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KALLELSE 
 
Socialnämnden kallas till sammanträde. 
 
Socialnämndens sammanträden är offentliga. Var god se 
ordningsföreskrifter på nästa sida. Allmänheten ges möjlighet att 
inställa sig på Kulturhuset Björnen i Åstorp senast klockan 13.55. 
Sammanträdet inleds med en frågestund om 15 minuter där 
allmänheten ges möjlighet att ställa frågor kring ärenden på dagens 
föredragningslista. 
 
Datum: Torsdagen den 23 januari 
Tid: 14.00 
Plats:  Stora salen, Kulturhuset Björnen OBS: Platsen 
 
Gruppmöten sker 13.00. Socialdemokraterna och Centerpartiet: Caféet på 
kulturhuset. Åstorpsalliansen: Maglabyrummet. Sverigedemokraterna 
Kvidingerummet. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1. Upprop 
2. Val av justerare 
3. Godkännande av föredragningslistan 
4. Allmänhetens frågestund 
5. Redovisning av genomlysningen inom äldreomsorgen hösten 2019 – 

Göran Svensson från Planum Organisation 
6. Val av ny ledamot till arbetsutskottet 
7. Val av ny ersättare till arbetsutskottet 
8. Bemyndigande att fatta beslut under jourtid  
9. Uppföljning av internkontroll för socialnämnden 2019 
10. Antagande av internkontrollplan för socialnämnden 2020 
11. Möjlighet att anställa undersköterskor med HSL kompetens 
12. Frågor till och från de kommunala råden 

-Uppmaning till socialnämnden att begära utdrag ur 
belastningsregistret för medarbetare inom vården 

13. Förvaltningen informerar 
14. Redovisning av delegationsbeslut 
15. Delgivningar 
 
 
Isabella Dzanko   Linda Tholén 
Ordförande    Nämndsekreterare 
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ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 
ALLMÄNHETEN VID SOCIALNÄMNDENS 
SAMMANTRÄDEN! 
 
Socialnämnden beslutade den 10 december 2018 att offentliggöra sina 
sammanträden. Detta innebär att allmänheten ges möjlighet att sitta med och 
lyssna på sammanträdet. 
 
För att socialnämndens ledamöter ska kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa 
sätt förväntas du som allmänhet att följa vissa regler: 

 
- Sammanträdet inleds med en frågestund om 15 minuter, där 

allmänheten ges möjlighet att ställa frågor på dagens 
föredragningslista. Efter denna punkt får du som allmänhet inte 
yttra dig under sammanträdet.  
 

- Du får delta på sammanträdet, men får inte yttra dig i eller om 
ärenden. Ärenden som omfattas av sekretess sker dock alltid 
bakom stängda dörrar. 
 

- Det är strikt förbjudet att fotografera eller spela in 
socialnämndens sammanträde utan samtycke från 
socialnämnden.  
 

- Ömsesidig respekt mellan mötets deltagare och åhörare. Båda 
parter ska respektera varandras intressen och åsikter. 
 

- Önskar du att lämna sammanträdet innan det avslutas räcker 
du upp handen och väntar tills att en tjänsteman eskorterar dig 
ut. 
 

- Om du stör sammanträdet, har nämndens ordförande rätt att 
avvisa dig från sammanträdessalen.  

 
 
Tack för att du respekterar dessa regler!  
 
 
Isabella Dzanko 
Socialnämndens ordförande 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-23 
Datum för anslagets uppsättande 2020-01- 
Datum för anslagets nedtagande 2020-02- 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Linda Tholén 
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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Plats och tid Björnekullasalen, 14.00 –  
 

Beslutande och 
ersättare 

Se bilaga.  

Övriga deltagare  Linda Tholén, nämndsekreterare  
Monica Ehnberg, 
förvaltningschef 
Sanna Löf, t.f verksamhetschef 
Cecilia Andersson, 
verksamhetschef  
Magnus Nygren, 
kvalitetscontroller 
 

Katarina Rikse, ekonom  
Jessica Björn, verksamhetschef 
Göran Svensson, konsult §§ 
 

Utses att justera Hans Sundström (KD) Magnus Olsson (S) 
Plats och datum Stationen, den xx januari 2020 kl. 14.00 

      
      

Sekreterare Linda Tholén, paragrafer §§ 1- 
      

      
 

Ordförande Isabella Dzanko (S) 
      

      
Justerande Hans Sundström (KD) Magnus Olsson (S) 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

NÄRVAROLISTA 
Socialnämndens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga. 
Tjänstgörande ersättare 
markeras med tjg. 

N
är

va
ro

 

 

 
 

      

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

          Isabella Dzanko (S), ordf.         
Bertil Wemmert (C), 1:e vice 

ordf. 
         

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

       

Leif Persson (S)        
Gulli Pålsson (S)        

Anette Andersson (C)          
           Catarina Anderberg (M)           

Hans Sundström (KD)          
Mattias Strand (L)        

Maria Gottschalk (-)           
Petra Jansdotter (SD)           

Anneli Servin (SD)           
                 Harri Rosqvist (SD)         

        
ERSÄTTARE            

Magnus Olsson (S)             
Björn Florén (M)         

Ioana Cimpoeru (S)         
Monica Glans (L)        

Dawood Möller (C) 
 

       

Rolf Lundqvist (SD) 
   

       

Anna – Lena Olsson (SD)              
Totalt         
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Sn §   Val av justerare .................................................................................... 4 
Sn §   Godkännande av föredragningslistan .................................................. 5 
Sn §   Frågestund för allmänheten ................................................................. 6 
Sn §   Redovisning av genomlysningen inom äldreomsorgen hösten 2019 .. 7 
Sn §   Val av ny ledamot till arbetsutskottet .................................................. 8 
Sn §   Val av ny ersättare i arbetsutskottet ..................................................... 9 
Sn §   Bemyndigande att fatta beslut under jourtid ...................................... 10 
Sn §   Uppföljning av internkontrollplan för Socialnämnden 2019 ............. 11 
Sn §   Antagande av internkontrollplan för socialnämnden 2020 ................ 12 
Sn §   Möjlighet att anställa undersköterskor med HSL kompetens ............ 13 
Sn §   Uppmaning till socialnämnden att begära utdrag ur belastningsregister 

för medarbetare inom vården ....................................................... 14 
Sn §   Förvaltningen informerar ................................................................... 15 
Sn §   Redovisning av delegationsbeslut...................................................... 16 
Sn §   Delgivningar ...................................................................................... 17 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
Att Magnus Olsson (S) och Hans Sundström (KD) utses till justerare av 
protokollet. 
___________ 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föredragningslistan fastställs. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs enligt utskickat förslag. 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Frågestund för allmänheten 
Möjlighet finns för allmänheten att under 15 minuter ställa frågor på de 
allmänna ärendena på föredragningslistan. 
 
Socialnämndens beslut  
Ingen allmänhet är närvarande för att ställa frågor. 
____________ 
 
Expedieras:  
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Redovisning av genomlysningen inom äldreomsorgen hösten 2019  
 
 
Sammanfattning 
Under hösten 2019 uppmärksammades en rad avvikelser och synpunkter 
inom äldreomsorgen. Förvaltningsledningen beslutade att ta in en extern 
konsult för att göra en genomlysning av äldreomsorgen. Det ursprungliga 
uppdraget gällde hemvården och hemsjukvården men uppdraget utökades 
sen till att även omfatta särskilt boende. Göran Svensson från Planum 
Organisation AB har under hösten 2019 genomfört intervjuer med 
representanter från verksamheterna och anordnat seminarier för att få en 
bättre insyn i äldreomsorgens processer. 
 
På sammanträdet får socialnämnden ta del av resultatet av genomlysningen. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
_______ 
Expedieras:  
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Val av ny ledamot till arbetsutskottet 
Dnr 2019/4 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott.  
 
Yrkande 
?? yrkar att utse Harri Rosqvist (SD) till ordinarie ledamot i arbetsutskottet. 
 
Proposition  
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Harri Rosqvist (SD) som ordinarie ledamot 
i arbetsutskottet. 
_________ 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Val av ny ersättare i arbetsutskottet 
Dnr SND 2019/4 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Yrkande 
?? yrkar att utse Anneli Servin (SD) som ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Anneli Servin (SD) som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott. 
 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Bemyndigande att fatta beslut under jourtid  
Dnr SND 2019/49 
 
Sammanfattning 
Förteckning av politiker som får fatta beslut i socialnämndens ställe enligt 
delegationsordning.  
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna förteckning av politiker som ensamt får fatta 
beslut i ärenden som handläggs av socialjouren. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förteckning av politiker som ensamt får fatta 
beslut i ärenden som handläggs av socialjouren. 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Socialjouren i Helsingborg 
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Administrativa enheten 
 

 

 

 

Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 – 64 129 
Linda.tholen@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Bemyndigande att fatta beslut under jourtid  
Dnr SND 2019/49 
 
Sammanfattning 
Förteckning av politiker som får fatta beslut i socialnämndens ställe enligt 
delegationsordning.  

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förteckning av politiker som ensamt får fatta beslut i 
ärenden som handläggs av socialjouren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén. Nämndsekreterare, daterad 2020-01-09 
Förslag på personer som innehar förordnande att fatta beslut. 
 
Ärendet 
Socialnämnden bedriver en verksamhet dygnet runt, alla dagar om året. Det är 
dock inte alltid som det finns tjänstemän på plats som kan fatta olika beslut som 
rör enskilda kommuninvånare. Det finns också en mängd ärenden som enligt lag 
inte får beslutas av någon annan än förtroendevalda. Under helger, kvällar och 
nätter finns det därför en jourtelefon som cirkulerar runt mellan ledamöterna i 
socialnämndens arbetsutskott. Jourtelefonen ska enligt avtal bemannas: 

- Måndag-torsdag klockan 17.00-24.00 
- Fredagar 17.00-02.00 
- Helger och helgdagar: 10.00-02.00 

 

När socialjouren är bemannad ska de kunna ringa denna jourtelefon och kunna få 
ett beslut från den som bemannar telefonen direkt.  

I nuläget bemannas telefonen av hela utskottet. För att fatta beslut i ärenden krävs 
att ledamöterna är namngivna, funktion är inte nog. Socialnämnden har tidigare 
tagit beslut om att förordna samtliga ordinarie ledamöter i arbetsutskottet som 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-01-09 
Version  1 
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Administrativa enheten 
 

beslutsfattare. Då det har blivit ändringar i socialnämndens arbetsutskott krävs ett 
nytt beslut i frågan. 

 
Ärendet är inte föremål för samverkan. 
 
Ärendet beräknas inte medföra någon kostnad. 
 
Nämndsekreterare ansvarar för att expediera beslutet till berörda parter. 
 
 
Linda Tholén 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
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Förordnande av politiker som får fatta beslut i socialnämndens 
ställe – Åstorps kommun 
 
Enligt beslut från Socialnämnden 2020-01-23 får vissa förtroendevalda i 
socialnämnden fatta beslut i socialnämndens namn i följande ärenden:  
 

• Alla typer av ärenden som handläggs av socialjouren 
 
Socialnämnden i Åstorp kommun förordnar följande personer: 
 
Isabella Dzanko (S) 
 
Bertil Wemmert (C) 
 
Wiveca Andreasson (M) 
 
Maria Gottschalk (-) 
 
Harri Rosqvist (SD) 

 
 
Detta beslut ersätter Socialnämndens beslut från 2019-04-17 § 52. 
 
Intygas: 
 
 
 
Linda Tholén 
 
Nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Uppföljning av internkontrollplan för Socialnämnden 2019 
Dnr SND 2020/1 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av upprättad internkontrollplan 2019 för socialnämndens 
verksamhet har gjorts i enlighet med nedanstående. I enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden en skyldighet att 
löpande granska och följa upp sin verksamhet i det interna kontrollsystemet. 
Internkontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i 
organisationen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller Magnus Nygren 
  
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå Socialnämnden att 
godkänna uppföljningen av internkontroll för 2019. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå Socialnämnden att godkänna uppföljningen av 
internkontroll för 2019. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontroll för 
2019. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Magnus Nygren 
Kvalitetscontroller 
042 – 64 118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
 
Socialnämnden 
 
Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden 2019 
Dnr SND 2020/1 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av upprättad internkontrollplan 2019 för socialnämndens 
verksamhet har gjorts i enlighet med nedanstående. I enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden en skyldighet att 
löpande granska och följa upp sin verksamhet i det interna kontrollsystemet. 
Internkontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i 
organisationen.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås godkänna förvaltningens uppföljning av 
internkontroll 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samt rapport Uppföljning av Internkontrollplan för 
Socialnämnden 2019. 
 
Ärendet 
Uppföljning av upprättad internkontrollplan för socialnämndens verksamhet 
har gjorts i enlighet med nedanstående. I enlighet med kommunens 
reglemente för intern kontroll har nämnden en skyldighet att löpande 
granska och följa upp sin verksamhet i det interna kontrollsystemet. 
Internkontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i 
organisationen. Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt, samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Möjliga 
kontrollområden för intern kontroll har identifierats. För varje område har 
gjorts en riskanalys som syftar till att synliggöra vilka risker som finns, det 
vill säga vilka aktiviteter eller händelser som kan påverka en organisations 
förmåga att uppnå sina mål. Riskanalysen består av: riksinventering, 
prioritering utifrån risk- och väsentlighetsbedömning samt 
riskhanteringsåtgärder.  
 
Ärendet innefattar såväl nämndens egna kontrollmoment som övergripande 
tagna av kommunstyrelsen. 
 
Inga intressekonflikter anses föreligga. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-12-11 
Version  1 
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Uppföljning av resultat: de granskningar som gjorts visar på att verksamheten följer 
de riktlinjer som är uppsatta för verksamheten. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
 
 
 
 
Monica Ehnberg                                       Magnus Nygren 
 
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



1 
Intern kontroll - Uppföljning 2019 
Socialnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Socialnämnden 

 
Intern kontroll - Uppföljning 2019 



2 
Intern kontroll - Uppföljning 2019 
Socialnämnden 

Innehållsförteckning 
Beskrivning av intern kontroll ..................................................................................................................................................................................................... 3 

Riskanalys .............................................................................................................................................................................................................................................................. 3 

Intern kontroll handlar om ..................................................................................................................................................................................................................................... 3 

En god intern kontroll kännetecknas av följande: .................................................................................................................................................................................................. 3 

Riskanalys - att identifiera riskerna ....................................................................................................................................................................................................................... 4 

Matris för bedömning av konsekvens och sannolikhet vid intern kontroll ............................................................................................................................................................ 5 
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Uppföljning internkontrollplan .................................................................................................................................................................................................... 8 

Brevpost ................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 
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Eget utlägg ............................................................................................................................................................................................................................................................. 9 

Kontroll av att överväganden görs vid vårdnadsöverflytt. ................................................................................................................................................................................... 10 

Kontroll av att ärenden följer lagstadgad tid för handläggning. .......................................................................................................................................................................... 10 
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Följs rutiner kring handhavande av privata brukarmedel? .................................................................................................................................................................................. 12 
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Intern kontroll - Uppföljning 2019 
Socialnämnden 

Beskrivning av intern kontroll 
Beskrivning riskanalys samt matris för bedömning av risk utifrån sannolikhet och konsekvens (väsentlighetsgrad). 

 

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

 

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

 

En god intern kontroll kännetecknas av följande: 

• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning. 
• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten. 
• Säkerställande av att lagar, policys, reglementen mm tillämpas. 
• Skydd mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. 
• Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. 
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Intern kontroll - Uppföljning 2019 
Socialnämnden 

Riskanalys - att identifiera riskerna 
I alla organisationer, oavsett storlek, finns risk för att oönskade situationer inträffar. I kommuner kan det t ex röra sig om felaktig eller otillbörlig användning av 
medel, felaktig hantering av mediciner, en hårddiskkrasch eller felaktigt utbetalda bidrag. Internkontrollen handlar därför även om att kartlägga och analysera 
befintliga risker samt vidta åtgärder för att minimera dessa. 
Riskanalysen går ut på att identifiera och bedöma de risker eller hot som organisationen ställs inför i sin strävan att uppnå målen. 
Andra sätt att identifiera risker kan vara: 

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

 
Konsekvens  
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:  
1) Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 
2) Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 
3) Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 
4) Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 
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Sannolikhet  
Sannolikhetsnivåer för fel:  
1) Osannolik: risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå 
2) Mindre sannolik: risken är mycket liten att fel ska uppstå 
3) Möjlig: det finns risk för att fel ska uppstå 
4) Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå 
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Internkontrollplan 
Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvariga Rapportering till 

 
Posten ej stämplas och hanteras 
korrekt. 

Brevpost Posten stämplas och hanteras 
korrekt 

Stickprov 1 ggr/år via fiktiv 
avsändare av post, både internt och 
externt 

Magnus Nygren Kommunchef 

 
Övervägs alla ärenden kring 
vårdnadsöverflytt efter tre år? 
Risk: Nej 

Kontroll av att överväganden görs 
vid vårdnadsöverflytt. 

Kontrollen görs av att 
handläggningstiden ligger inom 
lagstadgad tidsram. Kontroll görs 
av de överväganden som gjorts 
under föregående 
sexmånadersperiod. 

Kontroll görs halvårsvis. 
Slutkontroll och rapport av 
verksamhet lämnas senast 2019-11-
15 i Stratsys. 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

 
Följer vi lagstadgade krav på 
handläggningstid? Risk: Nej 

Kontroll av att ärenden följer 
lagstadgad tid för handläggning. 

Stickprovskontroll. Verksamheten 
väljer ut hanterbart antal ärende för 
kontroll och granskar 
handläggningstiden. Under året ska 
även hanterbar statistik tas fram 
som hjälpmedel till kontroll. 

Genomförs via dialog inom 
verksamheten av områdes-
/verksamhetschefer och 
handläggare. Ett antal ärenden tas ut 
för stickprovskontroll. Ta fram 
statstik för granskning av ärenden 
och väntetider. 
 
Slutgranskning i november och 
rapporteras av verksamheten senast 
2019-11-15. 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

 
Kontroll av delegationsrätt, fattar 
rätt person rätt beslut? Risk: Nej 

Kontroll av att 
delegationsreglementet följs. 

Respektive chef granskar att 
delegationsreglementet följs. 

Nämndssekreteraren skickar ut 
delegationsordningen till alla chefer 
för översyn som ger feedback och 
förslag på revideringar. 
 
Slutrapport från verksamheten 
2019-11-15. 

Magnus Nygren Förvaltningschef 

 
Handhavande av privata medel. 
Risk: Okontrollerat användande. 

Följs rutiner kring handhavande av 
privata brukarmedel? 

Ekonom, tillsammans med 
områdeschef, följer upp att rutiner 
och handhavande kring privata 
brukarmedel följs. 
Ansvarig chef ansvarar för att: 
Information om rutiner och 
riktlinjer lämnas till personal. 

Förladdade kort för inköp införs för 
kontroll och översyn. 
 
Slutrapportering från verksamheten 
2019-11-15. 

Katarina Rikse Förvaltningschef 
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Uppföljning internkontrollplan 

Brevpost 
Genomförande: 
Analys av internkontroll angående posthantering och omhändertagande av annans post vid frånvaro – genomförd sommaren 2019. 
Under perioden 2019-07-01- 2019-07-15 skickades 30 internkontrollbrev ut till socialförvaltningens medarbetare. Hälften av breven adresserades till rätt mottagare 
från början och resterande del adresserades medvetet felaktigt, för att kontrollera att posten läggs till rätt mottagare. 
28 av breven kom tillbaka till avsändaren, dvs 93,3 % av alla brev. 

Resultat: 
I 24 av 28 fall (ca 85%) undertecknades brevet av mottagaren eller dennes ställföreträdare. När breven delats ut till mottagare i kommunhuset, har undertecknad 
också kontrollerat att postfacken har en hänvisning till vem som posten ska läggas till, i det fall mottagaren inte varit i tjänst. 
I 4 av 28 fall (14 %) fungerade inte postgången som tänkt. Den mottagare som fick brevet ”felaktigt” undertecknade brevet själv, förmodligen utan att vara 
uppmärksam på att brevet inte var till denne. I två fall hade mottagaren avslutat sin anställning. Antingen skrevs brevet inte under alls, eller så lämnades brev till 
närmsta chef. 
Två personer har ringt och sagt att de fått ett brev som inte ska till dem, dessa har troligen inte läst instruktionerna. 

Sammanfattning: 
Postgången har överlag fungerat bra. 28 av 30 brev kom tillbaka undertecknade under juli månad. 
22 av de 28 brev som kom tillbaka till avsändaren kom tillbaka inom en veckas tid. I övriga sex fall har det dröjt 10-16 dagar innan brev kom tillbaka, vilket kan 
ifrågasättas då brevet troligen inte blivit läst innan mottagaren återkommit från sin semester. 

Resultatbedömning: 
Hantering av ordinarie post fungera enligt regelverk. 

Åtgärder Uppföljning 

 Information Information i personalgrupperna om vikt av att hantera post korrekt. 
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Inköp / Upphandling / Avtal 
Genomförande: 
Stickprov på förbrukningsvaror och förbrukningsinventarier har gjorts och stämts av mot avtalsdatabasen. Vidare har löpande information gått ut till förvaltningens 
chefer och utbildade inköpare om vikten av avtalstrohet och risken med att får böta om vi bryter mot avtal. Avstämning mot tidigare års egenkontroll har även 
genomförts. 

Resultat: 
De granskningar som gjorts har inte visat avvikelser mer än i fallet med inköp från andra leverantörer än Blomstergiganten (visst belopp) och här har även böter 
betalats ut. I övrigt har inga felaktigheter hittats bland de fakturor som granskats. 

Sammanfattning: 
Spontana granskningar tidigare år har visat på brister i avtalstrohet, men under 2019 har en betydligt större avtalsföljsamhet uppvisats. Genomförd 
inköpsorganisation samt utbildnings- och informationsinsatser från kommunen och förvaltnings sida har givit resultat och ökar kontrollen på de inköp som 
genomförs. 

Resultatbedömning: 
Kommunens upphandlings- och inköpspolicy efterlevs och den nya upphandlings- och inköpsorganisationen börja visa effekt. 
  

Eget utlägg 
Genomförande: 
För att säkerställa att förvaltningens anställda följer lagar, regler och rutiner för egna har stickprov gjorts i förvaltningens verksamheter utifrån registrerade 
personligt utlägg. Avstämning gentemot utfall 2018 har även granskats. 

Resultat: 
Antalet personliga utlägg har minskat och summan halverats från föregående år. De utlägg som läggs in gäller parkeringsavgifter eller extra kostnader som uppstått 
vid tjänsteresa. 

Sammanfattning: 
Antalet personliga utlägg har minskat och summan halverats från föregående år. De utlägg som läggs in gäller parkeringsavgifter eller extra kostnader som uppstått 
vid tjänsteresa. 

Resultatbedömning: 
Systemet med kontroll av personliga utlägg fyller sin funktion. Den satsning som gjordes under 2018/2019 om att tydliggöra vad som gäller för personligt utlägg 
har fått effekt. 
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Kontroll av att överväganden görs vid vårdnadsöverflytt. 
Genomförande: 
I samtliga överväganden som uppfyllt rekvisit om 3 års familjehemsplacering har frågan lyfts, I tre ärenden har utredning och ansökan till tingsrätten genomförts 
under året. I flera ärenden har familjehemmen dock inte samtyckt till att överta vårdnaden, varför överflytt av densamma ej är aktuellt 
I två fall har utredning kring vårdnadsöverflytt ej färdigställts inom tidsramen då ekonomisk överenskommelse med familjehemmet ej gått att nå och avslut av 
utredningen görs utan förslag om vårdnadsöverflytt. Detta bedöms som en avvikelse utifrån tidsramen för pågående utredning. 

Resultat: 
I samtliga överväganden som uppfyllt rekvisit om 3 års familjehemsplacering har frågan lyfts, I tre ärenden har utredning och ansökan till tingsrätten genomförts 
under året. I flera ärenden har familjehemmen dock inte samtyckt till att överta vårdnaden, varför överflytt av densamma ej är aktuellt. 
I två fall har utredning kring vårdnadsöverflytt ej färdigställts inom tidsramen då ekonomisk överenskommelse med familjehemmet ej gått att nå och avslut av 
utredningen görs utan förslag om vårdnadsöverflytt. Detta bedöms som en avvikelse utifrån tidsramen för pågående utredning. 

Sammanfattning: 
När ett barn varit placerat i tre år i ett familjehem ska frågan om vårdnadsöverflyttning lyftas. En bedömning om det finns förutsättningar för att flytta vårdnaden 
görs. I samtliga ärenden har denna bedömning gjorts eller görs under återstoden av året 

Resultatbedömning 
Resultatet för granskningen är förväntat utifrån situationen. 
 

Kontroll av att ärenden följer lagstadgad tid för handläggning. 
Myndighetsenheten vuxen 
Genomförande: 
Befintlig rutin för handläggningstid är under uppdatering och beräknas vara klar och samverkan under december. 
Inom ärende som rör vuxna finns det ingen lagstadgad tid för handläggningstider som det gör för utredningar som rör barn (SoL 11 kap. 2 § andra stycket). I 
Förvaltningslagen (2017:900) finns allmänna krav på handläggning av ärende. Utgångspunkten för handläggningstid återfinns i § 9, ett ärende ska handläggas 
enkelt, snabbt och så kostnadseffektiv som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 
Socialnämndens riktlinjer är att handläggningen ska bedrivas skyndsamt och slutföras inom fyra månader. 
Randomiserad kontroll i verksamhetssystemet av handläggningstider har genomförts. Totalt har 60 utredningar granskats inom fyra olika områden missbruk, LSS, 
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socialpsykiatri och äldreomsorg. Olika beslut som fattas inom områdena har valts ut. Detta för att se om handläggningstiderna hålls för olika typer av insatser 
ansökts. 
Detsamma gäller inom VINR, ekonomiskt bistånd och dödsbo där ett mindre antal stickprov genomfördes med en handläggningstid på 1-13 dagar. 

Resultat: 
Av de handläggningstider som granskades fanns det fattade beslut inom fyra månader från ansökningsdatumet i alla utredningarna. Därmed hålls den riktlinje som 
socialnämnden fastställt. Det går dock inte att klargör utifrån denna granskning huruvida ärendet har handlagts enkelt, snabbt och så kostnadseffektiv som möjligt. 
Reflektion: Den generella handläggningstiden varierar beroende på vilken insats utredningen avser. Insatser så som hjälp i hemmet, kortidsvistelse och 
omprövningar av redan tidigare utreda behov med beviljade insatser har en kortare handläggningstid. Detta beror troligen på att behov att stödet behövs omgående, 
därmed behövs utredning avslutas så insatserna kan verkställas. Vid omprövningar är behoven till stor del utredda och god kännedom finns hos utföraren av 
insatserna. LSS-utredningar tar generellt längre tid då två prövningar ska göras, personkrets och behov av insatsen. Utredningar som gäller bostad med särskild 
service, särskilt boende och personlig assistans har längre handläggningstid då kraven för att beviljas insatserna är högre och därmed tar hjälpbehovet längre tid att 
utreda. 
Vid akuta ärenden som nöd ansökningar sker beslut inom 48 timmar. Ekonomiskt bistånd har ett mål att inom 10 dagar från kontakt ha beslut vilket med råge 
uppfylls. 
  

Kontroll av att delegationsreglementet följs. 
Verksamhetsområde IFO/LSS 
Genomförande: 
Områdeschefen på Myndighet Barn o Familj har granskat ett ärende gällande utredning i månaden. 5e dagen varje månad. 

Resultat: 
Ärende granskat i januari, beslut fattade enligt delegation. Dock framgår ej att beslut om uppföljning, när familjen inte samtycker till Insatser men kriterier för 
LVU ej uppnådda, har en delegat varför detta bedöms som en avvikelse. 
Ärenden granskat i februari till oktober, samtliga beslut utifrån delegation 

Sammanfattning: 
Ärenden har en god rättssäkerhet och beslut fattas på ett övergripande plan i enlighet med delegationsreglementet. 

Resultatbedömning: 
Ett gott resultat utifrån kvalitetssäkring av handläggningsarbetet inom enheten. Delegationsreglementet är således väl implementerat i verksamheten. Behov av 
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tydliggörande av delegat i uppföljningsärenden enligt 11 kap. 4a§ lyft för översyn i arbetsutskottet i november månad 2019. 
 

Myndighetsenheten vuxen 
Genomförande: 
I de fall handläggaren har delegation från nämnden fattar handläggarna beslut. Om delegation ligger högre lämnas underlaget med förslag till beslut till 
områdeschef. Om delegationen ligger hos områdeschef fattas beslut annars lämnas det vidare till den som ska fatta beslutet. Handläggaren registrera beslutet i 
verksamhetssystemet. 
Randomiserad kontroll i verksamhetssystemet av fattade beslut har genomförts. Beslutfattaren har kontrollerats utifrån delegationsordning.  Totalt har 60 beslut 
granskats inom fyra olika områden missbruk, LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg. Olika beslut som fattas inom områdena har valts ut. 

Resultat: 
Av de beslut som fattades följde alla beslut delegationsordningen. 
 
 

Följs rutiner kring handhavande av privata brukarmedel? 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Genomförande: 
Åstorps kommun har sedan hösten 2018 inför nya rutiner gällande brukarnas inhandling av mat och hushållsvaror, vilket tidigare utfördes med ICA-Kort 
Rutinen är att personal varje månad lämnar in kopior på kvitton där man handlat i affären och kopia från kassabok, med saldokoll på det förladdade kortet. Rutinen 
säger även att en kvartalsrapport ska lämnas till verksamhetschef 

Resultat: 
Idag har 3 av 4 gruppbostäder avvecklat ICA-korten och man handlar på ett förladdat kort som kommunen ombesörjer. Faktura skickas hem till brukare alternativ 
gode män i samband med hyran. Den 4:e gruppbostaden är inplanerad införande till efter årsskiftet för att kunna förbereda gode män på att avsluta konto och 
tömma konton. 

Sammanfattning: 
Följsamheten av personal är mycket bra. Man sparar alla kvitton som man markera med siffror och skriver upp i kassabok. Man korrigerar saldo och vid 
felaktigheter kontrollräknas allt och i de fall man inte hittar fel, kontaktas områdeschef. Det har varit goda resultat gällande följsamhet och handhavande av de 
privata medel inom gruppbostäder 
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Resultatbedömning: 
Följsamhet från områdeschef till verksamhetschef behöver förbättras. Även avstämning gentemot avgiftshandläggare behöver tillkomma för att korrigera 
insättningsunderlag. 
 

Myndighetsenheten vuxen 
Genomförande: 
Utredningsassistent med ansvar för handläggningen av egna medel informerar om konto och akt. Utredningsassistent gör en inbetalning via verksamhetssystemet 
Procapita till förmedlingskontot, samt gör en anteckning i pappersform i form av avräkning. Därefter betalar utredningsassistent de räkningar som sedan tidigare är 
överenskomna med klienten, samt om det finns någon avbetalningsplan betalas det till det också och förs en anteckning i ett annat dokument i form av avräkning. 
Resterande medel betalas ut till klienten enligt överenskommelse med klienten. Fakturor och inbetalnings- och utbetalningsbilder återsändes till klienten. Vid 
avslut skickas hela saldohistoriken till klienten. Samtliga handhavanden bokförs i verksamhetssystemet. 
Klienter kan beviljas förmedlingsmedel i väntan på godman eller förmyndare, klienter kan också beviljas detta i kombination med andra insatser, samt i 
förebyggande mot skuldsättning. 

Resultat: 
Skuldsättning har minskat för de som har förmedlingsmedel, flera klienter har avslutats med anledning av att de klarar att hantera sin ekonomi själv när de har fått 
hjälpen att styra upp ekonomin, en del har fått god man. 
Avstämning av hanteringen görs regelbundet med ekonomen månadsvis. 
Klienter som medverkat i stickprovskontroll uppger att hen är nöjd med hur det sköts, ingen ny skuldsättning, utifrån förutsättningarna följs planen som vi lade upp 
med förmedlingsmedlet., ingen ny skuldsättning har uppstått. 
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Antagande av internkontrollplan för socialnämnden 2020 
Dnr SND 2020/1 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden en 
skyldighet att löpande granska och följa upp sin verksamhet i det interna 
kontrollsystemet. Internkontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och 
säkerhet i organisationen. Nämnden ska inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt, samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Möjliga kontrollområden för intern kontroll har 
identifierats. För varje område har gjorts en riskanalys som syftar till att 
synliggöra vilka risker som finns, det vill säga vilka aktiviteter eller 
händelser som kan påverka en organisations förmåga att uppnå sina mål. 
Riskanalysen består av: riskinventering, prioritering utifrån risk- och 
väsentlighetsbedömning samt riskhanteringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Internkontrollplan för Socialnämnden 2020 sammanställt 
av förvaltningsekonom Magnus Nygren. 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att anta 
Internkontrollplan för Socialnämnden 2020. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta internkontrollplan för Socialnämnden 2020.. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att anta Internkontrollplan för Socialnämnden 2020. 
 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 



Socialförvaltningen 
Stab   
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Magnus Nygren  
Kvalitetscontroller 
042 – 64 118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
 
Socialnämnden 
 
Internkontrollplan för Socialnämnden 2020  
Dnr SN 2020/6 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden en 
skyldighet att löpande granska och följa upp sin verksamhet i det interna 
kontrollsystemet.  
 
Förslag till beslut 
Att socialnämnden godkänner framtagen internkontrollplan för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse framtagen av Magnus Nygren, kvalitetscontroller inom 
socialförvaltningen samt bifogad internkontrollplan. 
 
Ärendet 
  
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden en 
skyldighet att löpande granska och följa upp sin verksamhet i det interna 
kontrollsystemet. Internkontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och 
säkerhet i organisationen. Nämnden ska inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt, samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Möjliga kontrollområden för intern kontroll har 
identifierats. För varje område har gjorts en riskanalys som syftar till att 
synliggöra vilka risker som finns, det vill säga vilka aktiviteter eller 
händelser som kan påverka en organisations förmåga att uppnå sina mål. 
Riskanalysen består av: Riskinventering, prioritering utifrån risk- och 
väsentlighetsbedömning samt riskhanteringsåtgärder. 
 
Samverkan med andra enheter/förvaltningar: 
Ingen samverkan föreligger. 
 
Intressekonflikter: 
Inga intressekonflikter anses förekomma. 
 
Finansiering: 
Förslaget är kostnadsneutralt. Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-01-16 
Version  1 
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Uppföljning: 
Planen följs upp och redovisas till kommunstyrelsen i december 2020.. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
Bedömning utifrån barnperspektivet 
Beslutet bedöms inte att påverka barn. 
 
Hur har barns bästa beaktats? 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
Magnus Nygren    
Kvalitetscontroller   
Socialförvaltningen   
 
 
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Beskrivning av intern kontroll 
Beskrivning riskanalys samt matris för bedömning av risk utifrån sannolikhet och konsekvens (väsentlighetsgrad). 

 

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

 

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

 

En god intern kontroll kännetecknas av följande: 

• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning. 
• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten. 
• Säkerställande av att lagar, policys, reglementen mm tillämpas. 
• Skydd mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. 
• Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. 
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Socialnämnden 

Riskanalys - att identifiera riskerna 
I alla organisationer, oavsett storlek, finns risk för att oönskade situationer inträffar. I kommuner kan det t ex röra sig om felaktig eller otillbörlig användning av 
medel, felaktig hantering av mediciner, en hårddiskkrasch eller felaktigt utbetalda bidrag. Internkontrollen handlar därför även om att kartlägga och analysera 
befintliga risker samt vidta åtgärder för att minimera dessa. 
 
Riskanalysen går ut på att identifiera och bedöma de risker eller hot som organisationen ställs inför i sin strävan att uppnå målen. 
 
Andra sätt att identifiera risker kan vara: 

• Revisionens granskningar 
• Tillsynsmyndigheternas granskningar 
• Tidigare och egna erfarenheter av brister i verksamhetssystem 
• Omvärldsfaktorer 
• Reglementen, policydokument, regler etc 
• Aktuella rutinbeskrivningar 
• Diverse system 
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Socialnämnden 

Matris för bedömning av konsekvens och sannolikhet vid intern kontroll 
Varje ruta i riskmatrisen svarar mot en kombination av sannolikhet och konsekvens (väsentlighetsgrad) och är ett gängse vedertaget arbetssätt vid riskanalys. 

 
Konsekvens  
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:  
1) Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 
2) Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 
3) Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 
4) Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 
  

Sannolikhet  
Sannolikhetsnivåer för fel:  
1) Osannolik: risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå 
2) Mindre sannolik: risken är mycket liten att fel ska uppstå 
3) Möjlig: det finns risk för att fel ska uppstå 
4) Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå 
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Socialnämnden 

Riskanalys - bruttorisklista - internkontrollplan 

Riskanalys - definition 
För varje område har gjorts en riskanalys som syftar till att synliggöra vilka risker som finns, det vill säga vilka aktiviteter eller händelser som kan påverka en 
organisations förmåga att uppnå sina mål. 
Riskanalysen består av: 
1. Riskinventering 
2. Prioritering utifrån risk- och väsentlighetsbedömning 
3. Riskhanteringsåtgärder 
Modell för att försöka hitta riskerna 
Modell och matris är framtagen för Åstorps kommun och bygger på den modell och matris som beskrivs i: R Svensson, Hur vet vi vad som ska kontrolleras? 
Riskanalys i kommunal och landstingskommunal verksamhet, Iutus Förlag, AB, 2012. 

 

Bruttorisklista - definition 
Riskanalysen för möjliga kontrollområden sammanfattas i en bruttorisklista, en matris med rubrikerna: 

• Område (möjligt kontrollområde) 
• Riskinventering (risk och konsekvens) 
• Fokusområden / mål 
• Prioritering (konsekvens / väsentlighet och sannolikhet) 
• Riskhanteringsåtgärder (befintliga och föreslagna) 

 

Internkontrollplan - definition 
Utifrån bruttorisklistan föreslås därefter ett antal kontrollområden med hög prioriteringsordning att granskas i internkontrollplan. 
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Bruttorisklista – gjord analys 
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Risk-
kategorier Risker 

Konsekvens av 
risk 

Risk-
värde 

Befintliga 
åtgärder Motivering 

Fokusområde
/mål 

Verksamhet 1   
Brister i arbetet inom myndighet och 
verkställighet som påverkar 
kommuninvånare. Risk: kommuninvånare 
far illa. 

Kan få 
konsekvenser för 
den enskilde 
gällande liv, hälsa 
och välbefinnande. 

8 Rutiner för 
avvikelser och 
synpunkter samt 
kvalitetsuppfölj-
ning av 
verksamheten. 

Nämnden vill kontrollera 
detta till följd av att många 
ärenden under 2019 lett till 
Lex Sarah- och Lex Maria-
anmälningar. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre  

2  
Brukare inom äldreomsorg upplever 
omsorgen negativt. Risk: brukare far illa. 

Kan få 
konsekvenser för 
den enskilde 
gällande 
livskvalitet och 
välbefinnande. 

9 Rutiner och 
riktlinjer. 

Låga värden i nöjdhet inom 
nationella mätning KKIK 
och Öppna jämförelser. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre  

3  
Brukare inom omsorg funktionshinder 
upplever omsorgen negativt. Risk: brukare 
far illa. 

Kan få 
konsekvenser för 
den enskilde 
gällande 
livskvalitet och 
välbefinnande. 

6 Rutiner och 
riktlinjer. 

Låga värden i nöjdhet inom 
nationella mätning KKIK 
och Öppna jämförelser. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre  

4  
Ej fungerande teamträffar mellan 
professioner. 

Bristfällig 
överlämning av 
information mellan 
professioner, vilket 
kan leda till 
uteblivna insatser. 
Detta kan påverka 
liv, hälsa och 
välbefinnande hos 
brukare och 
klienter. 

12 Riktlinjer och 
rutiner. 

Nämnden vill följa upp 
utifrån analys från 
verksamheten om 
bristfälliga teamträffar och 
stort antal avvikelser och 
Lex Sarah- och Lex Maria-
anmälningar under 2019. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre  
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Risk-
kategorier Risker 

Konsekvens av 
risk 

Risk-
värde 

Befintliga 
åtgärder Motivering 

Fokusområde
/mål 

5  
Att barnens situation i familjehemmen ej 
tydliggörs genom den planerade 
uppföljningen. Risk: barn far illa. 

Barn far illa. 8 Rutiner och 
riktlinjer för 
uppföljning av 
familjehem. 

Nämnden vill säkra och 
följa upp denna verksamhet. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre  

6  
Att rätt insatser ej utförs inom 
missbruksverksamheten. Risk: klienterna 
får felaktig vård. 

Kommuninvånare 
far illa och får inte 
rätt vård. 

9 Rutiner och 
riktlinjer för 
insatser, 
uppföljning och 
avslut av insatser 
inom 
verksamheten. 

Nämnden vill säkra och 
följa upp denna verksamhet. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre 

7  
Felaktigt försörjningsstöd betalas ut till 
personer med felaktigt uppgiven adress. 
Risk: kommunens resurser används fel. 

Kommunens 
resurser används på 
ett felaktigt sätt. 

9 Rutiner och 
riktlinjer för 
försörjningsstöd. 

Nämnden vill säkra och 
följa upp denna verksamhet. 

Hållbart 
samhälle 

8  
Rätt proportion av tillsatt bemanning inom 
äldreomsorg utifrån budget. Risk: budget 
hålls ej. 

Kommuninvånaren 
får inte rätt stöd. 
Kommunens 
resurser används på 
ett felaktigt sätt. 

12 Bemanningsgrafer 
och 
budgetuppföljning. 

Nämnden vill säkra och 
följa upp denna verksamhet. 

Hållbart 
samhälle  
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Förslag till internkontrollplan 

Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvarig 
Rapportering 
till 

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

Följer personal regler och 
riktlinjer i verksamheten? 

Stäm av att personalen vet vad som 
gäller och gör stickprov utifrån 
ärenden att regler och riktlinjer följs. 

Stickprov görs 
löpande under året. 

Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Stäm av att uppföljning 
och kunskapsöverföring 
görs på synpunkter och 
avvikelser som inkommer 
till verksamheten. 

Analysera och utred avvikelser och 
synpunkter samt genomför 
kunskapsöverföring inom 
förvaltningen för att förebygga och 
undvika att liknande inträffar igen. 
Stärkt uppföljning genom 
efterkontroll. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

 
Brukare inom äldreomsorg 
upplever omsorgen negativt. Risk: 
brukare far illa. 

Granska och kartlägg 
möjlighet till utevistelse. 

Uppdaterade genomförandeplaner. Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Hur är matsituationen 
utifrån miljö och innehåll? 

Stäm av i matråd och samtal med 
boende/brukare. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Vilken möjlighet till 
aktiviteter finns inom 
verksamheten? 

Boråd och diskussioner med 
boende/brukare. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

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

Granska och kartlägg 
möjlighet till utevistelse. 

Uppdatera genomförandeplaner. Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Hur är matsituationen 
utifrån miljö och innehåll? 

Stäm av i matråd och samtal med 
boende/brukare. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Vilken möjlighet till 
aktiviteter finns inom 
verksamheten? 

Boråd och diskussioner med 
boende/brukare. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 
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Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvarig 
Rapportering 
till 

 
Ej fungerande teamträffar mellan 
professioner. 

Stäm av att personal följer 
de regler och riktlinjer som 
gäller för teamträffar. 

Individuella utvecklingssamtal och 
arbetsplatsträffar. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Hålls strukturerade 
tematräffar? 

Ansvarig chef kontrollerar att 
strukturerade teamträffar för personal 
hålls med överlämning av information 
gällande brukare. Obligatorisk 
närvaroplikt för berörda. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

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

Genomföra oannonserade 
hembesök. 

Utöver strukturerad uppföljning av 
familjehem ska oannonserade besök 
planeras in av personalen. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

 
Att rätt insatser ej utförs inom 
missbruksverksamheten. Risk: 
klienterna får felaktig vård. 

Utifrån individens behov 
säkerställa att rätt insats 
genomförs vid 
hemmaplanslösningar, 
hemtag och avslut. 

Stäm av individakter med uppdaterade 
genomförandeplaner. 

Stickprov, löpande 
under 2020. 

Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

 
Felaktigt försörjningsstöd betalas 
ut till personer med felaktigt 
uppgiven adress. Risk: 
kommunens resurser används fel. 

Stäm av om personer med 
försörjningsstöd är skrivna 
på rätt adress. 

Planer in hembesök för att kontrollera 
att rätt person bor på angiven adress. 

Stickprov löpande 
under 2020. 

Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

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

Är verksamheten rätt 
bemannad utifrån 
beviljade insatser och 
beläggning? 

Avstämning månadsvis på beläggning 
och bemanning. 

Löpande 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Möjlighet att anställa undersköterskor med HSL kompetens 
Dnr SND 2019/209 
 
Sammanfattning 
För att klara framtida behov av personal inom vård och omsorg med rätt 
kompetens så finns en möjlighet att anställa HSL – undersköterskor. 
Arbetsuppgifterna styrs av legitimerad personal och HSL undersköterskorna  
får mer ansvar inom hälso- och sjukvården.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Ursula Svensson, daterad 2019-12-09 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå Socialnämnden att ställa 
sig positiva till möjligheten att anställa HSL undersköterskor och ger 
förvaltningen i uppdrag att fastställa vad uppdraget ska innefatta. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå Socialnämnden att ställa sig positiva till 
möjligheten att anställa HSL undersköterskor och ger förvaltningen i 
uppdrag att fastställa vad uppdraget ska innefatta. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig positiva till möjligheten att anställa 
HSL undersköterskor och ger förvaltningen i uppdrag att fastställa vad 
uppdraget ska innefatta. 
 
 
Expedieras:  
Akten 
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Ursula Svensson 
Verksamhetschef 
042 – 641 32 
Ursula.svensson@astorp.se  
 
 
Socialnämnden 
 
Möjlighet att anställa undersköterskor med HSL kompetens 
Dnr SND 2019/209 
 
Sammanfattning 
För att klara framtida behov av personal inom vård och omsorg med rätt 
kompetens så finns en möjlighet att anställa HSL – undersköterskor. 
Arbetsuppgifterna styrs av legitimerad personal och HSL undersköterskorna  
får mer ansvar inom hälso- och sjukvården.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig positiva till möjligheten att anställa HSL 
undersköterskor och ger förvaltningen i uppdrag att fastställa vad uppdraget 
ska innefatta. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Ursula Svensson, daterad 2019-12-09 
 
Ärendet 
Personal inom vård och omsorg har i nuläget en varierande kunskapsnivå. Många av 
de anställda har inte någon hälso- och sjukvårdsdelegering och kan med detta inte 
utföra samtliga arbetsuppgifter. Personalrekryteringen i framtiden kommer att ha 
stora problem p.g.a. ökad mängd äldre och färre som vill arbeta inom vård och 
omsorg. HSL undersköterskor kan då vara ett sätt att klara av framtida behov. 
Arbetsuppgifterna som en HSL undersköterska ska utföra fördelas av legitimerad 
Hälso-och sjukvårdspersonal. 
 
Ärendet har tagits upp i samband med äldreomsorgens genomlysning hösten 
2019 och ingår i utarbetad handlingsplan. Handlingsplanen är förankrad hos 
fackliga parter. 
 
. 
Förslaget innebär ingen extra finansiering utan personal som anställs ersätter personal 
som av någon anledning avslutat sin anställning. 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-12-09 
Version  1 



 
 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 
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Beslutet verkställs så fort socialnämnden fattas beslut och uppföljning sker i samband 
med årsredovisning. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
Ursula Svensson 
 
Expedieras till: 
Akten  
Socialnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Uppmaning till socialnämnden att begära utdrag ur belastningsregister 
för medarbetare inom vården 
Dnr SND 2019/214 
 
Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet inkom 2019-12-12 med en uppmaning till 
socialnämnden att begära in belastningsregister för medarbetare inom 
vården. I nuläget begär socialförvaltningen in belastningsregister för 
medarbetare som anställs på en tjänst där det förekommer kontakt med barn 
eller personer med omsorgsbehov enligt LSS. På socialnämndens 
sammanträde den 12 december väcktes ett ärende med motsvarande 
innebörd och arbetsutskottet uppdrog åt förvaltningen 2020-01-09, att utreda 
förutsättningarna för att begära in belastningsregister för medarbetare inom 
vården.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare daterad 2020-01-10  
Beslut från KPR 2019-12-12 § 35  
  
Yrkande 
Ordförande yrkar att notera uppmaningen. Då en pågående utredning 
avseende samma fråga redan finns, inväntar socialnämnden denna utredning 
innan beslut fattas. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera uppmaningen. Då en pågående utredning 
avseende samma fråga redan finns, inväntar socialnämnden denna utredning 
innan beslut fattas. 
 
 
Expedieras:  
Akten 
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Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 – 64 129 
Linda.tholen@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Uppmaning till socialnämnden att begära utdrag ur belastningsregister för 
medarbetare inom vården 
Dnr SND 2019/214 
 
Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet inkom 2019-12-12 med en uppmaning till socialnämnden att 
begära in belastningsregister för medarbetare inom vården. I nuläget begär 
socialförvaltningen in belastningsregister för medarbetare som anställs på en tjänst där det 
förekommer kontakt med barn eller personer med omsorgsbehov enligt LSS. På 
socialnämndens sammanträde den 12 december väcktes ett ärende med motsvarande 
innebörd och arbetsutskottet uppdrog åt förvaltningen 2020-01-09, att utreda 
förutsättningarna för att begära in belastningsregister för medarbetare inom vården.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att notera uppmaningen. Då en pågående utredning avseende 
samma fråga redan finns, inväntar socialnämnden denna utredning innan beslut fattas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare daterad 2020-01-10 
Beslut från KPR 2019-12-12 § 35 
 
Ärendet 
Pensionärsrådet har på sitt sammanträde den 12 december beslutat att uppmana 
socialnämnden att begära in belastningsregister för medarbetare inom vården. 
Bakgrunden till uppmaningen är att pensionärsrådet anser att äldre personer inte ska 
behöva oroa sig för att personal med kriminell bakgrund kommer in i deras hem. 
 
Inför pensionärsrådets sammanträde besvarade äldreomsorgschefen frågan med att 
förvaltningen saknade resurser för att begära in belastningsregister för medarbetare inom 
vården. Förvaltningen begär i nuläget enbart in belastningsregister för medarbetare som 
arbetar med barn eller med personer med omsorgsbehov enligt LSS. 
 
Moderaterna har tidigare väckt ett ärende avseende samma fråga i socialnämnden och 
arbetsutskottet har därefter förtydligat uppdraget åt förvaltningen. I nuläget pågår en 
utredning som ska vara färdig i april månad. 
 
Under utredningens gång kommer berörda samverkansparter att kontaktas och ges 
möjlighet att inhämta synpunkter. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-01-10 
Version  1 
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Linda Tholén 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ Verksamhetschef Äldreomsorgen Cecilia Andersson informerar om: 
 
B/ Verksamhetschef IFO/LSS Sanna Löf informerar om: 
 
C/ Nämndsekreterare Linda Tholén informerar om  

- att socialnämndens nästa sammanträde den 23 januari kommer att 
hållas på Kulturhuset Björnen av den anledningen att konsulten från 
Planum Organisation ska redovisa resultatet av sitt arbete för 
socialnämnden. Till detta är samtliga chefer samt fackliga inbjudna 
att delta. 

- Nämndsekreterartjänsten kommer att tillhöra 
Kommunstyrelseförvaltningen från och med den 1 januari 2020 och 
nämndsekreteraren kommer att placeras centralt.  

 
- Den 3 december hade samtliga nämndsekreterare ett möte 

tillsammans med företrädare från Lunds kommun, som arbetar med 
projektet ”SkånE-arkiv”. Det finns fullmäktigebeslut på att Åstorps 
kommun ska delta i projektet med att göra arkiven digitala i 
framtiden. Än så länge befinner sig planeringen i ett inledningsskede 
och mer information kommer att lämnas löpande. 

 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

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 december månad 2019. 
 
 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Expedieras 
Akten 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

17(17) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 

Sn §  
 
Delgivningar 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2019-12-16 – Avsägelse från Nikki 
Arvidsson (SD) 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2019-12-16 – Avsägelse från 
Yvonne Andersen (SD) 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2019-12-16 – Avsägelse från 
Jeanette Fri (SD) 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2019-12-16 – Fyllnadsval Anneli 
Servin (SD) utses till ledamot i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2019-12-16 – Fyllnadsval 
AnnaLena Olsson (SD) utses till ersättare i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2019-12-16 – Fyllnadsval Rolf 
Lundqvist (SD) utses till ersättare i socialnämnden 

 
 
Protokoll 
SnAu 2020-01-09 §§ 1-11 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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