten är fördelade i två korridorer med 5 platser i varje 
korridor. Planeringen är att ena korridoren används till korttidsplatser och den andra 
korridoren de 3 växelvårdsplatserna samt de 2 kontoren.   
Det finns en balkong på enheten samt innergården har en uteplats där omsorgstagarna kan 
vistas.  

Ytorna på boende upplevs som bra. Det finns utrymme för träning och personalen har 
plats att vid behov använda sig av hjälpmedel i vårdarbetet.  
Rummen är spartanskt inredda. Samtliga rum har en vårdsäng. I några rum finns 
nattduksbord. I några rum finns tv. 
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En upplevd risk på boendet är att dörrarna inte har kodlås. Det innebär att om en person 
med kognitiv svikt går ut genom dörrarna kan denna riskera att falla i trappan eller ge sig 
ut utan att personal uppmärksamma detta. I nuläget finns det inga planer på renovering av 
korttidsplatserna. 

Ekonomiskt är det ett problem att bemanna en avdelning där behovet skiftar så mycket 
och ofta.  
Korttidsenheten har tidigare haft personal ihop med hemtagningen. År 2021 blir det en 
minskad budget då hemtagningen upphört.  
Korttidsenheten med 8 platser har en personaltäthet på 0,70 årsarbetare dag och kvällstid. 
Till det tillkommer nattpersonal vilket innebär totalt 7,93 årsarbetare att fördela på 
dag/kväll/natt.  
Då Åstorp har önskad sysselsättningsgrad och de flesta valt att arbeta 100% bli den 
faktiska bemanningen 3 personal på dagtid, 2 personal på kvällstid samt 1 personal på 
natten + 1 ”löpare” (dvs 1 personal som rör sig i hela huset Astern) måndag-fredag. 

Ett boende med 8 platser är en kostsam verksamhet. Optimalt är ett boende med 10-12 
platser för att få rätt personaltäthet med ett hållbart schema. Personalbemanningen i antal 
är den samma, om det finns 8 platser eller 12.  

Det finns många fördelar med att ha korttidsplatserna samlade på en enhet. Personalen på 
enheten kan kompetensutvecklas inom områden som blir aktuella. De får ett 
rehabiliterande tänk gentemot omsorgstagarna. Personalen får en vana att omsorgstagare 
och deras behov skiftar.  
Korttidsplatser som lokaliseras ut med någon plats på varje avdelning på särskilda boende 
kan upplevas som stökigt för de som bor permanent på de särskilda boendet då det är stor 
omsättning på omsorgstagare på platserna. Personalen kan uppleva det som jobbigt att 
arbeta med att de flesta ska bo kvar och ha ett trivsamt särskilt boende medan någon ska 
jobbas med målet att återgå hem till sitt ordinära boende. Det är två skilda tänk för 
personalen.  
Fördelen med utlokaliserade platser är att personer beviljade korttid får prova på att bo på 
särskilt boende.    

Kommunen bör inte placera korttidsplatser utanför korttidsenhet eller särskilda boende då 
det måste finnas tillgång till personal dygnet runt. Det innebär att i Åstorp finns ingen 
möjlighet att ha korttidsplatser i olika kommundelar (så som Kvidinge, Hyllinge osv). Det 
enda alternativen är att ha korttidsplatser utlokaliserade på Vidåsen och Astern eller ha en 
samlad korttidsenhet. Förvaltningen bedömning är att en samlad korttidsenhet är att 
föredra ur alla perspektiv – både ur omsorgstagarnas, personalens och ur ekonomiskt 
perspektiv.  
 
Gun Bylund 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) – ”Gör översyn av 
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden” 
Dnr SND 2020/109 
 
Sammanfattning 
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11.  
Liberalerna yrkar att en översyn av äldreboendenas och trygghetsboendenas 
luftkonditionering snarast görs och att undermåliga luftkonditioneringssystem 
åtgärdas så att det även i extrema väderförhållanden är bra innertemperatur. 
 
Socialnämnden behandlade motionen 2020-11-19 och föreslog då att motionen 
skulle avslås. När kommunstyrelsen behandlade ärendet i januari 2021 
återremitterades motionen till socialnämnden för ett förtydligande i nämndens 
ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-01-07 § 18 
Beslut från Socialnämnden 2020-11-19 § 104 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, daterad 2020-09-22  
Motion från Liberalerna  
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB 
Beslut från SnAu 2021-05-07 § 101 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL
2021-05-07

Snau §101

Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L) - "Gör översyn av
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden"
Dnr SND 2020/109

Sammanfattning
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11.
Liberalerna yrkar att en översyn av äldreboendenas och trygghetsboendenas
luftkonditionering snarast görs och att undermåliga luftkonditioneringssystem
åtgärdas så att det även i extrema väderförhållanden är bra innertemperatur.

Socialnämnden behandlade motionen 2020-11-19 och föreslog då att
motionen skulle avslås. När kommunstyrelsen behandlade ärendet i januari
2021 återremitterades motionen till socialnämnden för ett förtydligande i
nämndens ställningstagande.

Beslutsunderlag
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-O l-07 § 18
Beslut från Socialnämnden 2020-11-19 § 104
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, daterad 2020-09-22
Motion från Liberalerna

Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen på grund av:

Socialnämnden behandlar inte ärendet gällande luftkonditionering på
trygghetsboende då detta inte faller under nämndens budget eller
ansvar.

Socialnämnden har tre särskilda boenden. Asterns boende har redan

luftkonditionering, Backsippan ska stängas och därav saknas behov av
en investering i denna fastighet och socialnämnden anser inte att det
firms ett ekonomiskt utrymme i nämndens budget för denna typ av
investering på Vidåsen.
Socialnämnden har i april månad antagit en handlingsplan för
värmebölja med tillhörande bilagor med råd och stöd till personalen
hur dessa ska agera vid en värmebölja. Mot bakgrund av att deima
handlingsplan har arbetats fram, anser socialnämnden att det finns
alternativa sätt att mildra konsekvenserna av värmeböljor, vilket inte
kräver installation av någon kylanläggning.
Den beräknade kostnaden för installation av kylanläggning ligger på
2-3 mkr/boende, vilket socialnämnden inte ser som en nödvändig

Ordförandes signatur

/^é
Justerandes signatur

cr-
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-05-07

Forts. Snau § 101

investering i nuläget mot bakgrund av att ett nytt särskilt boende har planerats
i socialnämndens omvärldsanalys.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att föreslå

kommunfullmäktige avslå motionen på gmnd av:

Socialnämnden behandlar inte ärendet gällande luftkonditionering på
trygghetsboende då detta inte faller under nämndens budget eller
ansvar.

Socialnämnden har tre särskilda boenden. Astems boende har redan

luftkonditionering, Backsippan ska stängas och därav saknas behov av
en investering i denna fastighet och socialnämnden anser inte att det
finns ett ekonomiskt utrymme i nämndens budget för denna typ av
investering på Vidåsen.
Socialnämnden har i april månad antagit en handlingsplan för
värmebölja med tillhörande bilagor med råd och stöd till personalen
hur dessa ska agera vid en värmebölja. Mot bakgrund av att denna
handlingsplan har arbetats fram, anser socialnämnden att det finns
alternativa sätt att mildra konsekvenserna av vänneböljor, vilket inte
kräver installation av någon kylanläggning.
Den beräknade kostnaden för installation av kylanläggning ligger på
2-3 mkr/boende, vilket socialnämnden inte ser som en nödvändig
investering i nuläget mot bakgrund av att ett nytt särskilt boende har
planerats i socialnämndens omvärldsanalys.

•

Beslutet fattades enhälligt.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

h^
Justerandes signatur

J^-
Utdragsbestyrkande





Socialförvaltningen 1(2) 

Äldreomsorgen 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-09-22 
Version  1 

Gun Bylund 
Verksamhetschef äldreomsorgen 
042 – 64 132 
gun.bylund@astorp.se 

Kommunfullmäktige 

Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) - "Gör översyn av 
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden " 
Dnr SND 2020/109 

Sammanfattning 
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11. I motionen 
framgår följande: 
Årets sommarmånader har varit ovanligt varma och temperaturer över 25 grader 
har varit mer regel än undantag. Värmen går in i husen och gör innertemperaturen 
hög. Det brister i luftkonditioneringssystemen på våra äldreboenden och 
trygghetsboenden. Då lägenheterna är små och oftast har fönster bara på en sida 
av byggnaden så går det inte att öppna tvärdrag och på så sätt ventilera 
lägenheten. Därför måste det finnas väl fungerande luftkonditionering. 
Boende i våra äldreboenden och trygghetsboende är gamla och sköra och klarar 
värmen sämre än yngre och friska. Boenden med undermålig ventilation har inte 
ens fläktar att ta till utan som anhörig rekommenderas du att själv skaffa fläkt till 
din anhöriges lägenhet. Personalen måste jobba på i värmen, se till och kontrollera 
att den boende får i sig vätska och försöka i övrigt hjälpa dem att svalka sig i 
värmen. 
Liberalerna yrkar att en översyn av äldreboendenas och trygghetsboendenas 
luftkonditionering snarast görs och att undermåliga luftkonditioneringssystem 
åtgärdas så att det även i extrema väderförhållanden är bra innertemperatur. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, daterad 2020-09-22 
Motion från Liberalerna 
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB 

Ärendet 
Socialförvaltningens yttrande i ärendet kommer enbart att beröra förutsättningarna 
för luftkonditionering på särskilda boenden, då trygghetsboende inte ligger under 
socialnämndens ansvarsområde. 

Värmeböljor förväntas öka och bli kraftigare i framtiden. Dessa kan leda till att 
det är svårare att hålla ett behagligt inomhusklimat under sommarhalvåret. Ett sätt 
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Äldreomsorgen 
 

att minska påverkan på temperaturen inomhus är att installera markiser eller skapa 
svala miljöer med hjälp av kylanläggningar. 

På våra äldreboende i Åstorps kommun finns endast kylanläggning på Astern 
vilken även den är en begränsad kylanläggning med komfortkyla för 
gemensamhetsutrymmena och inte för boenderum som endast har traditionell 
ventilation. 
Ansvaret och årliga kontroller av kylanläggningen åvilar i detta fall hyresvärden 
som har avtal om årliga kontroller av anläggningens funktion. 
På särskilda boendet Vidåsen och Backsippan finns ingen kylanläggning 
inkopplad.  
En uppgradering med kylanläggning även på dessa boende kommer kräva stora 
insatser inte minst vad gällen ny kanaldragning då befintliga ventilationskanaler 
inte är dimensionerade även för kyla. 
 
En uppgradering får därför budgeteras och planeras separat för respektive boende, 
en installation av kyla kommer också behöva läggas ut över ett flerårsperspektiv 
för att få en rimlig kostnadsspridning rent budgetmässigt.  
En initial uppskattning är att investeringskostnaden skulle hamna mellan 2-3 
miljoner per boende dvs. en total investering i storleksordningen 7-9 miljoner. 
Socialnämnden har inte budgeterat för denna utgift i sina ekonomiska behov inför 
2021 och förvaltningen ser inte att denna utgift kan finansieras inom ram. Om 
socialnämnden vill bifalla motionen, behöver nämnden antingen äska medel från 
Kommunstyrelsen för att finansiera förslaget, eller besluta om nerdragningar i 
befintlig verksamhet. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Det bedöms inte påverka barn 
 
Gun Bylund 
Verksamhetschef äldreomsorgen & hälso- och sjukvård 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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   Åstorps kommun 
   Kommunstyrelseförvaltningen 
 
   Jesper Hansen 
 
 
 
Angående motion – Översyn av luftkonditioneringar Äldreboende 
 
Vi har tagit del av den motion som du har att lämna svar på och vill därför 
framföra nedanstående som en del i svaret på motionen. 
 
På våra äldreboende i Åstorps kommun finns endast kylanläggning på Astern 
vilken även den är en begränsad kylanläggning med komfortkyla för gemen-
samhetsutrymmena och inte för boenderum som endast har traditionell ventilat-
ion. 
Ansvaret och årliga kontroller av kylanläggningen åvilar i detta fall hyresvär-
den som har avtal om årliga kontroller av anläggningens funktion. 
 
På övriga äldreboende såsom Backsippan, Vidåsen och Rönnåsen finns ingen 
kylanläggning inkopplad.  
En uppgradering med kylanläggning även på dessa boende kommer kräva stora 
insatser inte minst vad gällen ny kanaldragning då befintliga ventilationska-
naler inte är dimensionerade även för kyla. 
En uppgradering får därför budgeteras och planeras separat för respektive bo-
ende, en installation av kyla kommer också behöva läggas ut över ett flerårs-
perspektiv för att få en rimlig kostnadsspridning rent budgetmässigt. En initial 
uppskattning är att investeringskostnaden skulle hamna mellan 2-3 miljoner per 
boende dvs en total investering i storleksordningen 7-9 miljoner. 
 
Finns ett stort intresse och betalningsvilja för en dylik anläggning på övriga 
äldreboende emotses en beställning för respektive anläggning varvid Björne-
kulla Fastighets AB kommer kunna lämna offert med nödvändig hyresjuste-
ring.  
 
Åstorp som ovan 
Björnekulla Fastighets AB 

 
Mikael Fors 
VD 
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Socialnämnden 8(21)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2020-11-19

Sn § 104

Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L) - "Gör översyn av
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden"
Dnr SND 2020/109

,»»

Sammanfattning
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11.
Liberalerna yrkar att en översyn av äldreboendenas och trygghetsboendenas
luftkonditionering snarast görs och att undermåliga
luftkonditioneringssystem åtgärdas så att det även i extrema
väderförhållanden är bra imiertemperatur.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, daterad 2020-09-22
Motion från Liberalerna

Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB
Beslut från SnAu 2020-11-04 §219

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
avslå motionen.

Wiveca Andreasson (M) yrkar att förvaltningen redovisar den handlingsplan
som socialförvaltningen ska genomföra inför kommande sommar.
Redovisningen ska ske på nämndsammanträdet i mars månad.

Mattias Strand (L), Hans Sundström (KD) och Harri Rosqvist (SD) yrkar
bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande.

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

Ordförande lägger Wiveca Andreassons (M) yrkande, med bifallsyrkande
från Mattias Strand (L) m.fl., under proposition och finner att detta bifalles.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att förvaltningen redovisar den handlingsplan som
socialförvaltningen ska genomföra inför kommande sommar. Redovisningen
ska ske på nämndsammanträdet i mars månad.

Justerades signatur
I /

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 9(21)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2020-11-19

Forts. Sn § 104

Socialnämndens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktiges
beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Expedieras:
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Juste;andes signatur

wl
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 25(34)

PROTOKOLL
2021-01-07

Ks §14

Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör översyn av
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden
DnrKSFD2018/281

Sammanfattning
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11.1 motionen
framgår följande: Årets sommarmånader har varit ovanligt varma och
temperaturer över 25 grader har varit mer regel än undantag. Värmen går in i
husen och gör innertemperaturen hög.
Det brister i luftkonditioneringssystemen på våra äldreboenden och
trygghetsboenden. Då lägenheterna är små och oftast har fönster bara på en sida
av byggnaden så går det inte att öppna tvärdrag och på så sätt ventilera
lägenheten. Därför måste det finnas väl fungerande luftkonditionering. Boende
i våra äldreboenden och trygghetsboende är gamla och sköra och klarar värmen
sämre än yngre och friska.
Boenden med undermålig ventilation har inte ens fläktar att ta till utan som
anhörig rekommenderas du att själv skaffa fläkt till din anhöriges lägenhet.
Personalen måste jobba på i värmen, se till och kontrollera att den boende får i
sig vätska och försöka i övrigt hjälpa dem att svalka sig i värmen. Liberalerna
yrkar att en översyn av äldreboendenas och trygghetsboendenas
luftkonditionering snarast görs och att undermåliga luftkonditioneringssystem
åtgärdas så att det även i extrema väderförhållanden är bra innertemperatur.

Beslutsunderlag
Protokoll från Socialnämnden 2020-11-19 § 104
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, daterad 2020-09-22
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB
Protokoll från Kommunfullmäktige 2018-09-24
Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef
Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L)

Yrkanden
Åsa Holmen (L) yrkar bifall till motionen.
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till motionen.
Martin Sjöström (M) yrkar bifall till motionen.
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till motionen.
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen.

Anton Holmberg (SD) avstår ifrån att delta i beslut.

Ordförande yrkar på att återremittera ärendet för att tydliggöra svaret från
Socialnämnden samt en motivering till förslag till beslut.
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) JusteranfJes signatur Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-01-07

Ks § 14, forts
Proposition
Ordförande ställer eget återremissyrkande med bifallsyrkande från Annica Vink
(C) och Nils-Göran Nilsson (KD) mot att avgöra ärendet på sammanträdet
under proposition och finner att återremissyrkandet bifalles.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden för att få ett
tydliggörande i svaret samt en motivering till förslag till beslut.

Expedieras
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

ftAA/l/1

(2) Justerani^es signatur Utdragsbestyrkande



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 2021 
Dnr SND 2021/79 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 år 2021 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen daterad 20210429 
Bilaga: Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 år 2021 
Beslut från SnAu 2021-05-07 § 97 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
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Socialnämndens

Arbetsutskott
6(17)

PROTOKOLL
2021-05-07

Snau § 97

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen daterad 20210429
Bilaga: Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal l 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

Ordförandes signatur

/^i.'

Justerandes signatur

^-
Utdragsbestyrkande

^
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Rada Tripunovic 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
042 - 64112 
rada.tripunovic@astorp.se  
 
 
Mottagare  
Socialnämnden 
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 2021 
Dnr SND 2021/79 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 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 20210429 
Bilaga: Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 år 2021 
 
Ärendet 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 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 20210429 
Version  1 
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Rada Tripunovic                                                      
Medicinskt ansvarig sjuksköterska                            
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
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Sammanställning av avvikelser inom 
Socialförvaltningen Åstorp för kvartal 1,  
Januari-mars 2021 
 

 
 
Den totala summan avvikelser kvartal 1 januari-mars plockades ut från två 
avvikelsemoduler, det digitala avvikelsesystemet i Procapita från  
20210101-20210113 och modulen Lifecare- avvikelse från  
20210114-20210331. Den totala summan av inrapporterade 
avvikelser/rapporter blev 217 st. Dessa 217 avvikelserna sorterades och 
delades upp utifrån olika kategorier sorterade i diagram/tabell nedan.  
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Den vanligaste formen av läkemedelsavvikelsen i ca 30 % är utebliven 
läkemedelsöverlämning. Verksamheten förklarar att de flesta läkemedel har 
faktiskt ändå givits dock skrivs avvikelser när flera påminnelser signaler i 
Alfa-e kommit. Att skriva avvikelser även för sådana situationer leder till att 
verksamheter gör djupare analys av avvikande händelse som inträffat.  
 

 
 
Totalt antal fallavvikelser är 161 st. vilket är en minskning på 7 % jämfört 
med kvartal 1 år 2020.  
Kvartal 1 år 2021 registrerades två fall med fraktur. 
 

 
 
Övriga avvikelser kan vara rehab hjälpmedel/ordination, självmord/försök 
till självmord, vårdrelaterade infektioner samt avvikelser övrig vård och 
behandling. Under kategorin övrig vård och behandling ingår: decubitus, 
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nutrition, nutrition, behandling, omvårdnad (HSL-insats), rehabilitering, 
sårvård. 
Under kvarta l har två avvikelser på övrig vård och behandling rapporterats..  
Ingen lex Maria anmälan till IVO har gjorts under kvartal 1 2021.  
 
Externa avvikelser utgående och ingående 
I externa avvikelser utgående rapporteras brister i vården som inträffat i 
samverkan mellan Åstorps kommun och externa aktörer. Det kan handla om 
kommunikationsbrister, bristande rutiner för samverkan, uteblivna 
ordinationer etc.  
Under kvartal 1 har inga externa utgående avvikelser registrerats och inga 
externa ingående avvikelser.  
 
Extern och intern SVU (samverkan vid utskrivning) avvikelse 
I extern och intern SVU avvikelse rapporteras brister i samverkan vid 
utskrivning mellan Åstorps kommun och externa aktörer så som primärvård, 
slutenvård etc. samt även brister i samverkan vid utskrivning inom Åstorps 
kommun. Under kvartal 1 har inga externa SVU avvikelser registrerats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställning gjord av  
Medicinskt ansvaring sjuksköterska  
Rada Tripunovic 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Åtgärdsplan för en budget i balans 2021 
Dnr SND 2021/80 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har redovisat en negativ prognos på -10,3 miljoner kronor efter 
februari månad 202. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 
åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inklusive åtgärdsplan, daterad 2021-04-30 
Beslut från SnAu 2021-05-07 § 102 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL
2021-05-07

Snau §102

Åtgärdsplan for en budget i balans 2021
Dnr SND 2021/80

Sammanfattning
Socialnämnden har redovisat en negativ prognos på -10,3 miljoner kronor
efter febmari månad 202. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att
ta fram åtgärder för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inklusive åtgärdsplan, daterad 2021-04-30

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att godkänna redovisat upprättad
handlingsplan för budget i balans.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att godkänna
redovisat upprättad handlingsplan för budget i balans.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

h^ C k.
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Gun Bylund 
Tf socialchef och verksamhetschef äldreomsorgen & hälso- och sjukvård 
042 – 641 32 
gun.bylund@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Åtgärdsplan för en budget i balans 2021 
Dnr SND 2021/80 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har redovisat en negativ prognos på -10,3 miljoner kronor efter 
februari månad 202. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 
åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna redovisat upprättad handlingsplan för budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inklusive åtgärdsplan, daterad 2021-04-30 
 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen har upprättat en åtgärdsplan som bifogas tjänsteskrivelsen. 
De beräknade åtgärderna uppgår till 7,9 miljoner kronor. Återstående 2,4 miljoner 
kronor arbetar förvaltningen vidare med. 
Uppföljning av de resterande 2,4 miljoner kronor redovisas på nämndens 
sammanträde i september. 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Bedöms inte påverka barn. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
Gun Bylund 
 
Expedieras till: 
 
Akten 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-04-30 
Version  1 
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2021-04-30

mnkr
Prognos efter februari -10,3

Kommentarer
0,6

0,7 Tidigare planerad beredskap är 
reducerad utifrån aktuell  
situation med pandemi.

0,8 Områdena fortsätter att arbeta 
med effektiviseringar och ökad 
följsamhet mot budget.

0,5

0,1 Beräknad minskad 
personalbemanning under 
projektperioden.

0,5 Följer Folkhälsomyndigheten 
och Smittskydd Skånes 
rekommendationer utifrån 
aktuell  situation med pandemi.

0,1 Följer Folkhälsomyndigheten 
och Smittskydd Skånes 
rekommendationer utifrån 
aktuell  situation med pandemi.

0,2

0,2 Vakant tjänst

0,2 Til lfäll ig extern finansiering 
under 2021

3,5 Engångsersättning för 
merkostnader för Covid-19 , 
2020 års bidrag

0,2 Til lfäll ig extern finansiering 
under 2021

0,3 Vakant tjänst

Summa planerade åtgärder 7,9

Återstår -2,4

13. Förvaltningsövergripande ledning

Planerade åtgärder för att uppnå budget i balans

Bilaga 1 .  Redovisning av planerade åtgärder för budget i balans 2021

7. Til lfäll ig reducering av frivil l igverksamhet

8. Lägre volym personlig assistans LSS

9. Til lfäll ig reducering ledningsfunktion barn och familj

10. Projektfinansiering psykiatri

11. Statsbidrag avseende Corona 2020 restpost från första ansökan 
och utbetalning från andra ansökan

12. Ledningsadministration 2 mån

1. Minskning av personalbudget för Backsippan, anpassning ti l l  
lägre volym

2. Planerad beredskap pandemi Vidåsen

3. Reduceringskrav äldreomsorg

4. HSL-målsättning minskning hyrpersonal vakanta tjänster

5. Hemvården - projekt kyld mat 

6. Til lfäll igt stängd dagverksamhet jan-aug
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Avgiftsreglemente för Socialnämnden 
Dnr SND 2021/81 
 
Sammanfattning 
En revidering av tillämpningsreglerna gällande avgifter inom 
socialförvaltningen i Åstorps kommun bör ske årligen tillsammans med en 
översyn av socialförvaltningens avgiftsnivåer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-05-03 
Förslag på nytt avgiftsreglemente för socialnämnden 
Beslut från SnAu 2021-05-07 § 103 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Socialnämndens

Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-05-07

Snau §103

Avgiftsreglemente for Socialnämnden
Dnr SND 2021/81

Sammanfattning
En revidering av tillämpningsreglerna gällande avgifter inom
socialförvaltningen i Åstorps kommun bör ske årligen tillsammans med en
översyn av socialförvaltningens avgiftsnivåer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-05-03
Förslag på nytt avgiftsreglemente för socialnämnden

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden
Att anta tillämpningsregler gällande avgifter inom socialförvaltningen i
Åstorps kommun samt,
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta det reviderade
avgiftsreglementet daterat den 2021-04-30 och ersätta tidigare beslutat
reglemente samt att detta ska gälla från 2022-01-01.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden

Att anta tillämpningsregler gällande avgifter inom socialförvaltningen i
Åstorps kommun samt,
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta det reviderade
avgifitsreglementet daterat den 2021-04-30 och ersätta tidigare beslutat
reglemente samt att detta ska gälla från 2022-01-01.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

t,"

'^^

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Socialförvaltningen 1(2) 

Myndighetsavdelningen 

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

Kommunfullmäktige

Revidering av tillämpningsregler och avgiftsnivåer avseende: Åstorps kommuns 
avgifter inom socialförvaltningen  
Dnr 2021/81 

Sammanfattning 
En revidering av tillämpningsreglerna gällande avgifter inom socialförvaltningen i 
Åstorps kommun bör ske årligen tillsammans med en översyn av 
socialförvaltningens avgiftsnivåer. 

Förslag till beslut 
Att socialnämnden beslutar anta tillämpningsregler gällande avgifter inom 
socialförvaltningen i Åstorps kommun samt , 
Att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade 
avgiftsreglementet daterat den 2021-04-30 och ersätta tidigare beslutat reglemente 
samt att detta ska gälla från 2022-01-01. 

Bilaga: Åstorps kommuns avgifter inom socialförvaltningen 

Ärendet 
Tillämpningsregler och avgiftsnivåer avseende: Åstorps kommuns avgifter inom 
socialförvaltningen bör i enlighet med god förvaltningssed genomgå översyn 
årligen för att säkerställa att avgiftsnivåer samt tillämpningsregler ligger i nivå 
med gällande lagstiftning, förordningar och reglementen. Det kommunala 
självstyret ger kommunerna en, inom ramen för verksamheten, möjlighet att 
reglera dessa årligen.   

Översynen har resulterad i uppdaterad och mer korrekt beskrivning av debitering för 
insatser och hur tillämpning av avgifter genomförs. Dokumentet som helhet har förtydligats 
och systematiserats.  
Den taxa som kommunen fastställer regleras av lagstiftning (8 kap 3-9 §§ SoL), som sätter 
ett tak för högsta avgift, den sk maxtaxan.  
Maxtaxan omfattar avgiften för service och omvårdnad i ordinärt boende och i särskilt 
boende och är högsta avgiften för hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet och korttidsvård 
som får tas ut av den enskilde.  
Högsta avgiften följer riksdagens beslut om avgiftstak. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-30 
Version  1 



Socialförvaltningen  2(2) 

Myndighetsavdelningen 
 

 
 
Justering av tidigare avgiftsreglemente är följande:   
 

• Avgiftsreglementet har i sin helhet arbetats om utifrån tydlighet och struktur. 
Samtliga avgifter framgår i förhållande till prisbasbeloppet utifrån årlig beräkning. 

• Begreppsförklaring kring olika insatser har tagits bort, begreppen förklaras i 
verksamhetens riktlinjer. 

• Besvärshänvisning borttagen ur reglementestexten, denna framgår i annan 
dokumentation som lämnas till den enskilde i samband med beslut. 

• Avgift för kost inom korttidstillsyn och korttidsvistelse har förtydligats och ändrats 
till del av prisbasbelopp per dygn. 

• Tillägg gällande bostad med särskild service att den boende ska söka bostadsbidrag 
och tillägg innan reducering av hyra kan köras utifrån förbehållsbelopp. 

• Korrigering gällande debitering av resor med verksamhetens leasingbilar eller buss, 
18 kr/mil för ensam brukare och vid samåkning 36 kr/mil som delas mellan antalet 
brukare. 

• Tillägg att hyresnivån för de bostadsrätter som förvaltningen hyr ut i andra hand 
anpassas till bruksvärdesnivån, vilket innebär ett påslag om 10% på hyran inför 
2022 med därefter årlig uppräkning i relation till allmännyttan. 

• Förtydligande kring jämkning vid förändrad pension. 
• Förtydligande kring jämkning vid korttidsvistelse 
• Förtydligande kring jämkning vid sjukhusvistelse. 
• Tillägg gällande öppenvårdstaxa för externa parter samt klienter utan remiss 

avseende drogtest. 
• Tillägg gällande taxa vid dödsbohandläggning. 
• Förtydligande avseende boendekostnader kopplat till pensionsmyndighetens 

schabloner. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Beslut bedöms ej beröra barn, barn har ej hörts i frågan. 
 
I tjänsten 
 
Sanna Löf  

 
Expedieras till: 
Socialförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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Inledning   
Kommunfullmäktige fastställer vilka avgifter som ska tas ut inom nämndens 
verksamhetsområde. Riktlinjerna riktar sig främst till avgiftshandläggare som har att tillämpa 
dem i sitt dagliga arbete.  

Syfte   
Riktlinjerna säkerställer debitering av personer som beviljats insatser av socialnämnden.  

 
Allmänt  
Riksdagen reglerar genom lagstiftning maxtaxan inom området. Kommunerna beslutar sedan 
avgift för hemvård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Med begreppet 
hemvård avses samtliga insatser av vård-, omsorgs- och servicekaraktär som förekommer 
inom socialnämndens ansvarsområde. Beräkning av avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen utgår från socialstyrelsens direktiv och meddelandeblad. 
Det som i anvisningarna sägs om makar gäller även registrerade partners.  

1.1 Huvudprinciper i avgiftsreglerna  
Utgångspunkten är att de samlade avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård inte får uppgå till så stort belopp att brukaren inte förbehålls tillräckliga 
medel för sina personliga behov (förbehållsbelopp). En högsta avgift, ett högkostnadsskydd, 
inom hemvård och kommunal hälso- och sjukvård har också lagstadgats samt en högsta avgift 
för särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.  
Det är primärt kommunens ansvar att, vid fastställande av avgifterna i det enskilda fallet, 
utreda om den enskilde har behov av ett förhöjt minimibelopp samt om avgifterna måste 
sättas ned. Uppgifter om de individuella behoven måste dock den enskilde själv bidra med.  
Förbehåll och avgift beräknas för varje enskild. I de fallen makar eller sammanboende båda 
har insatser beräknas förbehåll och avgift för var och en av dem.  
Vid avgiftsberäkning läggs makars inkomst samman och fördelas därefter med hälften på 
vardera maken. Avgiften beräknas för vardera maken individuellt. När avgifterna fastställs 
ska kommunen försäkra sig om att brukarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt 
försämrad ekonomisk situation.  
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1.1.1 Maxtaxa  
Maxtaxan utgör den högsta avgift för insatser inom ramen för hemvård i ordinärt boende, 
omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften per 
månad får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.1  

Vidare finns också ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för bostad i särskilt 
boende som får debiteras i de fall boendekostnaden inte omfattas av hyreslagens regler. 
Boendeavgiften per månad får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp.2 Detta 
gäller även bostad med särskild service (socialpsykiatri) i de fall beslutet verkställs extern 
eller av annat skäl inte omfattas av hyreslagen. 
 

1.1.2 Maxtaxa i ordinärt boende  
Beräkning av individens avgiftsutrymme i ordinärt boende sker på följande sätt:  
+ skattepliktig inkomst  
+ övriga intäkter (kapitalinkomster, utländska inkomster, stipendier etc.) + 
bostadsbidrag/bostadstillägg/särskilt bostadstillägg  
− samtliga skatter  
− bostadskostnad  
− schablonbelopp  
− individuellt tillägg (t.ex. kostnad för god man)   
= Avgiftsutrymme (betalningsförmåga)  
Om den enskilde betalar en högre avgift för mat görs tillägg på förbehållsbeloppet.  
Avgiften beror på vilket biståndsbeslut omsorgstagaren/brukaren har fått men avgiften kan 
aldrig bli högre än avgiftsutrymmet eller den fastställda maxtaxan.  

1.1.3 Maxtaxa i särskilt boende  
Beräkning av brukarens avgiftsutrymme i särskilt boende sker på följande sätt:  
+ skattepliktig inkomst  
+ övriga intäkter (kapitalinkomster, utländska inkomster, stipendier etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Socialtjänstlag (2001:453) 8 kap. 5 § punkt 1.  
2 Socialtjänstlag (2001:453) 8 kap. 5 § punkt 2.  
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+ bostadsbidrag /bostadstillägg/särskilt bostadstillägg  
− samtliga skatter  
− bostadskostnad  
− schablonbelopp  
− individuellt tillägg (t.ex. kostnad för god man)  
− tillägg för fördyrad matkostnad  
= Avgiftsutrymme (betalningsförmåga)  
Om den enskilde betalar en högre avgift för mat görs tillägg på förbehållsbeloppet. Avgiften 
kan aldrig bli högre än avgiftsutrymmet eller den fastställda maxtaxan.  

 
Schablonbelopp och förbehållsbelopp  
Det gällande regelverket om avgifter i socialtjänstlagen (SoL) anger schablonbelopp och 
förbehållsbelopp för beräkning av brukarens avgiftsutrymme. Reglerna om schablon- och 
förbehållsbelopp finns i 8 kap. 6-8 §§ SoL.  
Förbehållsbeloppet innefattar den faktiska boendekostnaden och schablonbeloppet samt 
eventuella individuella ändringar. Förbehållsbeloppet ska räknas av mot inkomsterna innan 
avgift får tas ut.  

2.1 Schablonbelopp  
Schablonbeloppet avser normalkostnader och inte enskilda personers faktiska 
levnadsomkostnader. Beloppet har huvudsakligen beräknats med ledning av uppgifter från 
Konsumentverkets hushållsbudget som avser hushållskostnader.  
Schablonbeloppet ska täcka normalkostnader för följande poster:  

• Livsmedel,   
• kläder,   
• skor,   
• fritid,   
• hygien,   
• dagstidning,   
• telefon,   
• hemförsäkring,   
• öppen hälso- och sjukvård,  
• tandvård,   
• hushållsel,   
• förbrukningsvaror,   
• resor,   
• möbler,   
• husgeråd   
• och läkemedel.   
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Schablonbeloppet styrs av prisbasbeloppet3.  

Schablonbeloppet fastställs till att per månad utgöra lägst en tolftedel av  
1. 1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller  
2. 1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.4  

 
2.2 Förbehållsbelopp  
Förbehållsbeloppet utgörs av boendekostnad, schablonbelopp samt eventuell individuell 
ändring.  
Den enskilde kan ansöka om förhöjt förbehållsbelopp för särskilda kostnader. Avgiften kan 
därmed sänkas om kommunen bedömer att kostnaden utgör grund för minskning av den 
enskildes avgiftsutrymme. 
 
2.3 Höjning av förbehållsbeloppet  
Om omsorgstagaren/brukaren på grund av särskilda omständigheter har ett varaktigt behov av 
ytterligare medel ska förbehållsbeloppet fastställas till en högre nivå.  

 

2.3.1 Generell höjning  
Alla under 65 år, får ofta merkostnader som ska beaktas i skälig omfattning. Det kan gälla 
ökade kostnader för kost eller i samband med arbete, fritid och aktivt liv, familjeliv eller 
bosättning. Levnadskostnaderna för yngre personer ska därför beräknas till en nivå som 
överstiger schablonbeloppet med 10 procent.  

 

2.3.2 Individuell höjning  
Kommunen kan i vissa situationer bestämma ett individuellt tillägg till schablonbeloppet. För 
att minimibelopp ska höjas (individuell höjning) måste följande förutsättningar vara 
uppfyllda:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 4 Socialtjänstlag 
(2001:453) 8 kap. 7 §.  
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Detta genom en individuell prövning om den enskilde har ”ett varaktigt behov av ett inte 
oväsentligt högre belopp” än det som omfattas av schablonbeloppet. Med varaktigt behov 
avses minst sex sammanhängande månader och beloppet måste uppgå till minst 200 kr per 
månad.    
Omsorgstagaren/brukaren ska lämna in underlag som styrker kostnaden som ansökan avser.  
Några exempel på vad som kan motivera ett tillägg är:  

• Kostnader för god man  
• För yngre funktionshindrade extra medel till t ex fritidsaktiviteter eller studier  
• Kostnader för rehabilitering och resor till följd av funktionshinder  
• Specialkost utifrån läkarintyg (Ersättning beviljas i enlighet med konsumentverkets 

rekommendationer)  
    
Exempel på kostnader som inte motiverar ett individuellt tillägg:  

• Allmänt fördyrade levnadsomkostnader  
• Kostnader för sjukresor (ingår i högkostnadsskydd)  
• Reglering av skulder eller höga omkostnader pga. skuldsättning  

 
2.4 Sänkning av förbehållsbeloppet  
Om den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna schablonbeloppet på grund av 
att kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst, dagverksamhet eller kommunal hälso- och 
sjukvård eller i avgiften för boendet i en särskild boendeform, kan kommunen minska 
förbehållsbeloppet. Sänkning kan också göras i de fall insatserna ges kostnadsfritt av 
kommunen.  

2.4.1 Generell sänkning  
I det fall hushållsel ingår i hyran eller boendeavgiften ska förbehållsbeloppet sänkas.  

2.4.2 Individuell sänkning  
En individuell bedömning görs om den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i 
förbehållsbeloppet. I sådana fall sänks förbehållsbeloppet.  
Ex: se 2.1 i detta dokument.   

2.5 Tillägg för hushåll med barn eller ungdomar 0-18 år  
För hushåll med folkbokförda hemmavarande barn eller ungdomar ska förbehållsbeloppet 
höjas med belopp enligt riksnormen för försörjningsstöd.   

2.6 Beslut om förbehållsbelopp  
Den enskilde har rätt att överklaga kommunens beslut om förbehållsbelopp.  

2.7 Prisbasbeloppet  
Riksdagen fastställer prisbasbeloppet årligen utifrån vilket schablonbeloppet beräknas.  

    
Avgifter som avses  
I kommunens avgifter inom socialnämndens ansvarsområde kan dessa huvudprinciper 
urskiljas:  
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• Avgifter som ingår i hemvård och socialt stöd  
• Avgifter för vissa boendeformer  
• Avgifter för kosten i ordinärt boende och i särskilt boende  

 
3.1 Avgifter som ingår i vård, omsorg och socialt stöd enligt SoL  
De olika insatser som ska räknas samman och jämföras mot den enskildes högkostnadsskydd 
(maxtaxa) är följande:  

• Hemvård i ordinärt boende  
• Omvårdnad i särskilt boende  
• Dagverksamhet  
• Trygghetslarm  
• Korttidsplatser/växelvård  

 
3.2 Avgifter för olika boendeformer  
Bostad i kommunens särskilda boendeformer utgör inte alltid ett hyresförhållande enligt 
hyreslagens mening. Där hyreslagens regler inte är tillämpliga tar kommunen ut en avgift för 
bostaden. Boendeavgiften per månad får då uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 
prisbasbelopp.4  

3.3 Särregler för barn och ungdomar  
För hemmavarande barn i åldern 0-18 år som är enda insatsmottagare i hushållet utgår ingen 
hemvårdsavgift. Ersättning för kost kan tas ut i förekommande fall.  
För ungdomar under 19 år i eget boende med egen inkomst av pension eller förvärvsinkomst 
och som mottar insatser gäller samma förbehållsbelopp som för vuxna i åldern 19-64 år. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Socialtjänstlag (2001:453) 8 kap. 5 § punkt 2.  
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Inkomstbegrepp  
 
Det är frivilligt för den enskilde att lämna bestyrkta uppgifter om inkomster, hyra m.m. som 
krävs för att göra en avgiftsberäkning.  
Om den enskilde väljer att inte lämna uppgifter så debiteras fastställd avgift upp till maxtaxa. 
Om den enskilde senare bestämmer att lämna in inkomstblankett görs en ny beräkning och 
den nya avgiften gäller då från och med månaden när uppgiften inkommer.  

4.1 Huvudregel  
Huvudregeln som gäller för avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att samtliga aktuella 
bruttoinkomster läggs samman på årsbasis varefter olika skatter avräknas. Därefter divideras 
beloppet med tolv för att komma fram till en månadsinkomst efter skatt. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadstillägg ska räknas som inkomst.  

Inkomstbegreppet ska grundas på aktuella förvärvs- och kapitalinkomster med tillägg för 
vissa typer av ersättningar som är undantagna från beskattning i Sverige. Som inkomst räknas 
inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapitalinkomster. Som inkomst räknas inte:  

- assistansersättning  
- ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkring  
- förmögenhet  
- ekonomiskt bistånd  
- handikappersättning  
- etableringsersättning för flyktingar  
- studiemedel (lånedelen)  
- vårdbidrag (omkostnadsersättning)  

  
  
4.2 Förvärvsinkomster  
Som förvärvsinkomst räknas:   

- inkomst av tjänst (t ex lön, arvoden, sjukpenning, vissa förmåner och andra 
skattepliktiga ersättningar)  

- ålderspension  
- avtalspension  
- privat pensionsförsäkring  
- alla utländska inkomster, pensioner och andra ersättningar som beskattas i Sverige 

eller i utlandet eller skattefria sådana.  
- studiemedel i form av studiebidrag  
- stipendier till den del som överstiger 3 000 kr  
- avtalsgruppsjukförsäkring  
- livränta skattepliktig  
- vårdbidrag – den del som är skattepliktig det vill säga arvodesdelen  
- sjukersättning  
- arbetslöshetsersättning  
- arbetsmarknadsförsäkringar (AMF)  
- underhållsbidrag  
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- bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg.  
  
4.3 Inkomster av kapital  
Inkomst av kapital beräknas på den faktiska inkomsten per 31 december året innan insatsen 
tas emot. Det vill säga på de kontrolluppgifter som den enskilde i regel erhåller i januari eller 
på inkomstdeklarationen för inkomståret före det aktuella året.  
 
Exempel på inkomst av kapital är  

- inkomstränta  
- räntebidrag  
- utdelningar  

   
4.4 Näringsverksamhet  
Inkomst av näringsverksamhet beräknas enligt 14 kap. 21 § i inkomstskattelagen, dock endast 
begränsat till uppkomna överskott.  
  
4.5 Förmögenhet  
Förmögenhet ingår inte i inkomstberäkningen, däremot ränteinkomsterna på 
förmögenhetsbeloppet.  
 
4.6 Reavinst/reaförlust 
Beräkning av reavinst eller reaförlust ingår inte i inkomstberäkningen. 
  
4.7 Barns inkomster  
Barns inkomster och förmögenhet ingår inte i beräkningen av avgift. 
För barn med hemvårdinsats beräknas avgiften på föräldrarnas inkomst. Hemvårdsinsatser 
i barnfamilj beräknas enligt gällande avgiftsregler.   
  
4.8 Inkomst för makar och sammanboende   
Makars inkomster läggs samman och fördelas med hälften per person.  
  
När det gäller sammanboende som inte är gifta beräknas inkomsterna var för sig. Detta då det 
inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.  
  
För makar med separata boenden läggs inkomsterna samman och utgör hälften för var och en.  
Schablonbeloppet är för var och en schablonbeloppet som ensamstående.  Det 
rekommenderas att ansöka om pension som ensamstående hos 
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.  
  
4.9 Barnbidrag  
Om kommunen ger individuellt tillägg till förbehållsbeloppet för familjer med barn räknas 
barnbidraget som avgiftsgrundande inkomst. Barnbidragets syfte är att bidra till att bekosta de 
utgifter familjen har för barnet.  
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4.10 Inkomstuppgifter/inkomstförfrågan  
För beräkning av den enskildes avgiftsutrymme skickas eller lämnas en blankett för 
inkomstförfrågan till varje enskild som får någon form av insats från socialnämnden.   
  
För den enskilde finns två alternativ:  
  

1. Fylla i aktuella inkomstuppgifter på blanketten så att det faktiska avgiftsutrymmet kan 
beräknas.  
Inlämnade inkomstuppgifter samkörs sedan med uppgifter från Försäkringskassan och 
Skatteverket.   

  
2. Inte fylla i inkomstuppgifter utan på blanketten välja kommunens timpris.   

 
De omsorgstagare som inte lämnar in några inkomstuppgifter/inkomstblankett debiteras 
kommunens timpris enligt ovan för beviljade insatser.  
  
För ny omsorgstagare debiteras preliminärt kommunens timpris fram till dess att en eventuell 
inkomstuppgift/inkomstblankett inkommit.  
  
I början av varje år skickas dessutom en inkomstförfrågan till samtliga omsorgstagare för att 
få in aktuella inkomstuppgifter.  
 
4.11 Ändrade inkomstförhållanden  
Avgiftsutrymmet kan ändras under året av flera skäl till exempel om inkomstförhållandena 
ändras, om äktenskap eller partnerskap ingås eller upplöses, om behov av högre 
förbehållsbelopp uppkommer eller om bostadstillägg eller liknande bidrag beviljas eller 
upphör att utgå. Detta kan påverka avgiften och då skickas nytt avgiftsbeslut ut.  
Den enskilde är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och 
som kan påverka beräkningen av avgiften. Den enskilde ska kunna verifiera de uppgifter som 
lämnas och på uppmaning inkomma med dokument som styrker uppgifterna.  
  
Kommunen gör regelbundna hämtningar från Försäkringskassan. I de fall uppgifter 
framkommer om ändrade förhållanden beträffande inkomster, under innevarande år ska 
hänsyn tas till detta vid nettoinkomstberäkningen.  
  
Det individuella avgiftsutrymmet för hemvård och dagverksamhet eller för bostad i sådant 
särskilt boende som inte omfattas av bestämmelserna i 12 kap. i jordabalken (hyreslagen) kan 
ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Ny avgift gäller från 
och med månaden efter den månad då anledning till ändringen uppkom. Avgifterna räknas 
årligen om vid förändringar i prisbasbeloppet.  
 

Bostadskostnader  
Bostadskostnad påverkar avgiften. Bostadskostnaden består av  

• hyra eller månadsavgift (lägenhet) 
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• viss del av räntekostnaden för bostadslån  
• tomträttsavgäld och fastighetsavgift (småhus)  
• eventuell kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller avgift.  

Hushållsel räknas inte som boendekostnad.  
Kostnaden för uppvärmning och drift räknas ut utifrån Pensionsmyndighetens 
schablonbelopp.  
Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll.  

5.1 Beräkning av bostadskostnader  
Den faktiska bostadskostnaden för olika bostadstyper beräknas med vissa undantag  
enligt de schablonregler som tillämpas av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten vid 
beräkning av bl.a. bostadstillägg.  
För varje myndig person som bor i bostaden ska bostadskostnaden för var och en av dem 
fördelas proportionellt av den framräknade faktiska bostadskostnaden.  
Endast kostnader för den bostad där den enskilde stadigvarande bor ingår i beräkningen.  
    

Jämkningsregler  
6.1 Jämkning för dubbla boendekostnader vid inflyttning till särskilt boende enligt 
SoL (Socialtjänstlagen)  
Den omsorgstagare som flyttar från ordinärt boende till särskilt boende med eget 
hyreskontrakt har möjlighet att ansöka om jämkning för dubbla boendekostnader. Skäligt 
rådrum för avyttring är 3 månader i förhållande till jämkning.  
Ansökan görs på särskild blankett genom att båda aktuella hyresbeloppen redovisas och 
jämkning beslutas genom att kostnaden för den lägsta hyran beviljas.   
Ansökan om jämkning ska ha inkommit till kommunen senast tre månader från första 
inflyttningsdatum till särskilda boendet.  
I de fall bostaden hyrs ut eller avyttras innan jämkningsbeslutets utgång ska 
avgiftshandläggaren meddelas om detta.   
  
Kostnad för mat och omvårdnad debiteras enligt rådande avgiftsregler under jämkningstiden. 
För medboende på särskilt boende görs inte jämkning för dubbla boendekostnader.  
 
Därefter beräknas förbehållsbelopp och avgifter för den make som flyttat till den särskilda 
boendeformen på basis av de kvarvarande nettoinkomster som denna har.  

6.1.1 Omprövning vid ändrad pensionsstatus  
När Pensionsmyndigheten beslutat om ändrad pensionsstatus för makar som lever med skild 
hushållsgemenskap ska ny avgiftsprövning ske i och med att makarna då får ändrade 
inkomster, bostadskostnader etc.  
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6.2 Sjukhusvistelse  
För enskilda i särskild boendeform jämkas avgiften för heldygnskost vid sjukhusvistelse. Vid 
beräkning av antal vårddagar räknas inskrivningsdag, men inte utskrivningsdag från 
sjukhuset.   

 
6.3 Jämkning vid vistelse på korttidsvård  
Under vistelsetiden på korttidsvården kan jämkning ske för dubbla boendekostnader med 
maximalt den del av korttidsavgiften som utgör hyreskostnaden.  Ansökan görs på 
särskild blankett och utreds av avgiftshandläggaren.  
Ansökan om jämkning skall ha inkommit till kommunen senast tre månader från första dagen 
på korttidsenheten.   
Kostnad för omvårdnad, kost och förbrukningsartiklar debiteras enligt rådande avgiftsregler 
under jämkningstiden.  
 

6.4 Jämkning av boendekostnad – Bostad med särskild service LSS 
Den boende förutsätts söka bostadsbidrag och tillägg i de fall full hyreskostnad ej kan tas ut 
innan reducering av boendekostnaden kan göras utifrån att tillförsäkra brukaren 
förbehållsbelopp.  
 

    
Avgifter  
7.1 Hemvård 
Hemvårdsinsatser ingår i maxtaxan och omfattar insatser av servicekaraktär och insatser 
inriktade mot personlig omvårdnad.  
Med serviceuppgifter avses bl.a. praktisk hjälp med hemmets skötsel som städning och tvätt, 
hjälp med inköp, ärende till post- och bankkontor.  
Med personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, 
psykiska och sociala behov som exempelvis hjälp för att kunna äta och dricka, klä och 
förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering, 
t.ex. ledsagning eller för att brukaren ska känna trygghet i det egna hemmet.  
I de fall läkare skrivit intyg om egenvård, räknas den som hemvård.  

7.1.1 Hemvårdstaxa i ordinärt boende  
Hemvårdsinsatserna i ordinärt boende beviljas i förväg per vecka eller månad efter individuell 
behovsprövning. Den enskilde brukaren betalar en timavgift – som är 0,567 % av 
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prisbasbeloppet per timme – för beviljade timmar, dock maximalt en tolftedel av 0,5392 % 
prisbasbelopp per månad.5  

Avgiften knyts till prisbasbeloppet och justeras årligen.  

7.1.1.1 Debitering av hemvård 
Omsorgstagaren betalar en avgift enligt kommunens timbaserade taxa för hemtjänstinsatser. 
Omsorgstagaren betalar för den insats som enligt beslutet ska utföras.  
Om omsorgstagaren bokar av en insats senast fem dagar innan den är planerad att utföras 
debiteras ingen avgift för den. Undantag kan göras vid sjukhusvistelse.   

När insatsen är beslutad innan den 15:e i månaden betalas avgift för hela den innevarande 
månaden. Är insatsen beslutad efter den 15:e i månaden betalas avgift först för månaden 
därpå.  
Avslutas insatsen innan den 15:e i månaden betalas avgift till och med den siste i föregående 
månad. När insatsen avslutas efter den 15:e i månaden betalas avgift till och med den siste i 
den innevarande månaden.  
 

7.1.1.2 Förändringar av inkomstförhållanden  
Vid en permanent förändring av inkomstförhållanden, som innebär ändrad taxa, ändras 
avgiften först vid nästkommande månadsskifte.  

7.1.1.3 Makar  
Makars disponibla inkomst sammanräknas och fördelas med hälften på vardera personen. 
Avgift beräknas baserad på var och ens behov av hemvård.  
Om en av makarna stadigvarande flyttat till en bostad i särskild boendeform ska den 
kvarboende makens (i det fall denne har hemvård för egen del) avgift för hemvård beräknas 
som för ensamstående. I övrigt se jämkningsregler för makar vid inflyttning till särskild 
boendeform, enligt punkt 6.2.  

7.1.1.4 Andra sammanboende  
Sammanboendes minimibelopp är detsamma som för makar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Socialtjänstlag (2001:453) 8 kap. 5 § punkt 1.  
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För andra personer som stadigvarande sammanbor med delad hushållsgemenskap ska 
minimibelopp beräknas såsom för ensamstående. Boendekostnaden fördelas på var och en 
som ingår i hushållsgemenskapen.  
Avgiften beräknas var och en för sig efter de inkomster var och en har.  
 
 
7.2 Trygghetslarm  
Avgiften för trygghetslarm avser trygghetstelefon med bärbar larmknapp, avgiften betalas 
som en månatlig abonnemangsavgift.   
 
Avgiften för trygghetslarm fastställs till 0,525 % av prisbasbeloppet per månad. Avgiften 
knyts till prisbasbeloppet och justeras årligen. Par som har ett gemensamt trygghetslarm med 
varsin larmknapp debiteras 0.210 % av prisbasbelopp för extra larmknapp.  
När insatsen är beslutad innan den 15:e i månaden betalas avgift för hela den innevarande 
månaden. Är insatsen beslutad efter den 15:e i månaden betalas avgift först för månaden 
därpå. Avslutas insatsen innan den 15:e i månaden betalas avgift till och med den siste i 
föregående månad. När insatsen avslutas efter den 15:e i månaden betalas avgift till och med 
den siste i den innevarande månaden.  
 
Förlust av larmknapp och/eller kostnad för oaktsamhet med utrustning ersätts av individen. 
Kostnaden är självkostnadspris.  

 
7.3 Måltidskostnad och matdistribution   
Avgiften för distributionen av mat ingår i maxtaxan. Kostnad är 0.021% av prisbasbeloppet 
per portion.  
  
Avgift för distribution av mat betalas för det antal portioner/vecka som biståndsbeslutet 
omfattar.   
  
Avvikelse från biståndsbeslutet rapporteras som reducering av matdistribution.  
  
Kostnad per portion 0,147 % av prisbasbeloppet per portion  
Halv matdistribution (varannan dag) 2,521 %av prisbasbeloppet per månad inklusive 
distribution  
Hel matdistribution (varje dag) 5,126 % av prisbasbeloppet per månad inklusive distribution  
 
 
7.3.1  Näringsdrycker   
Avgiften för näringsdrycker ingår inte i maxtaxa.  
  
I ordinärt boende debiteras kostnad för näringsdrycker enligt faktiskt kostnad för erhållen 
näringsdryck.  
  
I särskilt boende ingår kostnad för näringsdrycker i avgiften för kost.  
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7.3.2 Sondmat  
Avgiften för sondmat ingår inte i maxtaxa.  
  
I ordinärt boende debiteras den enskilde för sondmat en avgift på 0,105 % av prisbasbeloppet 
per dag i de fall den enskilde också har hemsjukvård.  
  
I särskilt boende ingår kostnad för sondmat i avgiften för kost.  
  
7.3.3 Måltid på sociala träffpunkter  
 Avgiften för måltider på sociala träffpunkter, exempelvis på Fabriksgatan och på Solrosen, 
ingår inte i maxtaxan och följer kommunens övriga priser för middag, ex hemvård och 
dagverksamhet. 
  
  
7.4 Avgifter för korttidsvård/växelvård  
Avgiften för korttidsvård är en dygnskostnad och är uppdelad i fyra delar:  
  

Omvårdnadsdel  Ingår i maxtaxan  0,14733 % av prisbasbeloppet per dygn 
Hyra    Ingår inte i maxtaxa *  0,15123 % av prisbasbeloppet per dygn 
Kost    Ingår inte i maxtaxan  0,17012 % av prisbasbeloppet per dygn 
 

Förbrukningsartiklar  Ingår inte i maxtaxan  0,00895% av prisbasbeloppet per dygn 
* går att ansöka om jämkning för dubbla boendekostnader, se under avsnitt jämkning.   

  
Avgiften räknas från dag två och betalning sker därefter för samtliga vistelsedygn på 
korttidsenheten.  
Avgiften för korttidsvård är max 0,476 % av prisbasbeloppet per dygn. 
 
  
7.5 Dagverksamhet inom vård och omsorg  
Avgiften för dagverksamhet är uppdelad i två delar:  
- Omvårdnad   ingår i maxtaxa   0,1155 % av prisbasbeloppet per dag. 
- Kost    ingår inte i maxtaxa  0,147 % av prisbasbeloppet per dag.  

Avgiften för dagvård tas ut per dag 0,262 % av prisbasbeloppet. 
Avgift för matdistribution ska dras av för de dagar den enskilde vistas på dagverksamhet.   
  
  
7.6 Avgifter i särskilt boende   
Avgiften för särskilt boende är uppdelad i tre delar:  
  
- Omvårdnadsdel   Ingår i maxtaxan   4,493 % av prisbasbeloppet per månad 
- Kost    Ingår inte i maxtaxa  6,512 % av prisbasbeloppet per månad 
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- Hyra    Ingår inte maxtaxa *          Avgift beroende på vilket boende  
* går att ansöka om jämkning för dubbla boendekostnader, se under avsnitt jämkning.  
  
Anhörigmåltider    
Frukost 0,0525 % av prisbasbeloppet 
Lunch 0,168% av prisbasbeloppet 
Kaffe 0,0315 % av prisbasbeloppet 
Kvällsmat 0,0525 % av prisbasbeloppet 

  
Avgift för omvårdnad och kost debiteras från den dagen den enskilde flyttat in.  
Omvårdnadsavgiften kan aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som helt 
saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift för omvårdnad.   
För bostad i kommunens särskilt boende tecknas hyreskontrakt. Den enskilde har möjlighet att 
ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.      
  
Vid inflyttning till särskilt boende debiteras med 1/30 per dag.   
  
Socialnämnden fastställer och reglerar hyrorna i kommunens särskilt boende med beaktande 
av de nivåförändringar som allmännyttan och hyresgästföreningen överenskommer 
beträffande det allmännyttiga bostadsbeståndet.  
 
För person, som kommunen har betalningsansvar för och som vistas i boendeform hos annan 
vårdgivare, ska fastställd hyra för den aktuella bostaden användas om sådan finns. I annat fall 
fastställer Socialnämnden hyran. 
 

7.6.1 Makar och sammanboende som båda flyttat till särskild boendeform  
Makar och sammanboende med var sin bostad i den särskilda boendeformen betraktas såsom 
ensamstående i avgiftshänseende och debiteras avgift efter vars och ens inkomstförhållande.  

För makar som delar en gemensam bostad i den särskilda boendeformen sammanräknas 
inkomsterna, förbehållsbelopp beräknas för var och en av dem såsom makar och avgift 
beräknas för var och en för sig.  
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7.6.2 Boendeavgift i kommunens särskilda boendeformer  
För bostad i särskilda boendeformer som inte omfattas av hyreslagens regler och där ett 
hyresavtal inte föreligger debiteras en boendeavgift med högst en tolftedel av 0,5539 
prisbasbelopp per månad.6 Boendeavgiften ska rymmas inom avgiftsutrymmet.   

7.7 Hyreskontrakt  
Bostäder i kommunens särskilda boendeformer upplåtes med hyreskontrakt med den enskilde 
hyresgästen.  
Hyra debiteras från och med den dag som anges på hyreskontraktet, till och med den dag 
lägenheten är tömd och städningen godkänd av det särskilda boendet.  
De bostäder som hyrs ut genom socialnämnden följer samma hyressättning som allmännyttan. 
Årliga hyreshöjningar följer överenskommelsen mellan hyresgästföreningen och 
BFAB/Kvidingebyggen.  

Likaledes gäller kommunens bostadsrätter som hyrs ut i andra hand, där hyresnivån för 
andrahandsuthyrningen anpassas till bruksvärdesnivån.  

7.7.1 Hälso- och sjukvårdsinsatser 
Avgiften för hemsjukvård ingår i maxtaxan. För hemsjukvårdsinsatser efter beslut av 
legitimerad sjuksköterska och för insatser av paramedicinsk personal 
(sjukgymnast/arbetsterapeut) är avgiften 300 kronor per månad oavsett omfattning.   
Avgiften kan dock aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som helt saknar 
avgiftsutrymme betalar ingen avgift.  
  
7.7.2 Återlämning av hjälpmedel  
Kommunen står ej för hämtning av hjälpmedel som normalt kan återlämnas av individen eller 
någon närstående. Om det ändå, i undantagsfall, måste ske debiteras omsorgstagaren/brukaren 
en avgift på 600 kronor. Undantaget är hjälpmedlen säng, lyft, komfortrullstol, mobil 
toa/duschstol och gåbord, som kommunen ombesörjer hämtning av utan kostnad om inte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Socialtjänstlag (2001:453) 8 kap. 5 § punkt 2.  
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brukaren eller någon närstående kan ombesörja transporten. Oaktsamt handhavande kan 
innebära att den enskilde blir ersättningsskyldig för motsvarande reparationskostnader.  
  
7.7.3 Avlösning i hemmet  
Erbjudande om avlösning i hemmet som stöd för anhöriga som vårdar närstående är 
avgiftsfritt upp till 10 timmar per månad.  
Efter de avgiftsfria timmarna gäller motsvarande timavgift som för hemvård.  
   

Insatser enligt LSS  
8.1 Personlig assistans enligt 9 § 2 LSS  
För personer som omfattas av LSS och beviljats personlig assistans utgår ingen avgift för de 
insatser som utförs av den personliga assistenten.  
I de fall hemvårdsinsatser ges utöver det som ingår i den personliga assistansen sker 
debitering enligt beslutad avgiftsnivå för dessa insatser.  

8.2 Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS  
Vid insatser enligt LSS betalar brukaren avtalad hyra samt sin egen kost om inte annat 
avtalats. Brukaren har möjlighet att ansöka om bostadsbidrag. Hyra debiteras enligt avsnitt 
7.6.3.  

Avgifter för kost vid boende i bostad med särskild service enligt LSS debiteras utifrån 
livsmedelskostnad. Avgiften debiteras i förskott och justeras utifrån antal måltider i efterhand. 
Dock kan mat vid särskilda tillfällen behöva distribueras från centralkök. I sådant fall 
debiteras avgift enligt gällande priser för måltider i kommunens offentliga verksamheter 
 
8.3 Bostad med särskild service eller familjehem enligt 9 § 8 LSS  
Föräldrar är skyldiga att o skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn 
under 18 år får vård utom det egna hemmet. Det framgår av socialtjänstlagen (SoL) 8 kap. 1§ 
och lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 20§.  
Gymnasium för rörelsehindrade debiteras utifrån Socialstyrelsens gällande föreskrifter. Kost 
och logi debiteras vårdnadshavaren i de fall brukaren är under 18 år eller till dess brukaren 
avslutat gymnasieutbildning, därefter debiteras brukaren 
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Avgiften baseras på föräldrarnas (och barnets)7 inkomst enligt beräkning på blankett  
"Beräkningsunderlag – Ersättning till kommun för placerat barn" enligt  
Kommunförbundets cirkulär 1999:135. Avgift tas ut så länge barnet går i skolan.8  

Beräkning skall således göras på var och en av föräldrarna, även om de är sammanboende. 
Om förälder/föräldrarna väljer att inte lämna uppgifter så debiteras fastställd avgift upp till 
maxtaxa.  

8.4 Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS  
Kommunen tar ut en avgift för kost vid vistelse på korttidshem. Avgiften är 0,135 % av 
prisbasbeloppet per dygn.  
Om vistelsen avbokas senast fem dagar i förväg tas ingen avgift ut. Undantag kan göras om 
brukaren blir hastigt sjuk.  

8.5 Korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS  
Kost debiteras kvartalsvis vårdnadshavaren i de fall brukaren är under 18 år eller till dess 
brukaren avslutat gymnasieutbildning, därefter debiteras brukaren.  
Kommunen tar ut en avgift för kost vid vistelse på korttidstillsyn. Avgiften är 0,045 % av 
prisbasbeloppet per skoldag och 0,135 % per dag under lovdagar och studiedagar.  
Om vistelsen avbokas senast fem dagar i förväg tas ingen avgift ut. Undantag kan göras om 
brukaren blir hastigt sjuk.  
8.6 Resor med leasingbil eller verksamhetens buss  
Brukaren betalar en avgift för resa med leasingbil eller verksamhetens buss. Avgiften är 18 
kr/mil för ensam brukare eller vid flera brukare 36 kr/mil som delas på antalet 
brukare/klienter som är med på resan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 SKL 2006:54 cirkulär  
8 Föräldrabalken 7 kap. 1 §  
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Insatser inom Socialpsykiatri  
Vid beslut om bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning gäller 
samma regelverk för avgifter för bostad i särskild boendeform för äldre. Kost debiteras på 
samma sätt om inget annat avtalats (se avsnitt 7.6.3).   
Har beslutet fattats med stöd av LSS gäller regelverket inom LSS, det vill säga ingen 
omvårdnadsavgift.  
För brukare med funktionsnedsättning som beviljats boendestöd i ordinärt boende, utgår 
avgiftsbefrielse för att underlätta genomförande av stödinsatser.  
I de fall brukaren beviljas hemtjänst, antingen enbart eller som komplement till boendestöd, 
debiteras avgift enligt gällande taxa.  

9.1 Hem för vård eller boende, boende med särskild service 
Vid placering på psykiatriboende i egen kommunal regi har den enskilde hyreskontrakt och 
debiteras en hyra utifrån Hyreslagen. Den enskilde står själv för övriga kostnader.  Vid 
externplacering debiteras socialförvaltningen en dygnskostnad. Den enskilde debiteras i sin 
tur enligt särskild taxa för hyra och livsmedelskostnader.  
 
Avgifter vid externplacering psykiatriboende (enl 8 Kap 5 § 2p):   
   
Hyra tas ut enligt 0,5539 x prisbasbelopp/år  
Livsmedelskostnader utifrån Konsumentverkets riktlinjer för ensamstående.   
Förbrukningsartiklar utifrån Konsumentverkets riktlinjer   
 
 

Insatser inom Individ och familj 
 
Bestämmelserna om egenavgifter i Socialtjänstlagen skiljer på stöd- och hjälpinsatser av   
behandlingskaraktär och andra stöd- och hjälpinsatser. Huvudregeln enligt 8 kap 1 § SoL är 
att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde.  
Kommunen får dock ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling för 
missbruk i HVB eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, såväl 
pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och oavsett 
om vården sker enligt SoL eller enligt LVM. Det gäller oavsett om vården ges i ett hem för 
vård eller boende eller i ett familjehem.    
Den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på behandlingshem, i 
familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 0,168% av prisbasbeloppet per dygn. Detta 
regleras i 6 kap 1 § SoF och 106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken (SFB). En bedömning av 
den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att egenavgiften fastställs.    
   
För personer som uppbär sjukpenning eller vissa andra specifika ersättningar gäller att 
avgiften inte får överstiga en tredjedel av sjukpenning/ersättningsbeloppet efter skatteavdrag. 
I övriga fall får avgiften utgöra högst en tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter 
skatteavdrag delat med 30. Avgiften avrundas till närmast lägre kronantal. Detta regleras 
också i 106 kap 39 § SFB.      
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Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte kan tas ut kan 
avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 4 § SoL.   
Begäran ska göras hos Försäkringskassan om att ersättningen för egenavgiften betalas ut till 
socialnämnden. Fullmakt behövs inte/ska inte begäras från den enskilde. Av den som uppbär 
pension kan dock inte avgift tas ut.   
 
10.1 Uttag av egenavgift för andra stöd- och hjälpinsatser   
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 § SoL 
ta ut skälig ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte överstiga kommunens 
självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är huvudorsaken till stöd- och hjälpinsatserna.  
Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är t.ex. boendestöd, kontaktperson, 
placering i stöd- och omvårdnadsboende i HVB samt familjehemsplacering i form av stöd- 
eller omvårdnadsinsats. Placering i skyddat boende för kvinnor likställs med stödboende i 
HVB.   
 
Ersättning för uppehället för vuxna som får vård eller behandling i hem för vård och boende 
eller i familjehem tas ut med det högsta belopp per dag som anges i 6 kap. 1 § 
socialtjänstförordningen (2001:937), f.n. 0,168 % av prisbasbeloppet per dygn.    
 
För vuxen i skyddat boende tas avgift ut om 0,168 % av prisbasbeloppet per dygn.   
Medföljande barn 0-5 år 0,077 % av prisbasbeloppet per dygn, barn 6-9 år 0,119 % av 
prisbasbeloppet per dygn, barn 10-13 år 0,138 % av prisbasbeloppet per dygn, barn över 14 år 
0,168 % av prisbasbeloppet per dygn.    
 
10.2 Ersättning från föräldrar till placerade barn   
Föräldrar till ett barn som genom socialnämnden får vård i annat hem, är skyldiga att i skälig 
utsträckning bidra till kostnaderna enligt 8 kap 1 § Socialtjänstlagen. Avgiftshandläggarna 
utreder föräldrarnas underhållsförmåga utifrån taxeringsunderlag. Om den enskilde saknar 
inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte kan tas ut kan avgiften fastställas till ett 
lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 4 § SoL. Beslut om eftergift fattas enl. 9 Kap 4 § 
SoL av beslutsdelegat enligt delegationsordningen.   
 
10.3 Öppenvårdstaxa  
För externa parter som nyttjar socialförvaltningens öppenvård gäller följande taxor: 
Drogkontroll 0,7 % av prisbasbeloppet 
Återpreventionskurs, ÅP 10,5 % av prisbasbeloppet 
Haschavvänjningsprogram, HAP 12,6 % av prisbasbeloppet 
Enskilda behandlingssamtal 2,1% av prisbasbeloppet 
Familjebehandling per timme och per behandlare 2,1% av prisbasbeloppet 
 
För klienter inom Åstorps kommun är öppenvårdsverksamheten kostnadsfri.  
Undantaget är kommuninvånare utan remiss för drogtest debiteras 0,525 % av prisbasbelopp 
per testtillfälle. 
 
Dödsbo 
Enligt 18 kap. 2 § ärvdabalken och 5 kap. 2 § begravningslagen har en kommun rätt att ta ut 
ersättning av ett dödsbo för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
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begravningslagen. En kommun får dock, enligt 8 kap. 3c § kommunallagen, inte ta ut högre 
avgift än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller. Regeln 
i 8 kap. 3c § brukar benämnas självkostnadsprincipen. Timtaxan ska därför fastställas till ett 
belopp som täcker kommunens kostnader och inget mer. Till kostnader får alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till medräknas. Exempel på 
direkta kostnader är personal-, fakturerings- och materialkostnader. Exempel på indirekta 
kostnader är lokal-, administrationskostnader och verksamhetens eventuella andel av 
kommunens centrala service- och administrationskostnader.  

 
11.1 Kommunal avgift för dödsbohandläggning 
Avgift tas ut vid handläggning av dödsbo i form av taxa om 0,8 % av gällande prisbasbelopp 
plus moms (25 procent) per timme. Eventuella direkta utlägg som uppkommer under ärendets 
gång, för t.ex. tolk, kan debiteras dödsboet utöver timtaxan.  
 
Reducering av avgifter 
12.1 Hemvårdsavgift ordinärt boende  
Vid utebliven hjälp av samtliga insatser under en tidsperiod av sammanhängande 14 dagar 
reduceras den enskildes hemtjänstavgift för den insatsen den erhållit utifrån det individuella 
avgiftsutrymmet.                   
Ingen hemtjänstavgift debiteras vid utebliven hjälp av insatser sammanhängande under en 
tidsperiod motsvarande en hel månad.        
Vid utebliven hjälp kortare än 14 dagar sker ingen reducering.  
Ovanstående gäller även i de fall den enskilde vistas på sjukhus.  
  
12.2 Avgift för Trygghetslarm  
Avgiften för trygghetslarm är en abonnemangsavgift och någon reducering av denna sker 
aldrig.   
  
12.3  Matdistribution  
De dagar den enskilde avsäger sig matdistributionen reduceras kostnaden fr.o.m. dag 1 om 
avbeställningen skett enligt reglerna.   
  
12.4 Kostavgift inom särskilt boende  
Vid planerad frånvaro kan avdrag för kost göras. Reducering av kostnaden förutsätter 
avbeställning i enlighet med i verksamheten rådande regler.  
Reducering av kostnad för kost görs endast för hel dag. Avdrag görs 1/30 av månadsavgiften 
för kost per frånvarodag från och med dag 1.  
  
12.5 Omvårdnadsavgift särskilt boende  
Vid sammanhängande frånvaro mer än 14 dagar halveras den enskildes omvårdnadsavgift 
utifrån det individuella avgiftsutrymmet.  
  
Ingen omvårdnadsavgift debiteras vid sammanhängande frånvaro under en tidsperiod 
motsvarande en hel månad.          
Vid frånvaro kortare än 14 dagar sker ingen reducering.  
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12.6 Sjukhusvistelse för boende i särskilt boende  
Avdrag på kostavgiften görs med 1/30 av månadsavgiften för kost per frånvarodag från och 
med dag från och med dag två.  
  
Omvårdnadsavgiften halveras vid sammanhängande frånvaro mer än 14 dagar. Vid frånvaro 
kortare än 14 dagar sker ingen reducering av omvårdnadsavgiften.  
  
12.7  Hyra särskilt boende  
Reducering av hyreskostnaden i särskilt boende sker aldrig, undantaget vid jämkning.   
 
  

Allmänna bestämmelser  
13.1 Försäkringsfall  
I de fall hemvårdsinsatserna ska bekostas av annan än den som får bistånd, på grund av 
skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring, tas kommunens faktiska kostnader för insatsen ut. 
Ersättningsanspråken ska följa den överenskommelse som årligen träffas mellan Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 

13.2 Retroaktiv debitering och återbetalning  
När avgiften är inkomstprövad är individen skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst-, 
förmögenhets-, bostadsförhållanden och andra omständigheter som kan medföra ändring av 
avgift.  
Förändringar enligt första stycket kan innebära retroaktiv debitering av individen eller 
återbetalning från kommunens sida från tidpunkt för de förändrade förhållandena. 
Återbetalning eller retroaktiv debitering kan bli aktuell de senaste tre månaderna.  

13.3 Uppgift för beräkning av avgift saknas  
När individen inte lämnar uppgifter till kommunen debiteras gällande avgift för de insatser 
som beviljats, upp till maxtaxa.  
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13.4 Boende i annan kommun eller i privat regi  
För personer som erhåller bostad och omvårdnad i särskilt boende i annan kommun eller i 
privat boendeform och där Åstorps kommun har betalningsansvar gäller samma avgiftsregler9 
som i kommunens egna boendeformer.  

13.5 Allmän årlig omprövning av avgifter  
Omräkning av avgifter sker i samband med förändring av prisbasbelopp, skattebestämmelser 
och/eller inkomstuppgifter. Detta sker som regel från den 1 januari varje år. Enligt 8 kap 9 § 
SoL får avgiften räknas om utan föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar 
i prisbasbeloppet.   

13.6 Avgiftsbefrielse  
Brukaren har rätt att få en individuell prövning och eventuellt avgiftsbefrielse då särskilda 
skäl föreligger. Avgiftsbefrielse kan medges på grund av särskilda omständigheter även i fall 
då brukaren har en betalningsförmåga.   

13.7 Beslut om avgifter och jämkning  
Brukaren ska erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår hur avgiften beräknats och hur 
han eller hon kan överklaga beslutet. Alla avgifter debiteras en gång per månad, i efterskott 
om inget annat framgår av reglementet.   

Rätten att överklaga  
Beslut om regler för avgifter inom socialnämndens verksamhet fattas av kommunfullmäktige. 
Sådana beslut kan överklagas genom laglighetsprövning.  
Beslut om förbehållsbelopp och avgift för omsorgstagaren/brukaren kan överklagas genom 
förvaltningsbesvär av den som är berörd av beslutet eller dennes ställföreträdare.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Exempelvis omvårdnadskostnad, heldygnskost och boendeavgift.  
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Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

15(19) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Frågor till och från de kommunala råden 
 
Sammanfattning 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

16(19) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ T.f socialchef och verksamhetschef äldreomsorgen Gun Bylund 
informerar om: 
 
B/ Verksamhetschef myndighet Sanna Löf informerar om: 
 
C/ Medicinsk ansvarig sjuksköterska Rada Tripunovic informerar om: 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Frågor från ledamöter 

 
Sammanfattning 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

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 april 2021 

- Fullmakt för Region Skåne att genomföra upphandling gällande enteral 
nutrition och förbrukningsvaror samt distribution, dnr AVT 2021- 48. 

 
Socialnämndens beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn §  
 
Delgivningar 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § – Avsägelse från 
Maria Gottschalk (-) avseende plats som ledamot i socialnämnden 
 

Protokoll 
SnAu 2021-05-07 §§ 95-106 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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