
 
 

Åstorpsalliansen 
Interpellation: Digitala möten i bildningsnämnden 

Interpellation till Bildningsnämndens ordförande, Murat Özbalci (C) 
 
Varför tvingas alla ledamöter och ersättare samt tjänstemän att delta fysiskt på 
bildningsnämndens möte den 24 mars?  
  
Bildningsnämndens ordförande har bestämt följande i sin kallelse till nämndens möte den 24 
mars: ”Jag kan också meddela att ordförande beslutat att samtliga förtroendevalda och 
tjänstemän som deltar på sammanträde SKA delta fysiskt. Någon digital närvaro kommer 
alltså inte att medges på detta sammanträde. Har ni förhinder att komma, ansvarar ni för att 
kalla en ersättare i vanlig ordning.” (Ur kallelse BIN- möte utskickad 2021-03-16). 
 
Varför skulle det inte var möjligt att genomföra bildningsnämndens möten digitalt? 
Kommunstyrelsen genomförde ett digitalt sammanträde den 3 mars. Med vissa mindre 
justeringar visade sig detta fungera på ett utmärkt vis och därigenom skapa möjlighet för alla 
att delta utan att riskera sin hälsa. Hur rimmar det med direktiv från våra myndigheter att inte 
göra allt vi kan för att möjliggöra digitala möten? Region Skåne uppmanar till hemarbete och 
digitala träffar/möten där det är möjligt.  
 
 
Med anledning av det ovan anförda, så ställer vi följande frågor till bildningsnämndens 
ordförande:    
 

1) Med vilka motiv och syfte väljer du som ordförande i BIN att tvinga alla ledamöter 
och tjänstemän att delta fysiskt på ett nämndsmöte? 

 
2) Hur rimmar ditt beslut om fysiskt möte med direktiv och restriktioner från olika 

myndigheter i Skåne och Sverige? 
 

3) Hur ser du och de styrande på möjligheten framöver att tillåta deltagande på distans 
för de som så vill för att minimera antalet fysiska träffar och därmed risk för 
smittspridning? 

 
4) Tänker du framöver tillåta att tjänstemän och förtroendevalda deltar på distans vid 

nämnd, utskott, styrgrupper och beredningsmöte i bildningsnämndens regi? 
 
 
För Åstorpsalliansen i kommunfullmäktige 29 mars 2021 

Åsa Holmén (L) Wiveca Andreasson (M)          Hans Sundström (KD)  
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Interpellationssvar 

Åsa Holmén (L) , Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KD) har inkommit med en 

interpellation ställd till mig som bildningsnämndens ordförande med följande frågor: 

 

1) Med vilka motiv och syfte väljer du som ordförande i BIN att tvinga alla 

ledamöter och tjänstemän att delta fysiskt på ett nämndsmöte? 

 

Svar: Som nämndens ordförande ansvarar jag för att mötet bedrivs i enlighet med de 

lagkrav som ställs upp i Kommunallagen. Vad gäller deltagande på distans är kravet 

att ”samtliga deltagare kan se och höra varann och delta på lika villkor”. Än så länge 

finns det inte mycket praxis på området som ger vidare vägledning vad som innebär 

att delta på ”lika villkor” men det står klart att minsta lilla störning så som att en 

ledamot tillfälligt tappar anslutningen till mötet, att ljudet hörs dåligt eller om det 

uppstår andra tekniska strul under mötet, så kan samtliga beslut upphävas vid ett 

eventuellt överklagande. Desto fler personer som deltar på mötet, desto större är risken 

för teknikstrul. Om mötet överklagas och upphävs av rätten, behöver jag kalla in 

nämnden till ett extra sammanträde för att ta om besluten i samtliga ärenden, vilket 

medför både ett extra arbete och en extra kostnad i form av arvode och lön för 

politiker och tjänstemän. Skolan är en av grundpelarna i samhället och 

bildningsnämnden behöver nu, mer än någonsin, vara aktiva och tillsammans med 

förvaltningen leda skoleleverna igenom pandemin genom att fatta nödvändiga beslut 

och stötta upp där det behövs. Jag som ordförande ansvarar ytterst för att detta 

genomförs och kan inte riskera att besluten som fattas inte är giltiga. Alternativet är 

annars att jag som ordförande ensam fattar beslut, vilket omöjliggör att andra partier 

får sin ståndpunkt hörd. 

 

Bildningsnämnden har vidtagit åtgärder med anledning av de rekommendationer och 

riktlinjer som kommit från myndigheterna genom att hålla sammanträdena i en sal 

anpassad för över tio gånger fler personer än vad som deltar på sammanträdena, vilket 

möjliggör att det kan hållas goda avstånd mellan deltagarna på sammanträdet. 

Kommunfullmäktige medgav deltagande på distans i mitten av december 2020 och 

sedan dess har tjänstemännen medgetts rätt att delta på distans på bildningsnämndens 

och arbetsutskottets sammanträden. Anledningen till att jag gett denna rätt till 

tjänstemännen först men inte till politikerna har varit för att all utrustning inte har varit 

på plats och för att vi måste pröva oss fram vad som fungerar och inte. Vad gäller 

tjänstemännens närvaro ställs det inte samma krav som på politikernas närvaro, varför 

jag valde att först pröva med att låta tjänstemän delta digitalt. Detta har skett genom 

att jag privat har fått skicka ut en länk som tjänstemännen har kunnat ansluta till. Det 

har då uppmärksammats att den som deltar på distans har haft mycket svårt att höra 

frågor från de som deltar i salen. Eftersom det i nuläget saknas tekniska hjälpmedel i 

form av kameror eller anpassade mikrofoner i kulturhuset Björnen så vi inte heller 

kunnat uppfylla kraven i kommunallagen då alla närvarande inte har synts i bild och 

möjligheten att ta del av överläggningarna i salen har varit bristfällig. Arbetsutskottet 

hade däremot sitt mars möte i Björnekullasalen och då medgav jag att man fick delta 

på distans vilket två ledamöter och en tjänsteman också gjorde. 

 

Ska Björnekullasalen nyttjas måste en klar majoritet av deltagarna vara med på distans 

vilket jag inte kan tvinga dem till därför måste önskemålet att delta på distans 



framföras av fler än enstaka ledamöter för att vi ska kunna planera för ett 

sammanträde i Björnekullasalen där antalet som får vara i salen samtidigt är begränsat. 
 

2) Hur rimmar ditt beslut om fysiskt möte med direktiv och restriktioner från olika 

myndigheter i Skåne och Sverige? 

Det rimmar bra då politiska sammanträden specifikt är undantagna från dessa 

restriktioner. 
 

3) Hur ser du och de styrande på möjligheten framöver att tillåta deltagande på 

distans för de som så vill för att minimera antalet fysiska träffar och därmed risk 

för smittspridning? 

Jag kan endast svara för mig själv och jag har för avsikt att tillåta deltagande på 

distans när det finns tekniska möjligheter att göra det på laglig väg och utan att riskera 

övriga ledamöters hälsa som deltar fysiskt. 
 

4) Tänker du framöver tillåta att tjänstemän och förtroendevalda deltar på distans 

vid nämnd, utskott, styrgrupper och beredningsmöte i bildningsnämndens regi? 

Ja, när tekniken finns på plats så kommer nämnden tillåtas delta på distans.  

På arbetsutskottet samt beredningen har jag redan börjat tillåta deltagande på distans. 

  

 

 

 

Murat Özbalci (C) 

  Murat Özbalci 
Ordförande Bildningsnämnden  

 

 

 



               
Åstorpsalliansen 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande 

Hög tid för fullmäktige att besluta om de ekonomiska förändringarna och utformningen av 
den nya arrangemangshallen.  

Beslutet om ny idrottshall togs 2015. Flera idrottsföreningar hade redan då fått stå tillbaka 
och inte kunnat utöva sin idrott fullt ut. Nu har det gått mer än fem år sedan beslutet togs. 
Idrottsföreningarnas behov kvarstår. Vi hoppas nu att ha en idrottshall på gång som passar 
flera föreningar.  

Vi har dock en del farhågor, som rör olika föreningar som inte inryms i den nya hallen på 
Bjärshög.  Den nya hallen inrymmer inte några gymnaster utan de är tvungna att vara kvar i 
den gamla badhushallen. Ursprungstanken var en ombyggd badhushall efter deras behov. 
Men på grund av Tingdalsskolans behov av idrottsundervisning i denna lokal har detta inte 
varit möjligt. Resultatet blir att flera gymnaster har valt att lämna Åstorpsföreningen till 
förmån för andra kommuner på grund av olämpliga lokaler. Detta är ett indirekt resultat 
över att vi sedan flera år tillbaka väntar på att även idrottshallen vid Tingdal ska börja 
byggas.  En annan förening som också har blivit hårt drabbad av undermåliga lokaler är 
bordtennisen. De har inte haft dialog med kommunen på fler år.  I kultur- och 
fritidsnämnden har vi väckte ärende gällande dialog och plan för bordtennisens verksamhet i 
en mer optimal lokal.              

Vad vi lär oss är att vi måste bli mycket bättre på att driva byggprojekt i Åstorps kommun, en 
avgörande fråga. Vi kan inte fortsätta så här. Vi blir bekymrade när vi ser att resultatet av 
utformningen av hallen och därtill investeringen, som är på en helt ny, högre nivå än vad 
som tidigare diskuterats. Vi beställer en Volkswagenhall men utformar en Rolls-Royce-hall, 
och trots detta lyckas styret inte få till det så att kommunens idrottsföreningar  får sina 
behov tillgodosedda.  

Utifrån ovan beskrivning så ställer vi följande frågor till kommunalrådet: 

1. I ärendebeskrivningen till ny arrangemangshall 2015-05-25, står det i sammanfattningen 
till ärendet att investeringskostnaden är beräknad till 40 mkr. Hur såg kostnadskalkylen ut då 
för att landa på en investeringsnivå på 40 mkr och vilken typ av hall och utformning 
beställdes av bildningsnämnden som senare BFAB fick uppdrag att verkställa vidare?   

2. Hur ser investeringsnivån för arrangemangshallen ut i dagsläget 2021?  Hur förhåller den 
sig till ursprunglig ekonomisk investeringsnivå 2015?   

3. Hur ser utformningen ut av hallen som skall stå klar i maj 2022? Överensstämmer den 
med ursprungsplanen eller vilka förändringar har gjorts på vägen och på vems uppdrag? 
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4. Eftersom det har gått en tid sedan beslutet om en ny hall på Bjärshög togs så borde ett 
nytt finansierigsbeslut fram som också beskriver kalkylen och utformningen i sin helhet för 
fullmäktige. Tänker du verka för att vi framöver kan ta ett sådant beslut som mer håller sig 
till korrekt investeringsnivå och att vi även få ett tydligare och transparent beslutsunderlag 
som följer verklig kostnadsutveckling?   

 

Åstorp den 22 mars 2021  

För Åstorpsalliansen   

Åsa Holmén, (L) 

Hans Sundström,  (KD) 

Wiveca Andreasson,  (M) 

 

 

 



Svar på interpellationen "Hög tid för fullmäktige att besluta om de
ekonomiska förändringar och utformningen av den nya
arrangemangshallen"

Ställd av Åsa Holmen (L) Hans Sundström (KD) Wiveca Andreasson (M)

Som väl är så är byggnationen påbörjad av både arrangemangshall Bjärshög och
idrottshall Tingdal. Jag tror inte det är någon Rolls-Royce hall eller någon
Volkswagenhall utan funktionella byggnader som blir till nytta och glädje för
föreningsliv och våra invånare.

Nu till svar på frågorna

Fråga l. Fullmäktiges beslut var en arrangemangshall till en hyreskostnad på 2.7
miljoner. Kostnadskalkyler är en fråga som BFAB har hanterat. Utformningen
var en idrottshall med möjlighet till kulturarrangemang och med plats till minst
700 besökare.

Fråga 2. Det är fortfarande hyresnivån 2.7 miljoner som gäller.

Fråga 3.1 stort som ursprunget men med justeringar efter skolans och kultur och
fritids önskemål.

Fråga 4. Då projektet följer fullmäktigebeslut, avseende hyresnivån så ser jag
inte en anledning att ta ett nytt finansieringsbeslut. När det gäller utformning så
är projektet upphandlat och påbörjat.
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Åstorpsalliansen 
Interpellation: Samhällsbyggnadsförvaltningens resurser  

Ställd till Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande 

”Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av bygg- och miljönämnden och utför 
kommunens uppdrag gällande bygglovshandläggning, miljö- och hälsotillsyn, 
energirådgivning, miljöskydd, livsmedelskontroll, framtagande av nya detaljplaner samt 
arbete med kommunens översiktsplanering och strategiska planering.”  
 

 
 

 
Ovanstående text återfinns på Åstorps kommuns hemsida samt i vår ej ännu beslutna 
årsredovisning 2020. Det beskriver på ett bra vis vad samhällsbyggnadsförvaltingen har i 
uppdrag att utföra. Inom Åstorpsalliansen har vi konstaterat att det saknas resurser inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att utföra sitt uppdrag enligt. Vi undrar dock hur vår KSO 
ser på detta. 
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Åstorpsalliansen 
 

Mot bakgrund av detta ställer vi följande frågor till ordförande i kommunstyrelsen? 

1) Anser kommunstyrelsens ordförande att samhällsförvaltningen har tillräckligt med 
resurser för att utföra sitt uppdrag utifrån vad som krävs enligt lag? 

 
 

2) Alla bygglov ska vara expedierade inom tio veckor, annars sjunker bygglovsavgiften. 
Hur många bygglov beviljas under ett år som 2020? Hur många ärenden har vi inte 
klarat av att hantera inom dessa tio veckor under 2020?  
 

3) Hur många ärenden är ännu ej avslutade på Bygg- och miljönämnden? Och när 
beräknas dessa vara avslutade? 
 

4) Varför anställer kommunen inte de resurser inom samhällsbyggnadsförvaltingen, som 
behövs för att genomföra sitt uppdrag utifrån vad lagen kräver?  

 
5) Vilka tillsyner ansvarar samhällsförvaltningen för och hur många har genomförts 

under 2020 under respektive tillsynsområde? 
 

 
 
 

För Åstorpsalliansen i kommunfullmäktige 29 mars 2021 

Wiveca Andreasson (M)  Åsa Holmén (L) Hans Sundström (KD) 

  
 
 

 



Svar på interpellationen "Samhällsbyggnadsförvaltningens resurser"

Ställd av Wiveca Andreasson (M) Åsa Holmen (L) Hans Sundström (KD)

Svar på ställda frågor:

Fråga l. Jag bedömer att resurserna finns.

Fråga 2. År 2020 var det 192 rena beviljade bygglov, inklusive tidsbegränsade
lov. Avslagen är ej inräknade här då det efterfrågades om beviljade. Det är ca 11
% av ärendena vi inte klarat hantera inom l O veckor de senaste åren.

Fråga 3. Idag har vi l 250 ärende som inte är avslutade. Ett bygglov ska, enligt
lag, påbörjas inom två år och slutföras inom 5 år. De senaste åren har vi haft i
genomsnitt 278 handlagda ärenden per år. Detta innebär teoretiskt; 278 ärenden
per år, gånger 5 år, blir ca l 400 ärenden. Ett bygglovsärende kan pågå över 5 år
från att det upprättades. Detta innebär att mängden ärenden som inte är
avslutade alltid kommer att vara betydligt högre än antalet ärenden som
inkommer per år. Detta har att göra med bygglovsprocessens struktur.

Fråga 4. Kommunfullmäktige har stärkt upp budgeten med 600 000 inför 2020
och förvaltningen har även förstärkt bygglovsidan med ytterligare en
bygglovshandläggare men efter bokslutsdagen och omvärldsanalysen då
samhällsbyggnadschefen redovisade behoven så har kommunchefen fått i
uppdrag att i dialog med samhällsbyggnadschefen göra en bedömning av vilka
åtgärder som ev. krävs.

Fråga 5. BMN ansvarar för tillsyn inom;

Enkelt avhjälpta hinder
Hissar och andra maskindrivna anordningar
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

• Olovligt byggande
Ovårdade fastigheter och tomter

Varje år rapporteras plan-, bygg- och tillsynsenkäten in till Boverket. Senaste
åren har följande tillsynsärenden, som upprättades genom att anmälningar
inkommit till BMN, rapporterats in;



2017

2018

2019

2020

2st

9st

13st

28st

Två beslut om ingripande om föreläggande eller förbud. Ett beslut om att ingripa
med byggsanktionsavgift. 4 beslut om att inte ingripa. Dvs 7 beslut. Övriga
saknar ännu beslutsutfall. Inga egeninitierade ärenden enligt den antagna
tillsynsplanen upprättades, p g a tidsbrist.
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Åstorpsalliansen 
Interpellation: VA-fråga  

Ställd till Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande 

Denna interpellation är framtagen för att uppmärksamma hela kommunfullmäktiges 
ledamöter på att vi just nu har påbörjat en ny ”flera-100-miljoners-investering”, som lätt kan 
”trollas bort” genom att hacka upp den i mindre delprojekt. 
 
I kommunstyrelsen den 7 april kommer ärendet ”Åstorps framtida vattenförsörjning och 
reningsverk” upp. En omfattande och komplex fråga. Med de investeringar som ligger 
framför oss kommer vattenkollektivet = Åstorps kommuns invånare få räkna med kraftiga 
VA-höjningar de närmsta tio åren. Just detta ärende på KS handlar om 7 mkr i 
projekteringskostnad och en investering på ca 70 mkr. Men ärendet är så mycket större än så. 
 

Mot bakgrund av detta ställer vi följande frågor till ordförande i kommunstyrelsen? 

 
1) Hur ser projektbeskrivningen ut för Åstorps kommuns vattenförsörjning? 

 
2) Varför finns inte en tydligare, bredare, mer övergripande skrivelse som sätter in denna 

fråga i det större sammanhanget? Vi pratar om investeringar i halvmiljardklassen. 
 

3) Hur ser projektplanen ut för nästkommande tioårsperiod för detta projekt? 
 

4) Projektet är komplext. Vilka åtgärder är gjorda för att minimera risken för att misstag 
(läs totalt felaktiga satta budgetar) som gjorts i samband med Haganässkolan, 
Arrangemangshall, VA-utbyggnad Kärreberga, VA-utbyggnad Maglaby/Högalid osv? 
 

5) Hur ser det långsiktiga kostnadsläget ut gällande kostnader och taxor inom VA-
kollektivet? 
 

6) Det finns flera kostnader som inte är inräknade i projektbudget för det nya 
vattenverket, när i tiden kommer detta att delges kommunfullmäktige och på vilket vis 
är den inkluderad i kommunens flerårsplan? 
 

7) Åstorpsalliansen har tidigare lämnat in motion om vattenförsörjningsplan. En utökning 
av vattenreservoar på Björnås och en ny vattenledning Kvidinge-Åstorp indikerar på 
att ett behov av en sådan. Även behovet av en analys för att minimera ev risker samt 
tydligare redogöra för konsekvenserna av att stänga ner en vattentäkt finns. Kommer 
du att aktivt verka för att det tas fram en vattenförsörjningsplan för Åstorps kommun? 
 

8) Varför stängde vi av borran vid Tingdal innan det finns en klar bild över hela 
projektet? Finns det några planer på att öppna denna borra igen?  
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Åstorpsalliansen 
 

9) Varför saknas budget för att hantera ersättningskrav från markägare i samband med 
ändring av vattenskyddsområde och tex provborrningar? 
 

10) Hur kan vi nyttja dagvatten och avloppsvatten på ett helt annat vis än som det görs 
idag? Hur minimerar vi slösandet? 
 
 

 
För Åstorpsalliansen i kommunfullmäktige 29 mars 2021 

Roger Nielsen (M)                Åsa Holmén (L)                         Hans Sundström (KD) 

 
 
 
 
 
 

BILAGA: Ärende nr 13 i KSAU – 17 mars 2021 
 

 

 



Svar på interpellationen "VA-fråga"
Ställd av Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Hans Sundström (KD)

Svar på frågorna:

Fråga l. 2. 3. 4.5.
Vi är delägare i NSVA som sköter driften av våra anläggningar och även tar
fram underlag för investeringar i kommunens VA-anläggningar. NSVA
tillsammans med kommunen tar varje år fram en affärsplan där man redovisar
läget i verksamhet och anläggningar där redovisas även behov av underhåll och
investeringar. Den visar en gemensam bild för hela bolaget men även
kommunvis. Det redovisas även behoven av taxejusteringar framåt för varje
kommun. Affärsplanen redovisar 3 år framåt och är det underlag som vi arbetar
in i vår egen budget.

Fråga 6.
När frågorna om vattenförsörjningen av nya vattenverket är hanterade kan
detaljprojekteringen göras och då får man en tydligare bild av kostnaderna som
kan arbetas in i kommunens budget och flerårsplan.

Fråga 7.
En vattenförsörjningsplan kommer att tas fram i samband med nya vattenverket.

Fråga 8.
Det var två borror som hade dålig vattenkvalitet dessutom var
transportledningen i dåligt skick. De kommer inte att öppnas igen.

Fråga 9.
Detta är en förhandlingsfråga som inte går att budgetera.

Fråga 10.
Detta är en framtidsfråga som NSVA hjälper oss med, genom den forskning som
NSVA bedriver i samarbete med VA-syd och akademin.
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BESLUT
2021-03-10

Dnr: 201-7934-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 mars 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Åstorp
Parti: Moderaterna

Ny ersättare: Fredrik Karlsson
Avgången ersättare: Patrik Selemba

Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater:
Camilla Häggström

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www. länsstyrelsen.
se/dataskydd.

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Åstorp

Ledamot Ersättare

l. Amelie Stenqvist
2. Ulf Söderström
3. Fredrik Karlsson *

Wiveca Andreasson
Jan Karlsson
Martin Sjöström
Janet Norbäck
Joakim Sandberg
Roger Nielsen

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom
tio dagar efter dagen för detta beslut.

A\
^i^

^

Aida Kiani
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BESLUT
2021-03-10

Dnr: 201-7941-2021

Ny ledamoVersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 mars 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Åstorp
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: M:arika Lindberg
Ny ersättare: Conny Prisell
Avgången ledamot: Nikki Arvidsson

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.
se/dataskydd.

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Åstorp

Ledamot Ersättare

*

l. Jan Hennicks
2. Glehn Edman

3.Tony'Wiklander
4. Harri Rosqvist
5. Conny Prisell **

Maria Gottschalk

Peter Lindberg
Richard Mattsson

Sten Hugosson
Marika Lindberg
Rolf Lundqvist
Marcus Möller
Anna-Lena Olsson

Anton Holmberg

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom
tio dagar efter dagen för detta beslut.

Y

AMa Kiani

MECI
Start av ärende
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Socialnämnden 15(25)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-03-18

Sn§23

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 3 2020
Dnr 2020/34

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,
daterad 2020-10-30. Rapport kvartal 3, l juli - 30 september 2020.
Beslut från SnAu 2021-03-04 § 49

Yrkande

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

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

Socialnämndens beslut

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

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

^/

Ordförandes signatur

'-56'fZ

(1) J^sffera/ides sdgriatér
"^- I

(2) Justerandes^signatur Utdragsbestyrkande

MECI
Start av ärende
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Jacqueline Karlsson 
Systemförvaltare 
042 – 641 13 
Jacqueline.karlsson@astorp.se  
 
 
Socialnämndens arbetsutskott  
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, gäller ÄO, 
OF och IFO samt ej verkställda beslut enligt § 9 och enligt 28 f-g §§ 
LSS   
Dnr SN 2020- 
 
ÄO = Äldreomsorg 
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL 
IFO = Individ- och familjeomsorg 
LSS = Lagen om stöd och service 
 
Sammanfattning 
Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I kvartalsrapporten anmäls om 
kommunen har eller inte har några individrapporter för den aktuella 
perioden. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[ X ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,  
daterad 2020-10-30. Rapport kvartal 3, 1 juli – 30 september 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-10-30 
Version  1 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna 
rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt ej 
verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, samt översända rapporten 
till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 
 
 
 
 
Jacqueline Karlsson   Monica Ehnberg 
Systemförvaltare  Socialchef 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KVARTALSRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt LSS

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 3: Juli - 30 september 2020
Socialnämden

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?
JA NEJ
X

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inter åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott ?
JA NEJ

X



Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS

INDIVIDRAPPORTERING KVARTAL 3: Juli - 30 September 2020 Datum för 
Icke verkställda beslut kommunens
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak till dröjsmålet Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats erbjudande

Daglig verksamhet Den enskilde har tackat nej till erbjudande LSS 2019-09-20 2019-12-17
Önskad syssla på daglig verksamhet går inte att 
uppfylla. 
2020-04-30 Handläggare söker efter en annan
arbetsplat som kan uppfylla önskemålet.

Daglig verksamhet Brukaren vill arbeta i butik/livsmedel, detta kräver en LSS 2020-06-30
specifik handledare



KVARTALSRAPPORT

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

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 3 : JULI - 30 SEPTEMBER 2020
Socialnämnden

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?
JA NEJ
X ÄO

X OF
x IFO

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inter åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott ?
JA NEJ

X ÄO
X OF
X IFO

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



INDIVIDRAPPORT

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

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 3: JULI- 30 SEPTEMBER 2020 erbjudande
Icke verkställda beslut om personen 
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak till drjösmålet Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats tackar nej

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-05-29

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

Växelvård Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-04-09

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-06-24

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-06-01

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

Växelvård Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-06-24

Växelvård Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-07-09

ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SOL
IFO = Individ- och familjeomsorg
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Socialnämnden 16(25)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-03-18

Sn§24

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 4 2020
Dnr 2020/34

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Systemförvaltare Jacqueline ICarlsson,
daterad 2021-01-28. Rapport kvartal 4, l oktober -31 december 2020.
Beslut från SnAu 2021-03-04 § 50

Yrkande

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

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

Socialnämndens beslut

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

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

/-

Ordförandes signatur

hM
(1) Just^rara^gs^igjaa^tir

I
ir (2) Justerande^ signatur

i •

Utdragsbestyrkande

MECI
Start av ärende
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Jacqueline Karlsson 
Systemförvaltare 
042 – 641 13 
Jacqueline.karlsson@astorp.se  
 
 
Socialnämndens arbetsutskott  
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, gäller ÄO, 
OF och IFO samt ej verkställda beslut enligt § 9 och enligt 28 f-g §§ 
LSS   
Dnr SN 2020- 
 
ÄO = Äldreomsorg 
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL 
IFO = Individ- och familjeomsorg 
LSS = Lagen om stöd och service 
 
Sammanfattning 
Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I kvartalsrapporten anmäls om 
kommunen har eller inte har några individrapporter för den aktuella 
perioden. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[ X ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,  
daterad 2021-01-28. Rapport kvartal 4, 1 oktober – 31 december 2020. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna 
rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt ej 
verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, samt översända rapporten 
till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 
 
Jacqueline Karlsson   Monica Ehnberg 
Systemförvaltare  Socialchef 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-01-28 
Version  1 
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Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KVARTALSRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt LSS

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4: Oktober- 31 December 2020
Socialnämden

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?
JA NEJ
X

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott ?
JA NEJ

X



Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS

INDIVIDRAPPORTERING KVARTAL 4: Oktober - 31 December 2020 Datum för 
Icke verkställda beslut kommunens
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak till dröjsmålet Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats erbjudande

Daglig verksamhet Den enskilde har tackat nej till erbjudande LSS 2019-09-20 2019-12-17
Önskad syssla på daglig verksamhet går inte att 
uppfylla. 
2020-04-30 Handläggare söker efter en annan
arbetsplats som kan uppfylla önskemålet.

Daglig verksamhet Brukaren vill arbeta i butik/livsmedel, detta kräver en LSS 2020-06-30 2020-09-30
specifik handledare



KVARTALSRAPPORT

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

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4 : OKTOBER - 31 DECEMBER 2020
Socialnämnden

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?
JA NEJ
X ÄO

X OF
X IFO

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inter åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott ?
JA NEJ

X ÄO
X OF
X IFO

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



INDIVIDRAPPORT

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

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4: OKTOBER- 31 DECEMBER 2020 erbjudande
Icke verkställda beslut om personen 
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak till drjösmålet Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats tackar nej

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-05-29

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

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

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-06-01 2020-11-28
Avliden 2020-11-28

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-06-24

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

Växelvård Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-04-09 2020-09-30
Beslutet gäller tom 200930

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

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

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