
REDOVISNING AV EJ FÄRDIGBEREDDA MOTIONER
Ankomstdag Diarienr Motionsrubrik Inlämnad av Hanteras av:
190429 138/19 Framtagande av en mall för redovisning av investeringar i fastigheter 

både vid köp och försäljning
M, L, KD Teknisk chef / KSF

200831 265/20 Gemensamt handlingsprogram vid olyckor och tragedier SD Räddningschef och 
HR chef/KSF

200831 259/20 Upplysta motionsslingor SD Teknisk chef/KSF 
samt kultur och 
fritidschef/ BIF

200831 256/20 Badhushallens framtid SD KommunchefKSF
201026 357/20 Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen M, L, KD Servicechef/KSF
201026 365/20 Visselblåsarfunktion i Åstorps kommun M, L, KD HR-chef & 

Kanslichef/KSF
210531 110/21 För en bättre vardag för äldre M, L, KD Socialchef/SOF

5 kap 35 § KL.
En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen 
eller medborgarförslaget från vidare handläggning. (2017:725).

LNTH
Start av ärende



Motioner som påbörjat politisk behandling
Motionsrubrik Inlämnad av Ligger hos Kommentar
Bygg ut Tingdalsskolan till en fullvärdig F-6 skola med 
idrottshall, slöjdsal och hemskunskapsal

L BIN Bildningsnämnden beslutade 181017 att ställa sig bakom motionens 
förslag bortsett från förslaget på en hemkunskapssal och skickade 
motionen till KS i väntan på att förstudien skulle bli färdig. KS 
återremitterade frågan till BIN 191002 då frågan inte är färdigbehandlad 
hos BIN eftersom förstudien måste bli färdig innan ärendet går vidare. 
Ärendet behandlades av bildningsnämndens arbetsutskott 2021-10-13 
och förslag till BIN beslut är att bifalla motionen.

Strategisk lokalförsörjningsplan 2019 - 2025 M, L, KD Kommunfullmäktige Motionen bordlades 210927 och ska behandlas på KF 211025. Förslag 
från Kommunstyrelsen är att anse motionen besvarad.

Omorganisera bort Kultur och fritidsnämnden SD Kommunstyrelsen Återremitterad till arvodes- och organisationsgruppen i KF.
Framtagande och presentation av en översikt av samtliga de 
förbund, samverkan etc. som Åstorps kommun deltar i 

M, L, KD Kommunstyrelsen Återremiss i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utreda att investera i solcellspaneler M, L, KD
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 211006 och föreslog 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola SD
BIN

Förslag till beslut till bildningsnämnen är bifall till motionen.

Badhushallens framtid SD BIN Förslag till beslut till bildningsnämnen är bifall till motionen.
Björnekullaskolans framtid SD

BIN

Återremitterad till bildningsförvaltningen av bildningsnämndens 
arbetsutskott för att invänta arbete med kapacitetsutredningar, 
kommande demografi i Kvidinge samt planering för Prästamarken och 
planerade byggnationer.



Bifallna motioner som ska verkställas eller har verkställts

Motionsrubrik Inlämnad av Behandlades Verkställighet

Utrotning av Jättelokan i kommunen Henrik Danielsson (M) KF 2018-06-01, § 96
Omvärldsbevakning, inventering av beståndet och påbörjat framtagning 
av en handlingsplan.

Digital justering av sammanträdesprotokoll SD KF 2020-05-25, § 74

Motion inkom 190429. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla 
motionen 200525. Digital justering ska införas i samband med 
upphandling av nytt ärendehanteringssystem.

”Nu är det Hyllinges tur” M, L, KD KF 2021-02-22, § 23
Skötselplanen är under framtagande och projektering pågår och kommer 
att verkställas under 2022.

Sätt upp kameror på våra stationer - nu! M, L, KD KF 2021-02-22, § 24
Kommunstyrelsen har beslutat att ansöka om kamerabevakning på 
stationen. Ansökan ska nu behandlas av IMY.

Webbsända kommunfullmäktige M, L, KD KF 2020-12-14, § 225
Material är inköpt och kan börja användas i oktober 2021 tillsammans 
med utrustning för sammanträden på distans.

Angående P-norm i Åstorps kommun M, L, KD KF 2020-12-14, § 226 Handläggning/utredning pågår.
Ytterligare krav vid beviljande av ekonomiskt bistånd 
samt framtagande av handlingsplan

M, L, KD KF 2021-01-25 § 9 Socialförvaltningen arbetar med ärendet tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten, på grund av covid-19 har annat kommit mellan 
vilket gör att någon handlingsplan ännu inte är framtagen.

Framtidens behov inom socialförvaltningens 
boenden SD KF 2021-06-21 § 116 Motionen verkställdes under beredningen av ärendet.

Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun SD KF 2021-06-21 § 117
GIS-samordnare är anställd och arbetar med att utveckla GIS-verktyget 
och kommunens arbetssätt med GIS.

Krav på belastningsregister för nyanställning i Åstorps 
kommun

SD KF 2021-06-21 § 119

HR avdelningen har identiferat svårigheter med att begära 
belastningsregister för samtliga anställningsformer och har begärt ett 
förtydligande från kommunstyrelsen som man kommer att arbeta fram 
en riktlinje efter.

Effektivisering och mer sammanhållen service

SD KF 2021-08-30 § 137 Uppdraget ligger hos kommunchef.
Med barnet i centrum

M, L, KD KF 2021-08-30 § 138
Uppdraget är givet till Samverkan i Åstorp där en rapportering kommer 
att ske var sjätte månad med start i mars 2022.

Gör översyn av luftkonditioneringen i våra 
äldreboenden och trygghetsboenden L 2021-08-30 § 139

Socialnämnden har gjort en översyn av behovet av luftkonditionering på 
de tre särskilda boendena i kommunen och enbart identifierat att det 
fanns behov av åtgärder på ett boende. På Vidåsens boende har det 
installerats en kylanläggning under sommaren 2021, Backsippans boende 
ska stängas så där saknas behov av åtgärd och på Asterns boende finns 
där luftkonditionering som uppfyller gällande krav. Socialnämnden 
kommer att ta ställning till om motionen kan anses verkställd med 
hänvisning till denna information den 21 oktober.



Ej färdigbehandlade medborgarförslag
Medborgarförslag Inlämnad av Behandlas av Status för ärendet
Medborgarförslag 
Uppehållsplatser/pausplatser Bo Rosenqvist

Bildningsförvaltningen Kultur 
och fritids Inkommen 2019-03-19. 

Bifallna medborgarförslag som ska verkställas eller har verkställts
Medborgarförslag Inlämnad av Behandlades Verkställighet

Inget att redovisa
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Socialnämnden 12(30)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-10-21

Sn § 120

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 2 2021
Dnr 2021/84

Sammanfattning
Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I kvartalsrapporten anmäls om
kommunen har eller inte har några individrapporter för den aktuella perioden.

Beslutsunderlag
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 198
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,
daterad 2021-08-31.
Rapport kvartal 2, l april- 30 juni 2021.

Yrkande

Ordförande yrkar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4
kap l § SoL samt ej verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, samt
översända rapporten till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

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

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut
enligt 4 kap l § SoL samt ej verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS,
samt översända rapporten till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Ordförandes signatur

L^̂
(1) Justerandes signatur

,yJ
(2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

\r^

LNTH
Start av ärende
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ÅSTORP

Socialnämndens

Arbetsutskott
6(15)

PROTOKOLL
2021-10-07

Snau §198

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 2 2021
Dnr 2021/84

Sammanfattning
Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I kvartalsrapporten anmäls om
kommunen har eller inte har några individrapporter för den aktuella perioden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,
daterad 2021-08-31.
Rapport kvartal 2, l april- 30 juni 2021.

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att godkänna rapporteringen av ej
verkställda beslut enligt 4 kap l § SoL samt ej verkställda beslut enligt § 9
och 28 f-g §§ LSS, samt översända rapporten till kommunfullmäktige,
kommunrevisorerna och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå socialnämnden att godkänna
rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4 kap l § SoL samt ej
verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, samt översända rapporten till
kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).

Expedieras;
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

h^<^ ^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Socialnämnden   
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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 2021-08-31. Rapport kvartal 2, 1 april – 30 juni 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-08-31 
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 
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KVARTALSRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt LSS

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 2: April- 30 Juni 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 2: April - 30 Juni 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.



KVARTALSRAPPORT

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

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 2 : APRIL- 30 JUNI 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 2: APRIL - 30 JUNI 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 2020-04-16 2020-12-21
Beslutet gäller tom 201221

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-06-10 2021-08-03
Beslutet gäller tom 210803

Särskilt boende Annat skäl ÄO 2021-01-20 2021-05-26
Beslutet avslutas då omsorgs-
tagare ansöker om särskilt 
boende i annan kommun
istället.

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

Växelvård Ej verkställt pga covid-20 ÄO 2020-07-09 2021-06-28

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

Kontaktperson Annat skäl IFO 2021-03-19 2021-07-15
Anledningen till detta var att vi inte hittade någon kontaktperson, pojken är placerad i annan kommun
ingen av våra i kommunen kunde tänka sig detta uppdrag, vi kontaktade kommunen pojken är placerad i, de hade inga 
kontaktpersoner, vi hade annonser ute, men fick inget napp. Till slut hittade vi en kontaktperson i Landskrona som kunde tänka sig uppdraget. 

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