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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 kommunhuset senast 13.55. Sammanträdet inleds med en 
tyst minut för till minne av avliden ledamot, därefter ges allmänheten 
möjlighet att ställa frågor på dagens föredragningslista. 
 
Datum: Torsdagen den 20 februari 
Tid: 14.00 
Plats:  Björnekullasalen, kommunhuset 
 
Gruppmöten sker 13.00. Socialdemokraterna och Centerpartiet: 
Björnekullasalen. Åstorpsalliansen: Maglabyrummet. Sverigedemokraterna 
Kvidingerummet. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1. Upprop 
2. Val av justerare 
3. Godkännande av föredragningslistan 
4. Allmänhetens frågestund 
5. Kvalitetsutvecklare inom äldreomsorgen kommer och presenterar sitt 

arbete 
6. Årsbokslut för Socialnämnden 2019 
7. Överföring av medel 2019-2020 
8. Utredning gällande förutsättningar för att begära belastningsregister 

för medarbetare inom vård och omsorg 
9. Jämställt försörjningsstöd 
10. Svar på väckt ärende av Harri Rosqvist (SD) – Socialnämndens insyn 

i ärende om statlig ersättning 
11. Förvaltningen informerar 
12. Redovisning av delegationsbeslut 
13. Delgivningar 
 
 
Isabella Dzanko   Linda Tholén 
Ordförande    Nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

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

ordf. 
         

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

       

Leif Persson (S)        
Vakant (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)             
Ioana Cimpoeru (S)        

Monica Glans (L)          
Dawood Möller (C)         

Rolf Lundqvist (SD) 
 

       

Anna-Lena Olsson (SD) 
   

       

Lena Svensson (M)               
Totalt         
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Sn §   Val av justerare .................................................................................... 4 
Sn §   Godkännande av föredragningslistan .................................................. 5 
Sn §   Frågestund för allmänheten ................................................................. 6 
Sn §   Kvalitetsutvecklare inom äldreomsorgen presenterar sitt arbete ......... 7 
Sn §   Årsbokslut för socialnämnden ............................................................. 8 
Sn §   Överföring av medel från 2019 till 2020 ............................................. 9 
Sn §   Utredning gällande förutsättningar för att begära belastningsregister 

för medarbetare inom vård och omsorg ....................................... 10 
Sn §   Jämställt försörjningsstöd .................................................................. 11 
Sn §   Svar på väckt ärende av Harri Rosqvist (SD) – Socialnämndens insyn 

i ärenden om statlig ersättning ..................................................... 12 
Sn §   Delegation och behörighet för förvaltningschef att elektroniskt ansöka 

om statsbidrag från Socialstyrelsen ............................................. 13 
Sn §   Förvaltningen informerar ................................................................... 14 
Sn §   Redovisning av delegationsbeslut...................................................... 15 
Sn §   Delgivningar ...................................................................................... 16 
Sn §   Övrigt ................................................................................................. 17 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
Att Bertil Wemmert (C) och Hans Sundström (KD) utses till justerare av 
protokollet. 
___________ 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

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. 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Frågestund för allmänheten 
Möjlighet finns för allmänheten att under 15 minuter ställa frågor på de 
allmänna ärendena på föredragningslistan. 
 
Socialnämndens beslut  
Allmänheten är närvarande och ges möjlighet att ställa frågor. 
____________ 
 
Expedieras:  
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Kvalitetsutvecklare inom äldreomsorgen presenterar sitt arbete  
 
Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
_______ 
Expedieras:  
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Årsbokslut för socialnämnden 
Dnr 2020/7 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska efter varje räkenskapsår upprätta ett bokslut för 
nämndens ansvarsområde per den 31 december. Budgetavvikelsen i 
driftbudgeten för socialnämnden visar på ett överskott på 3,6 miljoner 
kronor 2019. Investeringsbudgeten visar på ett en budgetavvikelse på 6,7 
miljoner kronor. Nämnden ska även redovisa uppföljning och redovisning 
av de övergripande målen kopplade till kommunens framtagna 
fokusområden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Katarina Rikse, ekonom och Monica Ehnberg, 
socialchef daterad 2020-01-22 
Årsbokslut för Socialnämnden 
Bilaga: Verksamhetsstatistik 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att godkänna bokslutet och 
överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna bokslutet och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 
_________ 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Åstorps kommuns 
Årsredovisning 
Socialnämnden 

Beslutad av: 

Socialnämnden 20xx-xx-xx 

DNR 20xx/xx 
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Uppdragsbeskrivning 

Politiska beslut av vikt under 2019 

Under 2019 har socialnämnden främst arbetat med att utveckla sin verksamhet samt att se 

över vilka behov denna har och vidtagit åtgärder därefter. Socialnämnden visar ett överskott 

vid årets slut. 

Som första nämnd i kommunen beslutade socialnämnden att erbjuda öppna sammanträden 

under slutet av 2018. Beslutet innebar att socialnämnden öppnade upp sammanträdena för 

allmänheten så att dessa kunde ta del av nämndens överläggningar och beslut på plats. Det 

första sammanträdet med öppna dörrar hölls i februari 2019. Sedan dess har allmänheten visat 

intresse för socialnämndens verksamhet och sammanträdena har besökts av både allmänhet 

och politiker som inte sitter i socialnämnden. 

Ensamhet och självisolering är ett problem för många äldre idag. För att främja 

samhörigheten och minska känslan av ensamhet hos brukare med hemvård, beslutade 

socialnämnden att införa projektet "Måltidsvänner". Projektet innebar att en volontär erbjuder 

sig att äta tillsammans med och dela en trevlig stund med en brukare. Projektet utvärderades i 

september månad. Dessvärre visade ingen intresse för projektet. 

Socialnämnden har tidigare haft tre HVB boenden som inkvartering för de ensamkommande 

barn som anlände till Sverige under 2015 och 2016. Sedan tidigare har socialnämnden valt att 

säga upp kontraktet på ett boende och göra ett annat till ett stödboende. Socialnämnden har 

under året gjort en inventering av sina behov och beslutade, till följd av ett väsentligt minskat 

behov inom verksamheten för ensamkommande barn, att omvandla även det tredje boendet 

till ett stödboende. 

Socialförvaltningen uppmärksammade socialnämnden på ökade volymer, 

kostnadsförändringar och minskade intäkter som borde hanteras till budgetarbetet 2020. 

Socialnämnden fick en ökad ram på ca 16 miljoner kronor för att kunna genomföra en rad 

åtgärder, bland annat i syfte att Silviacertifiera verksamheten, verkställa insatser för 

ensamkommande och finansiera vägledare i programförklaringen” En ökad trygghet i Åstorps 

kommun”. 

I syfte att stärka den ekonomiska tryggheten för nyanlända fattade socialnämnden beslut om 

att fortsätta med möjligheten att ansöka om kompletterande bistånd under 

etableringsperioden. Detta möjliggör att nyanlända kan uppbära ekonomisk hjälp i det fall 

etableringsersättningen inte räcker till. 

Åstorp står inför rekryteringssvårigheter gällande vårdyrkena, då intresset för att arbeta inom 

vården har svalnat. Riktlinjer ställer krav på att personal har vårdutbildning för att dessa ska 

kunna erhålla en tillsvidareanställning. För att minimera risken att brukare inte får den hjälp 

som behövs i framtiden, beslutade socialnämnden att ge förvaltningen en möjlighet att kunna 

tillsvidareanställa vårdbiträden. 

Socialförvaltningen  

Socialnämnden redovisar ett överskott på +3,6 mkr. 

Socialförvaltningen har fortsatt arbetat för att uppnå budget i balans 2019. De besparingar 

som socialnämnden fattade beslut om under hösten 2018 har gett effekt. 

Glädjande är att placeringar har minskat och att allt fler kommuninvånare får stöd och omsorg 

på hemmaplan vilket är kvalitetshöjning för kommuninvånaren. 
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Förvaltningen har högre personalkostnader än budget trots att verksamhetsområdena har 

arbetat intensivt med att få ner personalkostnaderna.   

Den kommunövergripande programförklaringen ”Ökad trygghet i Åstorp kommun” 

påbörjades i september månad. Syftet med programförklaringen är att öka trygghetskänslan 

hos kommuninvånaren oavsett ålder. Målen för programförklaringen är 

 Att alla barn får en trygg uppväxt 

Att alla kommuninvånare blir självförsörjande och är i sysselsättning 

Att alla kommuninvånare har en bostad  

Att Åstorp blir drogfritt 

Att alla kommuninvånare ska känna trygghet 

Att alla kommuninvånare har en väg in 

Socialförvaltningen har påbörjat resan för att bli Sveriges bästa socialtjänst. Resans mål är att 

anpassa Åstorps kommuns socialtjänst till framtidens behov och utmaningar. Resultatet ska ge 

kommuninvånaren stöd i vardagen, ekonomisk hållbarhet, kunna attrahera, rekrytera, utveckla 

och behålla medarbetare, samt en enad och kraftfull socialförvaltning. 

Socialförvaltningen initierade och genomförde en digitaliseringsmässa i samverkan med andra 

aktörer. Årets mässa vände sig till en större målgrupp än tidigare och besökarna fick ta del av 

nya digitala lösningar. 

Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 

Äldreomsorgen har ett resultat på – 6 mkr. 

Nationellt har Sverige allt fler äldre som har behov av vård, samtidigt som det är svårt att 

rekrytera och behålla undersköterskor. I Åstorp bor allt fler äldre kvar hemma och hemvården 

får goda resultat i brukarundersökningar. Detta samtidigt som året har präglats av stora 

rekryteringssvårigheter av undersköterskor och hög arbetsbelastning för medarbetarna. 

Arbetet med ekonomin och att verkställa politiskt fattade beslut har ställt krav på ledning och 

styrning. Ett närvarande ledarskap har varit viktigt för att nå förståelse i verksamheten och 

motivera medarbetarna i sitt arbete. 

Sjukstatistiken har minskat under året. Detta beror på områdeschefernas arbete med 

rehabilitering för att öka frisknärvaron. 

Hemvården har centraliserats, vilket har gett förutsättningar för bättre nyttjande av 

personalresurser. 

Under 2018 fanns lediga platser inom särskilt boende. Socialnämnden beslutade att minska 

antalet boendeplatser. Beslutet verkställdes under 2019 genom att 12 boendeplatser stängdes 

på Vidåsen. 

Digitalt utanförskap kan leda till socialt utanförskap. För att förebygga detta har fritt WiFi 

införts på samtliga särskilda boenden. Olika tekniska lösningar har installerats för ökad 

stimulans exempelvis Tovertafel, ett digitalt aktivitetsbord. Tena Identify har givit en ökad 

kvalitet för kommuninvånare med inkontinensbesvär. 

För att öka patientsäkerheten har digital signering av läkemedel och delegerade 

arbetsuppgifter införts inom alla verksamheter med positivt resultat. 

Under hösten 2019 påbörjades en genomlysning i äldreomsorgen. Syftet med genomlysningen 

var att öka kvaliteten för kommuninvånaren samt att effektivisera verksamheten utifrån de 

ekonomiska förutsättningarna. 
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Individ & familjeomsorg/Omsorgen 

Individ och familjeomsorgen har ett resultat på + 5,1 mkr. 

Målet att nå en budget i balans har varit gemensamt för IFO/LSS. Ett arbete som har ställt 

krav på ledning och styrning med fokus på personalkostnader och rätt bemanning. 

Strukturen för att kunna arbeta aktivt med bemanningskrav efter brukarnas behov och 

förändring över tid, har krävt mycket delaktighet, styrning, ledning och uppmuntran. 

Genomlysningen av verksamhetens kostnader för placeringsavtal med familjehem och externa 

samarbetsparter. Övertag av konsulentstödda familjehem har genomförts och felaktigheter 

korrigerats. Tydliga riktlinjer har upprättats för att stödja handläggarna i deras fortlöpande 

arbete. 

Barn och familj har påbörjat sitt riktade arbete med familjerådslag. Detta är en del av 

verksamhetens hemmaplanslösningar. 

Personlig assistans har startat upp digital tidsrapportering som kommer att underlätta 

rapporteringen till Försäkringskassan. 

En genomlysning av gruppbostäder genomfördes under mars-maj med syftet att säkerställa att 

brukaren har rätt insats utifrån beslut. 

Samverkan av personalresurser mellan omsorgen och äldreomsorgen har lett till 

kompetensutveckling för medarbetarna och att beviljade insatser har verkställts. 

Ett aktivt LEAN arbete i inom individ och familjeverksamheten har stärkt medarbetarna och 

bidragit till tydligare strukturer och belyst vilka åtgärder som behöver prioriteras utifrån att 

skapa en bättre process och kvalitet i arbetet. Ett samarbete med öppenvårdens medarbetare 

har påbörjats. 

Frisknärvaron har ökat utifrån ett aktivt arbete med rehabiliteringen. 

Myndighetsenheten 

Myndighetsenheten redovisar ett resultat på + 2,3 mkr. 

Det ekonomiska resultatet beror på ett systematiskt arbete med bedömning utifrån 

lagstiftningen. 

En gemensam handbok inom LSS har arbetats fram utifrån tydliggörande av processer och 

bedömningsgrunder och nya riktlinjer inom området har antagits politiskt. Inom 

missbruksvården har hemmaplanslösningar minskat externa placeringar. Samverkan mellan 

myndighet och verkställighet har skett fortlöpande som ett led i kvalitetssäkring av beslut. 

2019 delades Individ och familjeomsorgen upp i två verksamhetsområden, där 

myndighetsenheten blev en egen verksamhet. Efter halvårsskiftet hade 

myndighetsavdelningen identifierat behoven och byggt upp organisationen för att ge en 

rättssäkerhet för kommuninvånaren och ett nära ledarskap till medarbetarna. 

Socialförvaltningen blev fjärde bästa kommunen i Sverige på att arbeta ut klienter till att bli 

självförsörjande inom ekonomiskt bistånd på ett långsiktigt och hållbart sätt. Klienterna har 

varit positiva till det nya arbetssättet, som innebär brukarmedverkan och lyhördhet från 

handläggaren. Kommunen arbetar med införandet av Trelleborgsmodellen á la Åstorp samt 

införandet av den digitaliserade medarbetaren, som syftar till att öka takten till 

självförsörjning. 

Arbetet med att öka frisknärvaron har givit goda resultat. 
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Måluppfyllnad 

Ökad sysselsättningsgrad 

Kommentar 

Alla medarbetare inom socialförvaltningen erbjuds en anställning på 100 %. 

 

Nämndsmål  Indikator Utfall 

Aktivt arbete med andra aktörer för 

att främja hållbar sysselsättning för 

kommuninvånare och därmed säkra 

egen försörjning.  

Andel invånare med ekonomiskt 

bistånd. 

Målvärde 2019 
4,1% 5,4%  

Hållbart samhälle 

Kommentar 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen syftar till att utrota 

fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla människor, uppnå 

jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 

planeten och dess naturresurser. Åstorps kommun arbetar mot målen i Agenda 30. 

Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen har påbörjat ett arbete för ett socialt hållbart 

samhälle på flera nivåer. 

Utveckling av digitala tjänster genomförs inom socialförvaltningen. Digitaliseringen har gjort 

skillnad för kommuninvånarna som varit behov av stöd i vardagen. 

Varje medarbetare görs delaktig både i det dagliga arbetet och utvecklingen av respektive 

verksamhet. 

Medarbetarna arbetar med ständiga förbättringar för kommuninvånarna som leder till ett mer 

hållbart samhälle för alla. Arbetet pågår med att stärka kommuninvånarens egen förmåga och 

förutsättningar för socialt och hållbara lösningar på hemmaplan. 

  

 

Nämndsmål  Indikator Utfall 

Socialnämnden ska vara en aktiv 

aktör för att bidra till ett socialt 

hållbart samhälle. 
 

Andelen invånare som är 

självförsörjande. 

Målvärde 2019 
100% 96%  

Regler för föreningsbidrag ska vara 

inriktade mot förebyggande 

verksamhet för olika målgrupper och 

minimera oönskad ensamhet och 

social isolering.  

Infört regelverk för föreningsbidrag. 

 

 Uppfyllt  

Stödja utveckling av sociala arenor 

för att skapa samhörighet och främja 

social trygghet. 

 

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall 

gällande: Stödja utveckling av 

sociala arenor för att skapa 

samhörighet och främja social 

trygghet. 

  Pågår  
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Nämndsmål  Indikator Utfall 

Fokus på måltiderna som 

höjdpunkter i vardagen för 

målgrupperna inom nämndens 

ansvarsområde. 

 

Så tycker äldre om äldreomsorgen 

(Socialstyrelsen) 

  Delvis uppfyllt  

Delaktighet inom 

funktionshinderverksamhet. 

  Uppfyllt  

Väldfärdstekniken ska 

implementeras för att minska 

isolering, stödja självständighet och 

möjliggöra delaktighet i 

samhällslivet.  

Bedömning av vad som genomförts 

inom välfärdteknik med lösningar 

inom verksamheten. 

 

 Arbete pågår  

Stödja anhörigas roll för att främja 

en långsiktig och hållbar 

levnadssituation. 

 

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall 

gällande "Stödja anhörigas roll för 

att främja en långsiktig och hållbar 

levnadssituation." 

  Arbete pågår  

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

Kommentar 

Samverkan inom och över gränser inom kommunal verksamhet ger större möjlighet att ge 

kommuninvånare det stöd som de är i behov av i sin vardag. Under året har 

socialförvaltningens verksamheter tydliggjort de olika enheternas uppdrag. Samverkan har 

ökat genom gemensamma ledningsmöten i syfte att samverka i frågor som rör hela 

förvaltningen. En samverkan med externa samarbetspartners är påbörjad och kommer att 

utvecklas med stöd av programförklaringen, Ett tryggare Åstorp. 

 

Nämndsmål  Indikator Utfall 

Förebyggande och tidiga insatser 

utifrån ett salutogent perspektiv ska 

prioriteras.  

Utbildning för all personal, målvärde 

2018 minst 70%. 

  Delvis uppfyllt  

Verkställande av vård och insatser 

bör i möjligast mån ske i Åstorps 

kommun.  

Antalet externa placeringar ska 

minska. 

  Uppfyllt  

Attraktiv arbetsgivare 

Kommentar 

Socialförvaltningen erbjuder önskad sysselsättningsgrad inom alla verksamhetsområden. 

Att fortsätta arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare är ett ständigt pågående arbete. Att 

lyckas med rekrytering av personal kommer att kräva en samverkan mellan alla kommunala 

förvaltningar och med näringslivet. 

Kommunen har under 2019 infört förmånsportalen Benify som ett led i det hälsostrategiska 

arbetet. 

Verksamheten arbetar löpande med en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet omfattar en rimlig 

arbetsbelastning för medarbetaren och att varje medarbetare ska få det stöd som man behöver. 

Interna tillsättningar av utannonserade tjänster har erbjudits till medarbetare, vilket har ökat 

möjligheten till att utvecklas, växa och stanna kvar inom den egna organisationen. 
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Vid senaste undersökningen av trivsel och mående var merparten positivt inställda till sin 

arbetssituation och bekräftade ett förbättrat psykosocialt mående. Intern och extern 

handledning erbjuds samtliga medarbetare. 

  

 

Nämndsmål  Indikator Utfall 

Nämnden ska vara en arbetsgivare 

som erbjuder goda arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter för 

medarbetarna. 

 

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall 

gällande: Nämnden ska vara en 

arbetsgivare som erbjuder goda 

arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter för 

medarbetarna 

  Delvis uppfyllt  

Individuella utvecklingsplaner för all 

personal. 

  Delvis uppfyllt  

Alla medarbetare ska ges möjlighet 

till heltid eller önskad 

sysselsättningsgrad. 

 

Antalet heltider i verksamheten. följ 

upp mål: Alla medarbetare ska ges 

möjlighet till heltid eller önskad 

sysselsättningsgrad. 

  Uppfyllt  

Antal/andel som önskar annat än 

heltid. 

  Uppfyllt  

Service och bemötande 

Kommentar 

Att arbeta med service och bemötande är ett ständigt arbete inom socialnämndens alla 

verksamheter, dygnet runt, sju dagar i veckan. 

Utbildningen "Att åldras i främmande land" har genomförts inom äldreomsorgen under våren. 

Målet med utbildningen är att förbättra bemötandet utifrån olika kulturer i samhället. 

Medarbetare på Backsippan har genomfört webbutbildningen på Socialstyrelsens sida 

gällande Nationell värdegrund för äldre. 

I kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) planeras 

bemötandeplaner. 

Synpunkter från kommuninvånare är ett sätt att kvalitetssäkra vårt arbete. 

Myndigheten arbetar kontinuerligt med kommunens värdeord och bemötande på APT samt i 

arbetsmiljöarbetet. 

Tillgängligheten har ökat med hjälp av standardiserade införda telefontider. 

 

Nämndsmål  Indikator Utfall 

Fokus på insatser gällande 

bemötande. 

 

Bemötande enligt KKiK. 

Målvärde 2019 
0% 0%  

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall 

gällande bemötande och åtgärder för 

att förbättra detta. 

  Arbete pågår  
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Nämndsmål  Indikator Utfall 

Synpunktshanteringen ska vara 

tillgänglig och välkänd. 

 

Så tycker äldre om äldrevården 

(Socialstyrelsen) 

  Delvis uppfyllt  

Antal inkomna avvikelser till 

verksamheten. 

  Uppfyllt  

Utökad användning av 

kompletterade metoder för att få 

fördjupad kunskap om kvaliteten i 

verksamheterna. 

 

Fem aktiviteter som bidrar till målet: 

Utökad användning av 

kompletterade metoder för att få 

fördjupad kunskap om kvaliteten i 

verksamheterna. 

  Arbete pågår  

Utveckla och förädla den offentliga 

miljön inom nämndens 

ansvarsområde. 

 

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall 

gällande mål: Utveckla och förädla 

den offentliga miljön inom 

nämndens ansvarsområde. 

  Arbete pågår  
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Räkenskaper nämnd 

Analys av helår i detalj 

Alla belopp anges i miljoner kronor (mkr) 

Tabellvärden 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Årsbudget 

2019 

Avvikelse 

2019 

Statsbidrag 53,7 31,8 26,7 16,5 10,2 

Övriga interna intäkter             0,0 0,0 0,2 0 0,2 

Övriga externa intäkter 32,5 30,5 30,5 26,7 3,8 

Summa intäkter 86,2 62,3 57,4 43,2 14,2 

Personalkostnader -223,5 -221,4 -208,7 -197,6 -11,1 

Lokalkostnader -29,3 -31,1 -28,6 -28,1 -0,5 

Övriga interna kostnader -7,7 -8,3 -7,4 -6,9 -0,5 

Övriga externa kostnader -99,9 -86,2 -73,4 -74,3 0,9 

Avskrivningar -1,2 -1,6 -1,7 -2,2 0,5 

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,1 

Summa kostnader -361,7 -348,7 -319,9 -309,3 -10,6 

Summa nettokostnader -275,5 -286,4 -262,5 -266,1 3,6 

 

Kommentarer till budgetavvikelsen 2019 

Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på + 3,6 miljoner kronor för 2019. 

Fördelningen ser ut enligt följande: 

 Förvaltningsgemensamma verksamheter och nämnd +2,2 miljoner kronor 

 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård -6,0 miljoner kronor 

 Individ- och familjeomsorg, funktionshinder +5,1 miljoner kronor 

 Myndighetsenheten +2,3 miljoner kronor 

 

Statsbidrag  

Utfallet för statsbidragen ligger +10,2 miljoner kronor över budget. 

Socialtjänsten har fått +8,8 miljoner kronor i riktade bidrag till verksamheter inom 

socialtjänstens område. Det största bidraget är medel från delegationen mot segregation 

(DELMOS). Bidraget har bland annat använts för att stärka insatser inom missbruksvården för 

både ungdomar och vuxna. Äldreomsorgen har fått +0,7 miljoner kronor för att stärka 

bemanningen. Utöver det har äldreomsorgen även fått ta del av tidigare utbetalade 

projektmedel för Senior Alert, värdighetsgarantier och e-hälsa. Andra områden där staten gått 

in med riktade medel är arbete med våld i nära relationer, psykisk ohälsa och förstärkning till 

bemanning inom barn- och ungdomsvården. 

Under året har verksamheten fått ersättning från Försäkringskassan då förvaltningen haft 

särskilda kostnader i samband med rehabiliteringsarbete. Avvikelsen uppgår till +0,3 miljoner 

kronor. 
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Ersättningarna från Migrationsverket som avser ensamkommande ligger högre med +1,1 

miljoner kronor då kommunen fått täckning för högre merkostnader för externa 

placeringskostnader. 

 

Interna intäkter 

Utfallet för interna intäkter visar en budgetavvikelse på +0,2 miljoner kronor. Socialnämnden 

har fått internt bidrag för att täcka personalkostnader för arbetet med Tryggt Åstorp, +0,3 

miljoner kronor. Avgifterna som socialnämnden får in för hantering av serveringstillstånd 

alkohol och tillsyn av verksamheten regleras mot kostnader som kundtjänst haft för sin 

hantering, -0,1 miljoner kronor. 

 

Övriga externa intäkter 

Övriga externa intäkter ligger +3,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror främst på 

att ersättningarna från Försäkringskassan för personlig assistans blivit högre än beräknat på 

grund av fler utförda timmar. Utöver det har det skett en reglering av tidigare uppbokade 

intäkter för 2018 i förhållande till faktiskt utbetalade ersättningar. Denna reglering gjordes i 

samband med delårsbokslutet. Sammanlagt är intäkterna för personlig assistans +3,6 miljoner 

kronor högre än budget. Inom ekonomiskt bistånd har det varit fler som hyrt bostad där 

kommunen står för kontraktet i första hand. Hyresintäkterna har blivit +1,2 miljoner kronor 

högre än budgeterat. I början av 2019 beslutades av riksdagen att de tidigare extratjänsterna 

som finansierats med statliga medel skulle dras in. Detta har medfört att tidigare budgetering 

av intäkter för extratjänsterna uteblivit och det ger en negativ budgetavvikelse på -1,1 

miljoner kronor. Inom äldreomsorgen har det varit lägre beläggning inom särskilt boende, 

vilket medfört att hyresintäkterna blivit lägre. Samtidigt har intäkterna för 

omvårdnadsavgifterna ökat och ger ett överskott på +0,1 miljoner kronor. 

 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna ligger -11,1 miljoner kronor högre än budget. I summan ingår 

lönekostnader för projekt med -4,7 miljoner kronor. Medlen har använts till förstärkningar 

inom särskilt boende äldreomsorg, handläggning och kvalitetsarbete inom myndighet, 

volymökning boendestödet, insatser av vägledare samt bemanning till stödboende 

ensamkommande under hösten. Nedan redovisas den övriga avvikelsen på -6,4 miljoner 

kronor. 

Inom hemvården inklusive korttiden, finns en stor obalans, -4,9 miljoner kronor som beror på 

extrakostnader för fyllnadstid, övertid och sjuklöner. Verksamheten har framförallt svårt att 

täcka med ordinarie personal på helgerna och behöver då ta in personal till en högre kostnad. 

Det pågår ett arbete med genomlysning av hemvården. Rapporten kommer att presenteras 

under januari 2020. 

Kostnaderna för gruppbostäder har varit högre än budget på grund av ökad vårdtyngd. 

Volymen inom personlig assistans har ökat då det tillkommit nya ärenden under året som 

utförs i kommunens regi. Den sammanlagda avvikelsen inom LSS är -3,9 miljoner kronor. 

Inom funktionshinderverksamheten har boendestödet varit återhållsamma med bemanningen 

trots volymökning. Sammanlagt ger det ett överskott på +0,3 miljoner kronor. 
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Inom barn och unga redovisas ett överskott på +0,9 miljoner kronor. Navet har minskat sin 

bemanning och kostnaderna för den köpta vården av familjehem har också blivit lägre än 

budgeterat. 

Myndighet har gjort en förstärkning av ledningsfunktionen under året, vilket resulterat i ett 

mindre underskott -0,1 miljoner kronor. Underskottet beräknas täckas av gemensamma 

utvecklingsmedel. 

Förvaltningen har medvetet valt att vara återhållsam med utvecklingsmedel för att balansera 

upp underskott inom äldreomsorgen. Överskottet uppgår till +1,3 miljoner kronor för 2019. 

 

Övriga interna kostnader 

Övriga interna kostnader ligger -0,5 miljoner kronor högre än budget. Socialnämnden ersätter 

överförmyndaren för kostnader för gode män för ensamkommande. I dessa ärenden skulle 

verksamheten annars haft kostnader för särskild förordnad vårdnadshavare. Förvaltningen har 

också reglerat vikariekostnader för lokalvårdspersonal gentemot 

kommunstyrelseförvaltningens städenhet. 

 

Övriga externa kostnader 

Budgetavvikelsen för övriga externa kostnader visar på ett överskott på +0,9 miljoner kronor. 

LSS-verksamheten har haft högre kostnader inom personlig assistans dels för ersättning till 

Försäkringskassan dels till privata utförare av LSS. Sammanlagt ligger kostnaden -1,2 

miljoner kronor över budget. 

Placeringskostnaderna för barn och unga inom IFO har minskat med +4,4 miljoner kronor 

som en följd av färre placeringsdygn. Kostnaderna har dock varit högre för ensamkommande, 

-2,4 miljoner kronor, som till största delen täcks med intäkter från Migrationsverket. 

Placeringskostnaderna för vuxna missbrukare, LSS, och psykiatri visar en avvikelse på + 5,6 

miljoner kronor. Myndighetsenheten har arbetat med att avsluta placeringar, ta hem tidigare 

externt placerade och erbjuda antingen ny placering inom kommunens regi eller insatser från 

öppenvården. 

Hälso- och sjukvården har ökade kostnader för tekniska hjälpmedel. I förhållande till budget 

är det en avvikelse på -0,5 miljoner kronor. Det har skett en volymökning som beror på att fler 

väljer att bo kvar hemma och att kommunen får ta hem utskrivningsklara patienter tidigare 

från sjukhuset enligt det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. För att klara en situation med sämre 

rörlighet och behov av hjälpmedel vid personlig omvårdnad har behovet av hjälpmedel ökat. 

Införandet av digitala medicinskåp och prisuppräkning för trygghetslarm har givit högre 

driftkostnader motsvarande -0,2 miljoner kronor över budget. 

Kostnaderna för försörjningsstöd visar på en avvikelse på sammanlagt -4,5 miljoner kronor i 

förhållande till budget. En förklaring är att kostnaden per ärende ökat. Ytterligare en 

förklaring är att fler hushåll har avslutat sin etableringsperiod hos Arbetsförmedlingen och 

inte är självförsörjande ännu. Inför 2019 minskades budgeten med för försörjningsstöd utifrån 

förväntade effekter av införande av Trelleborgsmodellen och ett förändrat arbetssätt inom 

ekonomiskt bistånd. 

Bidragen för bostadsanpassningar ökade i slutet av 2019. Avvikelsen är -0,3 miljoner kronor 

och beror främst på att nämnden hanterat ett ärende med extra hög kostnad, ett så kallat 

ytterfall. 
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Nettokostnadsutveckling utfall 2018-2019 

Alla belopp anges i miljoner kronor (mkr) 

Tabellvärden Utfall 2018 Utfall 2019 

Förändring        

+ ökad nettokostnad, 

 - minskad nettokostnad 

Statsbidrag 31,8 26,7 5,1 

Övriga interna intäkter 0,0 0,2 -0,2 

Övriga externa intäkter 30,5 30,4 0,1 

Summa intäkter 62,3 57,3 5,0 

Personalkostnader -221,4 -208,7 -12,7 

Lokalkostnader -31,1 -28,6 -2,5 

Övriga interna kostnader -8,3 -7,4 -0,9 

Övriga externa kostnader -86,2 -73,4 -12,8 

Avskrivningar -1,6 -1,7 0,1 

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 0,0 

Summa kostnader -348,7 -319,9 -28,8 

Summa Nettokostnader -286,4 -262,5 -23,9 

 

Kommentarer till nettokostnadsutvecklingen utfall 2018 och 2019 

Nettokostnaden har minskat 23,9 miljoner kronor från 286,4 miljoner kronor 2018 till 262,5 

miljoner kronor 2019. Minskningen motsvarar 8,3 procent i förhållande till 2018 års 

nettokostnad. 

Intäkterna har minskat med 5,0 miljoner kronor mellan åren. Förklaringen till minskningen 

är lägre volym inom ensamkommande vilket ger lägre ersättningar från Migrationsverket. I 

övrigt är det endast marginella förändringar på intäktssidan. 

 

Kostnaderna har minskat från 348,7 till 319,9 miljoner kronor. Det är en minskning med 

28,8 miljoner kronor. 

 

Personalkostnaderna är den del som minskat mest, 12,7 miljoner kronor. Förklaringarna till 

de lägre kostnaderna är; 

 äldreomsorgen har minskat med 2,4 miljoner kronor som beror på färre platser inom 

särskilt boende 

 ensamkommande har minskat med 7,0 miljoner kronor som beror på anpassning till 

lägre volym av stödboende för ensamkommande 

 daglig verksamhet har minskat med 1,3 miljoner kronor då verksamheten under året 

har flyttats över till Activa 

 gruppbostäder och personlig assistans har minskat med 1,6 miljoner kronor då 

verksamheten har arbetat med effektivisering av planering av bemanning inom båda 

verksamheterna 
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

 barn och familj/myndighet har minskat kostnaderna med 1,1 miljoner kronor. 

Verksamheten har haft färre tillsvidareanställda i jämförelse med 2018 och haft 

vakanser och därmed lägre kostnader för vikarier i samband med sjukdom och 

tjänstledighet 

 Navet har minskat kostnaderna med 0,8 miljoner kronor då verksamheten haft en 

vakans och valt att inte återbesätta denna 

 förvaltningsövergripande, myndighetsenheten, IFO o LSS adm. har en ökad kostnad 

med 1,3 miljoner kronor. Ökningen avser projektkostnader Tryggt Åstorp, 

förstärkning av ledning på myndighet, chefstöd inom IFO och LSS samt förstärkning 

av kvalitetsarbete staben 

 nämnden har en ökad kostnad med 0,2 miljoner kronor som är en effekt av ändrade 

regler för arvoden. 

 

Lokalkostnaderna har minskat med 2,5 miljoner kronor och det avser framförallt lägre 

hyreskostnader för stödboende ensamkommande. 

 

Övriga interna kostnader har minskat med 0,9 miljoner kronor. Äldreomsorgen har haft 

lägre kostnader för måltider, då volymen minskat inom äldreomsorgen. Andra kostnader som 

minskat är avgifter för tillsyn samt interna kurser och konferenser. 

 

Övriga externa kostnader har minskat med 12,8 miljoner kronor. Det motsvarar en 

minskning på c:a 15 procent. Nedan redovisas större ökningar och minskningar som ligger 

inom posten övriga externa poster: 

 bidragen till enskilda har ökat med 3,4 miljoner kronor och beror på ökade kostnader 

för försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag samt bidrag till enskilda i samband 

med placeringar 

 placeringskostnaderna för barn, unga, familj, missbruk och funktionshinder har 

minskat med 18,3 miljoner kronor 

 ersättningen till privata utförare av personlig assistans har ökat med 2,1 miljoner 

kronor 

 kostnaderna för köp av konsulttjänster i samband med projekt, bemanningsuppdrag 

samt kvalitetsarbete har ökat med 0,3 miljoner kronor 

 övriga driftkostnader har minskat med 0,3 miljoner kronor. 

 

Avskrivningarna har ökat med 0,1 miljoner kronor. 
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Volymredovisning 

Verksamhet Volym* Budget 2019 Volym* Utfall 2019 Budgetavvikelse 

LSS daglig verksamhet 3,0 1,3 -1,7 

LSS kontaktpersoner egen regi 52,0 51,0 -1,0 

LSS korttidsvistelse 6,0 6,3 +0,3 

LSS boende externt köp 4,0 1,5 -2,5 

Vuxna missbrukare, externt köp 5,0 2,0 -3,0 

Psykiatri boende, externt köp 1,0 1,0 0,0 

Familjehem. externt köp exkl 

ensamkommande 5,0 2,5 -2,5 

Familjehem egen regi exkl ensamkommande 37,0 28,0 -9,0 

Institution/HVB barn o unga 3,0 5,0 +2,0 

Ekonomiskt bistånd, antal klienter - 274 - 

Ekonomiskt bistånd, tkr 15 095 19 707 -4 612 

* antal personer    

Kommentar 

Volymerna för externa köp av insatser för barn, unga, vuxna missbrukare och för personer 

med funktionshinder har minskat mellan 2018 och 2019. Till stora delar ligger också volymen 

lägre än vad som budgeterats för året. 

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat. Orsaken är att hushållens storlek ökat och 

därmed kostnaden per hushåll samt att fler hushåll tillkommit. 

 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt (mkr) Budget 2019 Utfall 2019 Budgetavvikelse 

I503 Tekniska Hjälpmedel/utbyte 0,6 0,6 0,0 

I505 Möbler Och Inventarier Sn 1,2 0,3 0,9 

I508 Inköp Bostadsrättslägenhet 0,7 0,0 0,7 

I509 Vitvaror 0,2 0,1 0,1 

I510 Höj- Och Sänkbara Sängar Äo 0,4 0,0 0,4 

I511 IT-investeringar Socialnämnd 0,4 0,3 0,1 

I512 IT-investering Utveckling Sof 0,2 0,1 0,1 

I513 Välfärdsteknologi 1,5 0,2 1,3 

I515 Wifi-Säbo 0,4 0,0 0,4 

I533 Verksamhetssystem ProCapita 2,6 0,0 2,6 

I534 Beslutstödssystem QV 0,1 0,0 0,1 

Summa nettokostnader 8,3 1,6 6,7 

Kommentar 

Socialnämnden har använt 1,6 miljoner kronor av budgeten för investeringar på 8,3 miljoner 

kronor. Budgetavvikelsen är +6,7 miljoner kronor för 2019. 
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Årsredovisning 

Socialnämnden 

Inom vård och omsorg finns det behov av att göra kontinuerligt utbyte av inventarier, sängar, 

möbler och mindre fastighetsåtgärder. Under året har det skett bland annat skett 

fiberdragning, utbyte av sängar, inköp av markis, mindre fastighetsåtgärder, utbyte av disk- 

och tvättmaskiner, större inköp av telefoner till hemvården och utrustning till arbetsplatser. 

Det sker även investeringar som är direkt kopplade till teknikutveckling inom verksamheten. 

Under året har det gjorts investeringar i inkontinenshjälpmedel, digital läkemedelssignering, 

digitala medicinskåp samt IT-stöd för planering av bemanning inom vård och omsorg. Som 

ett stöd i kvalitetsarbetet har en ny rapport för redovisning av patient- och kvalitetsberättelse 

tagits fram. 

Utgifter som är kopplade till utbyte av nytt verksamhetssystem och uppdatering av tillhörande 

appar (QV) har inte varit aktuellt under året, men nu pågår upphandlingsarbete och systemet 

förväntas införas under 2020-2021. 

  

 



Verksamhetsstatistik 2019

Socialnämnden
Antal ärende / beslut  2019



År/Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt månad

Antal beviljade hemvårdstimmar 

2019 7 882 7 422 8 412 8 223 8 665 8 290 9 444 9 831 10 128 9 873 8 799 8 326 8 775

Särskilt boende - lediga lägenheter

2019 6 9 8 8 7 5 5 6 8 7 8 10 7

Beslut Korttidsplats

2019 17 11 15 15 15 16 12 12 15 9 11 11 13

År/Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt månad

Antal brukare med beslut

2019 115 115 118 117 117 120 121 120 118 118 119 115 118

Beslut Personlig assistans LSS

2019 8 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 8 9

Beslut Kontaktperson

2019 51 49 51 52 53 52 49 49 51 50 50 50 51

År/Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt månad

Aktuella klienter med beslut

2019 29 31 28 17 15 14 13 11 9 16 15 12 18

Extern köpt vård missbruk 

2019 3 3 2 2 2 2 1 0 0 1 2 4 2

Äldreomsorg

LSS - Funktionshinder

IFO - Missbruk

Verksamhetsstatistik Socialnämnden Sida 2 av 4



År/Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt månad

Aktuella brukare med beslut

2019 42 41 42 38 38 35 38 37 37 44 41 42 40

Insats Kontaktperson, beslut

2019 18 19 19 17 17 17 17 18 19 19 19 20 18

År/Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt månad

Antal pågående ärenden med insats

2019 144 147 138 130 130 118 115 121 114 105 109 105 123

Externt köpta vårdinsatser

2019 3 2 3 6 5 8 7 8 8 6 4 2 5

Familjehem,  egenarvoderade

2019 27 28 28 26 28 27 30 29 29 28 28 25 28

År/Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt månad

Antal pågående ärenden

2019 25 20 19 16 18 17 16 14 12 16 13 12 17

IFO - LuL och ungdomsärenden

Psykiatri

IFO - Barn och unga
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År/Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt månad

Antal inkomna ärenden, aktualiseringar

2019 47 29 40 34 37 29 24 25 37 37 33 23 33

Antal klienter

2019 273 256 267 284 289 266 280 286 261 262 283 276 274

Summa försörjningsstöd, tkr

2019 976 1 612 1 560 1 995 1 593 1 379 1 773 1 814 1 364 1 822 1 770 2 047 1 642

IFO - Ekonomiskt bistånd
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Överföring av medel från 2019 till 2020 
Dnr SND 2020/8 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse av investeringsmedel som inte 
använts under 2019 på 6 630 tkr. Under 2020 finns det behov av att överföra 
400 tkr för inköp av möbler och inventarier, 200 tkr för möbler och 
köksutrustning till kök samt 500 tkr för investeringar i välfärdsteknologi, 
sammanlagt I 100 tkr från 2019 års investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Katarina Rikse, ekonom daterad 2020-01-22 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att begära överföring av 1 100 
tkr av outnyttjade investeringsmedel 2019 till budget 2020. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att begära överföring av 1 100 tkr av outnyttjade 
investeringsmedel 2019 till budget 2020. 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Överföring av medel mellan budgetår 2019-2020

Nämnd/Förvaltning: Socialnämnden / Socialförvaltningen

Verksamhet/Projekt Drift = D Budget Redov. Avvikelse Begärd

Investering = I 2019 2019 överföring

Tekniska hjälpmedel/utbyte I 636 645 -9 0

Möbler och inventarier SN I 1 204 349 855 600

Inköp bostadsrättslägenhet I 651 0 651 0

Vitvaror I 180 51 129 0

Höj- och sänkbara sängar I 378 13 365

IT- investeringar socialnämnd I 415 298 117 0

IT-investeringar utvecklings SOF I 200 94 106 0

Välfärdsteknologi I 1 500 184 1 316 500

Wifi särskilt boende I 400 0 400 0

Verksamhetssystem ProCapita I 2 575 0 2 575 0

Beslutssystem QV I 125 0 125 0

8 264 1 634 6 630 1 100

Varför har inte investeringen slutförts under året?

Flera projekt har inte utnyttjats som planerat. Enligt nya direktiv från ekonomikontoret får inte alla 

outnyttjade medel fortsätta föras mellan åren utan tydlig motivering inför fullmäktiges 

ställningstagande.  Dock har socialförvaltningen behov av en överföring av saldo gällande outnyttjade 

investeringsmedel från 2019.

* Möbler och inventarier; sen leverans av möbler till plan 1 (planerat i december 2019, leverans januari 

2020) i kommunhuset samt renovering av kök plan 2 (försening - planerat december 2019, plan 

februari 2020).

* Digitaliseringen fortlöper och det finns ytterligare planer på att införa mer tekniska lösningar inom 

välfärdsteknik under 2020. Planering och införande under 2019 har försenats på grund av analys av 

marknadens lösningar samt kommunens infrastruktur för att kunna införa digitala lösningar.

När beräknas investeringen vara slutförd?

* Försenad leverans av möbler till plan 1 - slutförs i januari 2020. Försenat igångsättande (följd av 

möbelleverans) av renovering av kök plan 2, planering för färdigställande februari 2020.

* Överföring av medel för att fortsätta införande av välfärdstekonologi samt förbättringar av 

infrastruktur för att klara de tekniska kraven under 2020.

Behövs hela den kvarvarande budgeten föras över?

Socialnämnden äskar om att överföra 1 100 tkr av ej utnyttjade investeringmedel från 2019.

* möbler öppet landskap plan 1: 400 tkr

* modernisering kök, sittyta kaffeteria plan 2: 200 tkr

* infrastrukturkostnader kopplade till införande av välfärdsteknologi: 500 tkr

Har några omständigheter för investeringen förändrats under året?

Under året har klargjorts att ansvaret för inköp/försäljning av bostadsrätter ligger under KSF.
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Sn §  
 
Utredning gällande förutsättningar för att begära belastningsregister 
för medarbetare inom vård och omsorg 
Dnr SND 2019/214 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M) väckte ett ärende på socialnämndens sammanträde 
den 12 december 2019, gällande utdrag ur belastningsregistret för anställda 
inom vården. I nuläget begär socialförvaltningen inget utdrag ur 
belastningsregistret för denna personalkategori. På arbetsutskottet den 9 
januari 2020 beslutade ett enhälligt arbetsutskott att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för begäran om utdrag ur 
belastningsregistret för anställda inom vård och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från socialchef Monica Ehnberg och nämndsekreterare 
Linda Tholén, daterad 2020-01-21. 
  
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att förvaltningen får i uppdrag 
att bereda ärendet vidare med följande punkter: 

- Ett förslag på riktlinjer för hantering av utdragen 
- Delegat ska utses för att fatta beslut om anställning i den mån 

riktlinjerna är otydliga  
- Förhandlas fackligt med berörda parter 

 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet 
vidare med följande punkter: 

- Ett förslag på riktlinjer för hantering av utdragen 
- Delegat ska utses för att fatta beslut om anställning i den mån 

riktlinjerna är otydliga  
- Förhandlas fackligt med berörda parter 

 
Expedieras:  
Akten 
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Monica Ehnberg                                                               Linda Tholén 
Socialchef                                                                           Nämndsekreterare 
042 – 64 030                                                                      042-64 129 
Monica.ehnberg@astorp.se                                           linda.tholen@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Utredning gällande förutsättningar för att begära belastningsregister för 
medarbetare inom vård och omsorg 
Dnr SND 2019/214 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M) väckte ett ärende på socialnämndens sammanträde den 12 
december 2019, gällande utdrag ur belastningsregistret för anställda inom vården. I 
nuläget begär socialförvaltningen inget utdrag ur belastningsregistret för denna 
personalkategori. På arbetsutskottet den 9 januari 2020 beslutade ett enhälligt 
arbetsutskott att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för begäran om 
utdrag ur belastningsregistret för anställda inom vård och omsorg. 

Förslag till beslut 
Innan beslut i frågan fattas behöver förvaltningen komplettera med följande: 

- Ett förslag på riktlinjer för hantering av utdragen 
- Delegat ska utses för att fatta beslut om anställning i den mån riktlinjerna är 

otydliga  
- Förhandlas fackligt med berörda parter 

Socialnämnden föreslås därför  
att bereda ärendet vidare med ovanstående punkter i det fall det finns ett politiskt intresse 
för införande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från socialchef Monica Ehnberg och nämndsekreterare Linda Tholén, 
daterad 2020-01-21. 
 
Ärendet 
På socialnämndens sammanträde den 12 december 2019 väcktes en fråga om 
förvaltningens rutiner för utdrag ur belastningsregistret för anställda inom vården. Med 
vården menas personal som arbetar inom hälso-  och sjukvården, hemtagningsteam, 
hemvården, samt särskilt boende. Arbetsutskottet har uppdragit åt förvaltningen att utreda 
förutsättningarna för begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställda inom vård 
och omsorg. Arbetsutskottet beslutade att följande punkter skulle utredas:  
 
- Resurser som ska avsättas för att inhämta belastningsregister 
- Vilka brott ska anses vara så pass allvarliga så att en anställning inte kan komma i 

fråga? 
- Vem ska göra bedömningen kring medarbetarens lämplighet vid 

anställningsförfarandet? 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-01-21 
Version  1 

mailto:Monica.ehnberg@astorp.se
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-  
-  
-  
- I vilken omfattning ska ett belastningsregister krävas? 
 
Inledning 
Frågan om utdrag ur belastningsregistret är en fråga av integritetskänslig karaktär. Det 
finns idag en avsaknad av lagregler som styr vilka rättigheter och skyldigheter som 
arbetsgivare har vad gäller anställning av personal inom vårdyrkena. För att politiken ska 
kunna fatta ett välgrundat beslut, som dessutom kan verkställas, behöver ärendet delas 
upp i flera steg.  
Den första delen rör den juridiska aspekten av frågan, huruvida kommunen som 
arbetsgivare kan begära in ett utdrag ur belastningsregistret och under vilka 
förutsättningar. Det andra steget rör framtagandet av riktlinjer som reglerar av vilka skäl 
som utdraget begärs, vilken betydelse det ska tillmätas i en anställningsprocess samt hur 
informationen ska behandlas. Eftersom det är oklart hur socialnämnden kommer att ställa 
sig till förslaget, har förvaltningen valt att enbart fokusera på den första frågan i denna 
utredning. I det fall socialnämnden beslutar att förvaltningen ska fortsätta med 
utredningen, kommer även frågorna från arbetsutskottet samt övriga frågor att beaktas i 
en riktlinje. 
 
Denna utredning rör således enbart förutsättningarna för att införa ett krav på utdrag av 
belastningsregister. 
 
Verksamheter som begär utdrag ur belastningsregistret 
Polismyndigheten ska enligt lag föra register över lagöverträdelser. Dessa överträdelser 
registreras i belastningsregistret, i det som dagligt tal kallas för ”brottsregistret”. I 
registret finns alla personer som blivit dömda för brott i domstol eller har godkänt ett 
föreläggande från åklagare.  
 
ILO (International Labour Organisation) är FN:s organ för arbetslivsfrågor. De har 
utformat riktlinjer som ska skydda arbetstagare från oskäliga arbetskrav från 
arbetsgivaren. Riktlinjerna ska enbart ses som rekommendationer och är inte 
sanktionerade. Enligt riktlinjerna får arbetsgivare enbart inhämta uppgifter om 
lagöverträdelser om dessa är relevanta för arbetet i överrensstämmelse med nationell 
lagstiftning. 
 
Inom socialtjänstens område kontrolleras idag en stor andel personalgrupper inför 
anställning. Detta beror på att det finns lagkrav på att begära ett utdrag ur registret 
gällande personal som kommer att arbeta med barn och inom omsorgen. Syftet med 
kontrollen är att skydda barn från övergrepp och kränkningar. Det har, utifrån 
lagstiftarens perspektiv, inte bedöms vara lämpligt att personer som blivit dömda för 
allvarligare brottslighet ska arbeta med barn. Det finns också lagkrav på utdrag ur 
registret vad gäller personer som ska arbeta med barn med funktionshinder. Utdraget är i 
dessa delar begränsat till allvarligare brott mot person, såsom mord, misshandel, 
sexualbrott och barnpornografibrott. Innan en person ska anställas, ska ett utdrag ur 
registret uppvisas för arbetsgivaren. I nuläget är det anställande chef som gör 
bedömningen ifall en person ska anställas trots att denne finns lagförd. 
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Lagförslag att förbjuda utdrag ur belastningsregistret samt undantag för vissa 
verksamheter 
Regeringen har tillsatt två utredningar de senaste åren gällande rätten för arbetsgivaren att 
begära ut belastningsregister för arbetssökanden utanför den verksamhetskrets där det 
finns lagkrav på att begära ett utdrag. Det är viktigt att poängtera att ingen av 
utredningarna har lett till lagstiftning! 
 
Den första utredningen presenterades 2014 och framgår av betänkande SOU 2014:48 – 
”Utredning om registerkontroll i arbetet”. Förslaget innebar ett totalförbud mot att 
arbetsgivare begärde registerutdrag i det fall det saknades lagstöd för detta. Om 
arbetsgivaren bröt mot lagen skulle denne kunna bli skyldig att utge skadestånd till den 
enskilde arbetstagaren. Enligt regeringens direktiv skulle utredningen även identifiera om 
det fanns behov av att utöka den författningsreglerade rätten att begära belastningsregister 
inom något område. Ett av de områden som utredarna ansåg att belastningsregister skulle 
kunna inhämtas var inom vård och omsorgsyrkena och inom hälso- och sjukvården.  
Avseende delen som gällde hälso – och sjukvården hänvisade utredarna till ett tidigare 
betänkande från 2008 gällande patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetsutredningen visade att patienter var en utsatt grupp med hänsyn till de 
medicinska svårigheter som föranledde vården och dessutom bedömdes skyddsbehovet 
för äldre personer vara stort. Paralleller drogs till skolans verksamhet, där 
belastningsregister för personal alltid ska begäras. Enligt utredarna skulle även hälso- och 
sjukvårdspersonalen genomgå denna kontroll, för att säkerställa att personalen var 
lämplig för att ge nödvändig vård. När betänkandet behandlades av regeringen instämde 
regeringen i att äldre och sjuka personer hade ett stort behov av vård och att det var 
viktigt att det fanns en tillit till vårdgivaren. Regeringen avstyrkte ändå förslaget med 
hänsyn till att den personliga integriteten för medarbetarna kunde kränkas. Dessutom 
ansåg regeringen att hälso – och sjukvården var en stor sektor på arbetsmarknaden och att 
mängden personer som skulle bli föremål för kontroll var mycket stor. Förslaget ledde 
aldrig till lagstiftning. 
 
I 2014 års betänkande var frågan om belastningsregister för medarbetare inom vården 
återigen aktuell. Utredarna gjorde då en annan bedömning än tidigare och föreslog inte att 
belastningsregister skulle krävas in vid anställning. Argumenten var främst att kontroll av 
personer som ska arbeta med utsatta grupper redan gjordes gällande psykiskt sjuka, 
personer med funktionsvariation och inom missbruksvården. Dessutom krävs 
yrkeslegitimation för att utöva yrkena inom hälso- och sjukvården och vid ansökan om 
sådan inhämtas utdrag ur belastningsregistret från Socialstyrelsen. Vidare menade 
utredarna att ställningstagandet från 2008 var relativt nytt och att det inte hade 
framkommit nya omständigheter som föranledde en annan bedömning. Det framfördes 
dock att regeringen, om det ansågs finnas behov av det, kunde meddela förordningar som 
gav arbetsgivare denna rättighet. Ett alternativt lagförslag presenterades också, som var 
mycket snarlik lagen som gäller inom omsorgsverksamheten. Även i denna utredning 
nämndes att intresset för att skydda vårdtagarna var stort, men att den personliga 
integriteten också måste vägas in och i detta fall vägde det sistnämnda tyngre. 
Arbetsgivaren borde istället kontrollera personalens lämplighet genom sedvanlig 
referenstagning och arbetsgivarens bild av den arbetssökande. Regeringen har ännu inte 
behandlat betänkandet. 
 
Belastningskontroll i arbetslivet – Behovet av utökat författningsstöd 
Under 2018 tillsattes ännu en utredning om arbetsgivarens rätt att begära utdrag ur 
belastningsregistret, SOU 2019:19. Enligt direktiven skulle utredningen bland annat 
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beröra behovet av belastningsregister vid anställning inom vården. Utredningen hade sin 
utgångspunkt i betänkandet från 2014 och var tänkt att fungera som ett ”undantag” i det 
fall det föregående betänkandet skulle leda till lagstiftning. 
 
Utredarna kartlade behovet av registerkontroll och kom fram till att en stor andel 
kommuner och myndigheter redan idag begär ut uppgifter ur registret vid anställning 
även i de fall där det saknas lagkrav på att göra så. Brottsförebyggande rådet har gjort en 
rapport under 2018 vari det framgår att äldre personer löper en stor risk att utsättas för 
brott eftersom de har en särskild sårbarhet kopplad till ålder, sjukdom eller 
funktionshinder. Studier visar på att anställda på särskilda boenden både har bevittnat och 
själv utövat såväl vanvård som övergrepp på vårdtagarna. Polisens statistik visar att 
övergrepp (fysiska, psykiska, ekonomiska och sexuella) på vårdtagarna är vanligt 
förekommande. Dessutom utsätts många för stölder i sina hem där målsäganden 
misstänker hemtjänstpersonalen. Rådet ansåg att det vore lämpligt att införa ett liknande 
krav på utdrag ur registret, som gäller för personal inom skolan. Utredarna instämde i 
denna bedömning. 
 
I nästa steg skulle utredningen visa inom vilka verksamheter en registerkontroll var 
nödvändig. När det gällde vård som gavs utanför hemmet bedömdes behovet inte vara så 
stort. Siffror från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, visar att andelen Lex Sarah 
anmälningar inte är lika många som för vård som ges i hemmet. Dessutom finns det också 
en större kontroll från allmänheten om vården ges utanför hemmet.  
Gällande den vård som ges i hemmet ansåg utredarna att vårdtagaren måste ha en stor 
tillit till den personal som vårdar en. Insynen och kontrollen från arbetsgivarens håll är 
mindre än om vården ges utanför hemmet vilket kan leda till en misstro från vårdtagarens, 
anhörigas och allmänhetens håll om någonting inträffar. Utredningen föreslog därför en 
ny lag – lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre 
personer eller personer med funktionsnedsättning. Lagen skulle vara subsidär (tillämpas 
enbart om annan författning inte anger annat) till lag om registerkontroll av personer som 
utför insatser åt barn med funktionshinder. Kontrollen ska vara valfri att genomföra för 
arbetsgivarens del, eftersom de medicinska behoven varierar hos olika vårdtagare. 
Arbetssökande ska själv begära utdraget och visa upp det för arbetsgivaren och denne får 
inte dokumentera något mer än att registret har uppvisats, samt att utdraget ska vara 
begränsad till viss brottslighet.  
 
I övervägandet anges att en proportionalitetsbedömning måste göras, mellan å ena sidan 
arbetstagarens personliga integritet och å andra sidan vårdtagarens trygghet. Även dömda 
personers intresse av att få återanpassas till samhället och ”accepteras” efter att ha sonat 
sitt brott måste tas i beaktande. Vårdsektorn är stor och har ofta hög personalomsättning, 
vilket gör att andelen personer som kan bli föremål för kontroll är väldigt stor. Samtidigt 
är risken för felrekryteringar större när personalomsättningen är hög. Utredningen ansåg 
därför att intresset för vårdtagarens trygghet, väger tyngre än den personliga integriteten. 
Uppgifterna bedöms inte kunna tillgodoses på annat, mindre integritetskränkande, sätt.  
 
Utredningen föreslår att följande verksamheter ska omfattas av registerkontrollen: 

• Verksamheter som bedriver insatser i den enskildes hem gällande personer över 
65 år eller med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. 

• Insatsen ska bedrivas enligt socialtjänstlagen, LSS eller hälso och sjukvårdslagen. 
• Insatserna ska underlätta den dagliga livsföringen, exempelvis hemtjänst eller 

särskilt boende 
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Gällande omfattningen av de brott som ska finnas med på registerutdraget anser 
utredningen att det ska vara mer omfattande än inom skolan eller inom LSS-
verksamheten, som visar brott mot person. Utredningen ifrågasätter om denna reglering är 
tillräcklig för att uppnå syftet. Eftersom personalen arbetar i enskildas hem bör följande 
brottstyper finnas med i registerutdraget: 

• Brott mot liv och hälsa (mord, dråp) 
• Brott mot frihet och frid (ex, människorov, frihetsberövanden, fridskränkning) 
• Sexualbrott 
• Stölder, rån och andra tillgreppsbrott 
• Ekonomisk brottslighet 
• Förfalskningsbrott  
• Narkotikabrott 
• - Som har lett till annan påföljd än böter. 

 
Omvärldsanalys 
Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys för att kontrollera hur andra kommuner gör i 
frågan. Bjuv, Ängelholm och Helsingborg uppger att de begär belastningsregister för 
medarbetare inom vården, då vårdtagaren ska känna sig trygg med att kommunens 
personal är lämplig för sitt arbete. Detta förfarande har gjorts i många år. Klippan och 
Båstad uppger att kommunen enbart begär in registerutdrag i de fall där det finns lagstöd 
för detta. Båda kommunerna hänvisar till ovan betänkanden och inväntar åtgärder från 
lagstiftaren innan någon ny riktlinje antas. 
 
Ärendet kommer, när socialnämnden har tagit ställning till om ärendet ska beredas vidare, 
skickas på remiss till kommunens intresseorgan för äldreomsorgsfrågor. 
 
Analys och förvaltningens överväganden 
Regeringen har tillsatt två utredningar i samma ämne det senaste decenniet. I båda 
utredningarna fanns vård och omsorgsyrkena med som en möjlig sektor för att begära ett 
utdrag ur belastningsregistret, vilken i förvaltningens mening tyder på att det finns 
politiskt intresse för en sådan begäran. Den allra första utredningen från 2008, som rörde 
patientsäkerheten, föreslog ett införande av krav på utdrag ur belastningsregistret för 
personal inom hälso och sjukvården. Regeringen höll inte med utredarna och hänvisade 
till den personliga integriteten samt att belastningsregister redan inhämtades i samband 
med att den anställde ansökte om sin yrkeslegitimation. Även om det inte uttryckligen 
nämns i betänkandet, kan regeringen ståndpunkt tolkas som att en person som innehar 
yrkeslegitimation är ”godkänd och klar” för att utöva sitt yrke.  

I samtliga betänkanden har utredarna varit överens om en sak: att vårdtagare ska kunna 
känna sig trygga med den personal som kommer hem till dem. 2014 års betänkande 
föreslår inget införande egentligen, men utredarna poängterar ändå att regeringen kan gå 
emot utredningen och stifta en förordning samt att utredningen presenterar ett alternativt 
förslag utifall att regeringen skulle tycka att det är nödvändigt att inhämta ett 
belastningsregister vid anställning. Hur utredarna egentligen stod i frågan är diffust. Att 
regeringen dessutom tillsätter ännu en utredning som särskilt ska se över möjligheten för 
vissa arbetsgivare att undantas från totalförbudet mot inhämtande av belastningsregister, 
innan det första betänkandet har behandlats av riksdagen, kan också tolkas som att 
regeringen har ett visst intresse av att vård och omsorgspersonal ska kontrolleras på 
samma sätt som skolans personal eller personal inom omsorgssektorn. Regeringen vill 
därför se till att vissa arbetsgivare har ett starkt skydd, utifall ett totalförbud skulle träda i 
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kraft. I betänkandet från 2014 föreslås lagen att träda i kraft den 1 juli 2015, men över 
fyra år senare har betänkandet inte ens lett till ett lagförslag från regeringens håll.  

Förvaltningen gör bedömningen av att ett införande av krav på belastningsregister skulle 
kunna vara till fördel för vårdtagarna som har insatser från socialtjänsten. Såväl BRÅ:s 
rapport, som IVO:s analys av Lex Sarah anmälningar, kommer fram till att vårdtagare 
som får insatser i hemmet, löper en risk att utsättas för felaktig behandling. Det torde inte 
ses som en större integritetskränkning att uppvisa ett utdrag ur sitt belastningsregister vid 
anställning inom äldrevården, än inom funktionshinderverksamheten eller arbete med 
barn. Det finns dock ingen garanti för att personalen är lämplig för sitt arbete, bara för att 
belastningsregistret inte uppvisar någon brottslighet eller att personen innehar 
yrkeslegitimation. Detsamma gäller tvärt om, en person är inte nödvändigtvis olämplig 
för att inneha en viss tjänst, enbart på den grunden att man är dömd för ett brott. Om 
socialnämnden väljer att införa ett krav på utdrag, bör kommunen som arbetsgivare 
fortfarande lägga vikt även vid personlighet och referenser. 

 
Beaktande av barnperspektivet 
Barn bedöms inte påverkas av förslaget, då ärendet rör belastningsregister inom 
verksamheter som riktas mot vuxna. 
 
 
 
Linda Tholén 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 



Socialnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Jämställt försörjningsstöd 
Dnr SND 2020/15 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens arbetsutskott den 4 februari väcktes en fråga om 
jämställt försörjningsstöd. I nuläget är det oftast den person som ansöker om 
ekonomiskt bistånd som blir betalningsmottagare. Oftast är detta även 
mannen i hushållet. I syfte att stärka kvinnans ekonomiska situation lyfts 
frågan om utbetalningen ska ske till båda vuxna medlemmar i hushållet. 
Detta för att det ska bli ett mer jämställt samhälle där samtliga 
hushållsmedlemmar tar del av biståndet och minska risken för att makar 
eller sambor blir ekonomiskt beroende av varandra. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att försörjningsstödet ska 
utbetalas till båda parter i hushållet. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att försörjningsstödet ska utbetalas till båda parter i 
hushållet. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

12(17) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Svar på väckt ärende av Harri Rosqvist (SD) – Socialnämndens insyn i 
ärenden om statlig ersättning 
Dnr SND 2020/14 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 februari väckte Harri 
Rosqvist (SD) ett ärende gällande socialnämndens insyn i ärende om statlig 
ersättning. 
 
Frågan har sin grund i det beslut som togs av Kommunfullmäktige den 27 
januari 2020 § 22, där kommunfullmäktige tilldelade socialnämnden ansvar 
över förordningen för statlig ersättning (2010:1122) och (2017:193). 
Sverigedemokraterna yrkade på att socialnämnden, innan ansökan om 
statligt bidrag skickas, informeras och ges tillfälle att bifalla eller avslå 
ansökan. På sammanträdet mottog Harri Rosqvist (SD) ett muntligt svar på 
sakfrågan i yrkandet. Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle tas vidare 
till socialnämnden och att ett skriftligt svar skulle ges för vidare hantering 
där. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Harri Rosqvist (SD) 
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2020-02-04 § 37 
  
Yrkande 
Ordförande yrkar att anse ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer 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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Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 – 64 129 
Linda.tholen@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Svar på väckt ärende av Harri Rosqvist (SD) – Socialnämndens insyn i 
ärenden om statlig ersättning 
Dnr KSFD 2020/14 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 februari väckte Harri Rosqvist (SD) 
ett ärende gällande socialnämndens insyn i ärende om statlig ersättning. 
 
Frågan har sin grund i det beslut som togs av Kommunfullmäktige den 27 januari 2020 § 
22, där kommunfullmäktige tilldelade socialnämnden ansvar över förordningen för statlig 
ersättning (2010:1122) och (2017:193). Sverigedemokraterna yrkade på att 
socialnämnden, innan ansökan om statligt bidrag skickas, informeras och ges tillfälle att 
bifalla eller avslå ansökan. På sammanträdet mottog Harri Rosqvist (SD) ett muntligt svar 
på sakfrågan i yrkandet. Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle tas vidare till 
socialnämnden och att ett skriftligt svar skulle ges för vidare hantering där. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anse ärendet besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Harri Rosqvist (SD) 
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2020-02-04 § 37 
 
Ärendet 
Bakgrunden till beslutet 
Den 21 november 2019 beslutade en enhällig socialnämnd att föreslå kommunfullmäktige 
att tilldela ansvaret om statlig ersättning till socialnämnden. Ärendet hade sin grund i de 
många avslag som socialnämnden hade fått på sina ansökningar till Migrationsverket i 
denna ärendetyp. När socialnämnden överklagade Migrationsverkets beslut, avvisades 
överklaganden på den grunden att socialnämnden ansågs sakna talerätt i ärendet.  
 
Förvaltningsrätten ansåg att förordningen pekade ut kommunen (Kommunstyrelsen) som 
bidragsberättigad, inte socialnämnden. Vid ett tillfälle begärde socialnämnden 
prövningstillstånd hos Kammarrätten i frågan, men dessa valde att inte pröva frågan. För 
att överklaganden skulle prövas, krävdes beslut från kommunfullmäktige, där dessa 
tilldelade socialnämnden ansvar över förordningarna. Kommunfullmäktiges beslut 
innebär inte att socialnämnden fick en exklusiv rätt att hantera de ärenden som ger rätt till 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-05 
Version  1 
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bidrag enligt förordningen, utan socialnämnden fick samma rätt som Kommunstyrelsen 
har att överklaga beslut enligt förordningen till domstol. Utan ett sådant beslut från 
Kommunfullmäktige, skulle socialnämnden behövt gå via Kommunstyrelsen vid ansökan 
om statliga medel. Det innebär även att kommunstyrelsen som nämnd eller ansvarig 
delegat vid Kommunstyrelseförvaltningen skulle behöva ta del av sekretessbelagda 
uppgifter från socialnämnden.  
 
Processen kring ansökan av statliga medel 
I ärendet framgår att nämnden ska ha insyn i de ansökningar och den frekvensanmälan 
som dessa statliga bidrag sökes för att undvika att bidragen missbrukas. Vidare menas att 
frekvensen om stöd till asylsökande och utlänningar kan öka om kommunen kan söka 
bidrag från staten. Sverigedemokraterna menar att detta kan kosta kommunen mycket 
pengar och fler som inte hittar till arbetsmarknaden. Inga skattemedel ska slösas i onödan 
eller ansökas om, bara för att möjligheten finns. 
 
Nedan följer en förklaring kring förordningarna och vilka bidrag som kan sökas genom 
dessa.  
Kommunen har rätt till ersättning för mottagande av asylsökande och nyanlända. Staten 
betalar ut både schablonersättningar och ersättningar som grundar sig på faktiska 
kostnader. 

Kommunen är berättigade till bidrag enligt förordningen. Vissa bidrag utbetalas utan 
ansökan och andra grundas på kommunens faktiska kostnader. Socialtjänsten hanterar två 
typer av bidragsformer: dygnsschabloner och bidrag för vårdinsatser enligt LVU eller 
SoL för ensamkommande barn och unga. Eftersom det är socialnämnden som ansvarar 
för dessa personer, ligger det i sakens natur att det är socialnämnden som gör 
ansökningarna. 

Kommunen får en schablonersättning på 1 350 kr per dygn för barn och ungdomar under 
18 år och 750 kr per dygn för ungdomar över 18 år fram till första halvåret som de fyller 
20 år. Ersättningen upphör om den ensamkommande  

• får avslag på sin ansökan från Migrationsverket 
• får svenskt medborgarskap 
• uppnått maxålder för bidraget 
• återförenats med sin familj och därför inte längre är ensamkommande 
• om en ungdom inte går på gymnasiet (inte har ersättning från Centrala 

studiestödsnämnden, CSN) 
 

Bidraget betalas ut utan ansökan, men kommunen är skyldig att gå igenom 
Migrationsverkets lista över ensamkommande i kommunen och anmäla eventuella 
förändringar.  

Kommunen kan även söka ersättning för merkostnader (återsökning), det vill säga 
kostnader som är högre än nivån för dygnsschablonen, för placeringar som avser vård 
enligt Lagen om vård av unga (LVU) eller där insatsen beslutas enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) men motsvarar vårdinsatser enligt LVU. Ansökningar kan göras löpande men för 
att få bidrag ska ansökan vara inne senast sex månader efter det kvartal som ansökan 
avser, exempelvis ansökan för juli-september år 1 måste ha kommit till Migrationsverket 
senast den siste mars året därpå. Som underlag för ansökan skickas både dokumentation 
(beslut om insats och beskrivning av insatsen) och fakturakopior in till Migrationsverket. 
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Migrationsverket fattar sedan beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Om kommunen 
får avslag på sin ansökan görs en bedömning om beslutet ska överklagas eller inte. 
 
Nämndens insyn i ärenden under ansökningsprocessen 
I ärendet framgår att nämnden bör ha insyn i ansökningsprocessen och att nämnden ska 
fatta beslut om utifall en ansökan ska göras eller inte. Till saken hör att socialnämnden 
tidigare fattat beslut om att inte delges delegerade beslut som kan överklagas via 
förvaltningsbesvär. Enligt gällande delegationsordning har ekonomen rätt att ansöka om 
statliga medel enligt förordningarna. Ekonomen bedöms ha bäst insyn i vilka kostnader 
som kommunen har och vilka medel som kan återsökas samt till vilken summa. 
Socialnämnden kan inte ompröva ekonomens beslut att återsöka medel, men dessa kan 
återta delegationsrätten genom att ändra i delegationsordningen.  
 
Förvaltningens yttrande 
Som ovan anfört har socialnämnden fortsatt möjlighet till god insyn gällande vilka bidrag 
som nämnden ansöker om. Ett bidrag innebär en intäkt för kommunen och det vore 
märkligt om socialnämnden avstod från intäkter som den har rätt till enligt lag. 
Kostnaderna för kommunen är samma, oavsett om kommunen återsöker medel. Eftersom 
möjligheten att återsöka medel från staten finns, blir kostnaden i slutet lägre för 
kommunen än om något bidrag inte söks. Frekvensen för ansökningarna och vad som 
nämnden har rätt att återsöka medel för är styrt i förordningen och prövas av 
Migrationsverket. Att socialnämnden fick tilldelat ett ansvar över förordningen innebär 
inte att nämnden kan återsöka medel ”i smyg” eller att nämnden avser att återsöka medel i 
större omfattning än tidigare. Detta är för den delen inte möjligt eftersom förordningen 
styr vilka medel som kan återsökas och när. Beslutet var snarare av mer formell karaktär. 
Ekonomens beslut att återsöka medel hos Migrationsverket överklagas genom 
laglighetsprövning och inte genom förvaltningsbesvär.* Detta innebär att socialnämnden 
även fortsättningsvis kommer få ta del av information om när ansökningar görs samt 
beslut i frågan från Migrationsverket. Socialnämndens tidigare beslut att inte delges vissa 
delegationsbeslut, påverkar således inte möjligheten för nämnden att ha insyn i 
ansökningsprocessen. 
 
*Förvaltningsbesvär = ärendet riktas mot en specifik person och kan enbart överklagas av 
denne (ex avslag på ekonomiskt bistånd). Domstolen kan pröva både lagligheten och 
sakfrågan. 

*Laglighetsprövning = Ärendet riktas inte mot en specifik person och endast lagligheten 
av beslutet kan prövas av domstol. (Exempelvis att nämnden fattat beslut utanför sitt 
verksamhetsområde) 

 
 
Linda Tholén 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Delegation och behörighet för förvaltningschef att elektroniskt ansöka 
om statsbidrag från Socialstyrelsen 
Dnr SND 2020/17 
 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har infört att man ska söka deras statsbidrag elektroniskt. 
Delta kräver att ett ombud utses för att elektroniskt signera bidragsansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller Magnus Nygren.   
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att utse förvaltningschef Monica Ehnberg som ombud för 
att rekvirera statsbidrag från Socialstyrelsen samt all detta uppdateras i 
socialnämndens delegationsordning. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden utser förvaltningschef Monica Ehnberg som ombud för att 
rekvirera statsbidrag från Socialstyrelsen samt all detta uppdateras i 
socialnämndens delegationsordning. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Förvaltningen informerar 
 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

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 januari månad 2020 
 
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 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Delgivningar 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2020-01-27 § 22 Att tilldela 
socialnämnden ansvar över förordningen för statlig ersättning 

- Månadsrapport från Familjen Helsingborg gällande socialtjänsten 
- Beslut från Kultur och fritidsnämnden 2020-02-04 § 8 gällande att 

överföra ansvar från Socialnämnden till kultur och fritidsnämnden 
gällande handikapp – och pensionärsföreningar 

- Tidrapport för upphandling av nytt verksamhetssystem 
 

 
Protokoll 
SnAu 2020-02-04 §§ 27-38 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

 
 
Sn §  
 
Övrigt 
 
Sammanfattning 
 
 
Socialnämndens beslut  
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Förvaltningen informerar 
 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 



Socialnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

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 januari månad 2020 
 
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 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

16(17) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

Sn §  
 
Delgivningar 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2020-01-27 § 22 Att tilldela 
socialnämnden ansvar över förordningen för statlig ersättning 

- Månadsrapport från Familjen Helsingborg gällande socialtjänsten 
- Beslut från Kultur och fritidsnämnden 2020-02-04 § 8 gällande att 

överföra ansvar från Socialnämnden till kultur och fritidsnämnden 
gällande handikapp – och pensionärsföreningar 

- Tidrapport för upphandling av nytt verksamhetssystem 
 

 
Protokoll 
SnAu 2020-02-04 §§ 27-38 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 

 
 
Sn §  
 
Övrigt 
 
Sammanfattning 
 
 
Socialnämndens beslut  
 
Expedieras 
Akten 
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