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KALLELSE 

Socialnämnden kallas till sammanträde. 

Socialnämndens sammanträde är tillfälligt stängda för allmänheten på 
grund av covid-19. Frågor på dagordningen kan ställas till socialnämnden 
per mejl och kommer att besvaras skriftligen. 
socialforvaltningen@astorp.se Märk ditt mejl med ”Frågor på dagordning - 
SN” 

Datum: 
Tid: 
Plats: 

Tisdagen den 7 september 
13.00 OBS: TIDEN 
Fysiskt: Björnekullasalen, kommunhuset/Digitalt via Teams 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Allmänhetens frågestund
5. Uppföljning av projekt Cook and chill
6. Beslut om permanent införande av projekt cook and chill
7. Val av ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott
8. Delårsbokslut för Socialnämnden per 2021-08-31
9. Redovisning av synpunkter inom socialförvaltningen kvartal 2
10. Tillförande av arbetsmiljöansvar i socialnämndens reglemente
11. Delegation gällande beslut som fattas under jourtid
12. Revidering av handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens

arbete med våld i nära relationer
13. Riktlinjer för budget – och skuldrådgivning
14. Revidering av socialnämndens delegationsordning
15. Avvikelsestatistik Hälso och sjukvården kvartal 2 2021
16. Frågor till och från de kommunala råden
17. Förvaltningen informerar
18. Frågor från ledamöter
19. Redovisning av delegationsbeslut
20. Delgivningar
21. Övriga ärenden

Isabella Dzanko Linda Tholén 
Ordförande  Nämndsekreterare  

mailto:socialforvaltningen@astorp.se
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

NÄRVAROLISTA 

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

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

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

       Catarina Anderberg (M)            
Hans Sundström (KD)           

Mattias Jonsäter (L)         
Petra Jansdotter (SD)           

Anna-Lena Olsson (SD)           
Anneli Servin (SD)           

Harri Rosqvist (SD)          
        

ERSÄTTARE             
Ioana Cimpoeru (S)         

Monica Glans (L)         
Rolf Lundqvist (SD)         
Lena Svensson (M)         

Dafina Lugici (S)         
Bogomir Dordevic (C)         

Hampus Servin (SD)          
        

Totalt          
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
Att Bertil Wemmert (C) och Harri Rosqvist (SD) utses till justerare av 
protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att fastställa föredragningslistan. 

 
Proposition 
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Frågestund för allmänheten 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att fastställa föredragningslistan. 

 
Proposition 
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Uppföljning av projekt Cook and chill 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tidigare fattat beslut om att införa projektet ”Cook and 
chill” på prov under tre månader under perioden 2021-04-13 – 2021-07-12. 
Projektet innebär att kostenheten levererar kyld mat till vårdtagare som har 
beviljats matdistribution enligt Socialtjänstlagen och maten värms upp på plats 
hemma hos den enskilde. På socialnämndens sammanträde i juni presenterade 
servicechefen en första uppföljning av projektet. Sedan dess har ytterligare två 
enkäter skickats ut och servicechefen är inbjuden till dagens sammanträde för 
att presentera en tredje uppföljning för socialnämnden. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
 



Projekt Cook and Chill
sammanställning av enkäter



Svarsfrekvens

Varm mat Kyld mat 1 Kyld mat 2 Kyld mat 3

Utlämnade enkäter 45 45 40 37

Inlämmnade enkäter 22 33 33 37

Svarsfrekvens 49% 73% 82% 100%
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Vad tycker du om temperaturen på måltiden?

Summa av Ej svar

Summa av Missnöjd
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1. Vad tycker du om kvaliteten på måltiden som levereras?

Summa av Ej svar

Summa av Missnöjd

Summa av Nöjd

Summa av Mkt nöjd
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2. Vad tycker du om smaken på måltiden?

Summa av Ej svar

Summa av Missnöjd

Summa av Nöjd

Summa av Mkt nöjd
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3. Vad tycker du om storleken på måltidsportionen?

Summa av Ej svar

Summa av Missnöjd

Summa av Nöjd

Summa av Mkt nöjd
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4. Vad tycker du om variationerna på maträtterna?

Summa av Ej svar

Summa av Missnöjd

Summa av Nöjd

Summa av Mkt nöjd
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5. Får du tillräcklig hjälp av personalen i samband med dina måltider?

Summa av Ej svar

Summa av Missnöjd

Summa av Nöjd

Summa av Mkt nöjd
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6. Hur tycker du att leveransen av matlådorna fungerar?

Summa av Ej svar

Summa av Missnöjd

Summa av Nöjd

Summa av Mkt nöjd



Synpunkter Varm mat

• Upplevde att portionerna var för små men framförde klagomål om detta och sen blev det ändring på det.
Är mycket nöjd med det nu.

• Maten har på sista tiden varit alldeles för varm, han har bränt sig.
• För mycket potatis, ibland är det för lite grönsaker.
• För mycket grönsaker.
• Fråga 4 kan variera men är mycket nöjd överlag.
• Ofta är maten inte varm.
• Måltidsportionerna är för stora.



Synpunkter Kyld mat 1

• Maten är ok. Önskar enklare blankett att fylla i, anpassad variant för de som inte har mat varje dag.
• Jag vill gärna se att det finns en ruta att kryssa i om man inte vill ha någon efterrätt.
• Det är bra som det är.
• Smaklös. Potatis och grönsaker är för hårda. Fläsk är inte genomstekt
• Smaklösa. Hårda potatis. Dåligt kokta grönsaker. Fläsket rått.
• Vi tycker att maten är hård och okokt, svår att tugga.
• Maten måste vara färdiglagad, stekt eller kokt, annars kan man inte äta den. Ibland har korv eller kött inte varit tillagat ordentligt.
• Grönsaker halvråa och sega. Smaklöst. Fläsk inte stekt . Den varma maten var mycket godare.
• Bättre mat med det nya Cock and Chill.
• Alldeles under all kritik var mycket bättre förr.
• Jag vill ha bättre stekt och lagad mat, potatisen och grönsakerna är knappt tillagade. Kydklingen var dåligt stekt, röd inuti så jag vågade inte äta den.

Vill ha tillbaka den gamla maten och matsdeln. Den var mycket bättre.
• Mycket av maten vat inte ätbar. Potatis, fläsk och grönsaker var ej färdig kokta. Väldigt svårt att tugga då jag har proteser.
• Jag tycker att maten är hård och jag gillade den gamla maten bättre. Den förra maten smakade bättre.



•
Blev utan mat 11/6 fredagen, så hon fick ingen mat den dagen, hon fick äta youghert och 
macka.
Inte helt nöjd med det annars har allt fungerat för mamma och  hon är jättenjöd med 
maten.

•
Till ex. wallenbergare som var god, men mos full med brunsås är inte gott smakar bara 
brunsås.
Vilket alla kötträtter gör, man smakr aldrig själva rätten. Grönsaker hårda och sega. Kokt 
potatis halvfärdig.
Varför inte ha såsen för sig själv??

• Bra
Det är för stora portioner för min del. Grönsakerna är för lite tillagade. Önskar ha riktig 
efterrätt iställer för frukt.

• Mycket gott.

• Önskar fortfarande en ruta som anger om jag villa ha efterrätt eller inte.

•
Får aldrig kokta morötter. Gärna banan kan inte äta hårda äpple. Dålig stekt kyckling och 
fläsk.

•
Anpassa matsedlarna efter vårdtagares matdistrubiotn halv och hel portion. Mycket lättare 
för personal och 
vårdtagare att göra beställning.

• Tycker om all personal som kommer med maten.

Synpunkter Kyld mat 2



Synpunkter Kyld mat 3
• Önskar något mindre måltisdsportion.
• Grönsaker hårda, mer sås, mer husmansrätter.
• Smakerna är inte bra. Ibland är det för salt och ibland smakar det ingenting.

Potatisens och grönsakerna är dåligt kokta. Jag vill ha banan istället för äpple, tåler inte nektarin.
• Tjock konsistens på soppor.
• Tycker om all personal som kommer med maten.
• Anpassa matsedlarna efter VT matdistribution hel och halvportion. Mycket lättare för personal och 

VT att göra beställning.
• Något mindre måltidsportion
• Det är meningslöst att ha synpunkter för ni är inte mottagliga för kritik.

Ni bara kör på med era halvfärdiga rätter.
• Ni kryddar mycket bättre än i början och det gillar jag.
• Dåligt kryddat
• Tack för att ni lyssnade på mig när det gällde efterrätterna.



Slut!
Tack för er tid!
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Permanent införande av projekt ”Cook and chill” inom äldreomsorgen 
Dnr SND 2021/136 
 
Sammanfattning 
Under våren 2021 beslutade socialförvaltningen att införa projektet ”Cook and 
chill”, vilket går ut på att kyld mat levereras till personer som har 
biståndsbeslut på matdistrubition inom äldreomsorgen. Konceptet innebär att 
värmekedjan behålls då maten kyls ner direkt efter tillagning och därefter inte 
värms upp igen förrän måltiden ska intas. Andra fördelar med cook and chill är 
att omsorgstagaren själv kan bestämma vilken av de levererade måltiderna man 
önskar att äta en viss dag och när på dagen man önskar att äta.  
 
Projektet utvärderades av kostenheten efter tre månader och kommer att 
utvärderas ännu en gång under sensommaren 2021 och presenteras för 
socialnämnden. För att förhindra att projektet skulle avslutas mitt i sommaren 
beslutade socialnämnden i juni 2021 att tillfälligt förlänga projektet till 2021-
09-30. Socialnämnden behöver dessförinnan ta ställning till om projektet ska 
fortskrida och införas permanent i inom äldreomsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, verksamhetschef/t.f. socialchef, 2021-08-06 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att permanent införa ”Cook and chill” som standard för 
matdistribution inom äldreomsorgen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att permanent införa ”Cook and chill” som standard för 
matdistribution inom äldreomsorgen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/136 

Socialnämnden 
 
Permanent införande av projekt ”Cook and chill” inom äldreomsorgen 
Dnr SND 2021/136 
 
Sammanfattning 
Under våren 2021 beslutade socialförvaltningen att införa projektet ”Cook and 
chill”, vilket går ut på att kyld mat levereras till personer som har biståndsbeslut 
på matdistrubition inom äldreomsorgen. Konceptet innebär att värmekedjan 
behålls då maten kyls ner direkt efter tillagning och därefter inte värms upp igen 
förrän måltiden ska intas. Andra fördelar med cook and chill är att omsorgstagaren 
själv kan bestämma vilken av de levererade måltiderna man önskar att äta en viss 
dag och när på dagen man önskar att äta.  
 
Projektet utvärderades av kostenheten efter tre månader och kommer att utvärderas 
ännu en gång under sensommaren 2021 och presenteras för socialnämnden. För att 
förhindra att projektet skulle avslutas mitt i sommaren beslutade socialnämnden i 
juni 2021 att tillfälligt förlänga projektet till 2021-09-30. Socialnämnden behöver 
dessförinnan ta ställning till om projektet ska fortskrida och införas permanent i 
inom äldreomsorgen. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att permanent införa ”Cook and chill” som standard för 
matdistribution inom äldreomsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, verksamhetschef/t.f. socialchef, 2021-08-06 
 
Ärendet 
Under våren 2021 tillfrågade kostenheten om socialförvaltningen var intresserade 
av att testa projektet ”cook and chill” inom äldreomsorgen, vilket gick ut på att 
omsorgstagare som hade matdistribution som bistånd skulle få levererad kyld mat 
till hemmet. Pilotgruppen består av 40-50 omsorgstagare och dessa personer skulle 
sedan få tycka till om projektet och utvärdera maten. Uppdraget att planera, 
informera och samordna projektet sköttes av hemvårdens chefer och ansvariga 
inom centralköket. Förvaltningen skickade ut ett informationsblad två veckor 
innan projektet startade till alla vårdtagare med matdistribution och personal har 
varit behjälpliga att ge informationen muntligen om det har funnits frågor.  
 
Måltiden tillagades på kostenheten och kyldes därefter omgående ner för att sen 
värmas upp igen hemma hos den enskilde omsorgstagaren. På så sätt kunde denne 
själv välja när på dagen man önskade att äta och välja mellan 12 olika 
måltidsalternativ i veckan. Genom att måltiden inte värms upp och kyls ner flera 
gånger får måltiden högre näringsinnehåll och kvalité. Processen går till som så att 
maten levereras kyld av hemvårdspersonal en-två gånger i veckan och förvaras i 
kylen hos omsorgstagaren. Om omsorgstagaren behöver stöd med att värma 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/136 

maten, ansöker man om detta hos biståndshandläggarna. Hemvårdens personal 
hjälper då omsorgstagaren att värma maten.  
 
Projektet startade den 13 april 2021 och utvärderades av pilotgruppen efter en 
månad. Den första utvärderingen visade att den upplevda skillnaden mellan varm 
mat och Cook and Chill var liten och att majoriteten över 80% var nöjda eller 
mycket nöjda. 
Denna utvärdering presenterades därefter för socialnämnden i juni 2021 och 
nämnden beslutade därefter om en tillfällig förlängning av projektet till den 30 
september 2021.  
 
Under sommaren gjordes en andra och tredje utvärdering av projektet som visade 
en förbättring jämfört med den första utvärderingen. Detta kan bero på att viss 
inkörning och justering av tillagningsprocessen för att tillmötes se synpunkterna 
från första enkäten. Socialförvaltningens bedömning är att projektet bör fortskrida 
och införas permanent på grund av att näringsinnehållet i mat som hålls varm blir 
sämre ju längre den varmhålls. Redan efter 30 minuter har till exempel hälften av 
C-vitaminerna i maten förstörts. Även smaken påverkas negativt. En annan fördel 
är att omsorgstagaren själv kan välja när det passar att äta om maten levereras 
kyld. Miljövinsterna påverkas när vi minskar utkörningarna från sju gånger per 
vecka till en till två. Dessutom blir omsorgstagaren friare att kunna planera sin 
vecka när hen slipper se till att vara hemma och ta emot matleveransen varje dag. 
Hemvårdens personal kan fokusera mer på omvårdnaden hos de omsorgstagare 
som har ett stort omvårdnadsbehov. 
 
Samverkan mellan förvaltningar/nämnder 
Ärendet har samverkats mellan kommunstyrelseförvaltningen, kostenheten 
socialförvaltningen och genom hemvården.  
 
Finansiering 
Projektet bedöms att vara kostnadsneutralt. 
 
Intressekonflikter 
Inga intressekonflikter bedöms föreligga. Projektet har pågått i fyra månader och 
utvärderingen visar goda resultat. Projektet bedöms vara positivt utifrån 
omsorgstagarnas hälsa då måltidens näringsinnehåll är bibehållet och 
omsorgstagaren har en större frihet att själv bestämma vad man önskar att äta den 
aktuella dagen och vilken tid detta sker. Detta är inte möjligt i sådana fall maten 
levereras varm eftersom måltiden då bör intas i samband med leveransen.  
 
Uppföljning 
Projektet kommer att följas upp genom den årliga nationella brukarenkäten samt 
enkäter som skickas ut av kostenheten.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn utan riktas mot en äldre målgrupp, för övervägande se 
avsnitt ”intressekonflikter” 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/136 

 
Expedieras till  
Akten 
Socialnämnden 
 
Gun Bylund 
Vård och omsorgschef/t.f socialchef 
042 641 32 
gun.bylund@astorp.se 

mailto:gun.bylund@astorp.se
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Remissvar angående ärendet Cook and Chili

Vi tycker att nämnden borde avvakta med beslutet att permanent infria
Cook and Chill, detta eftersom förlängningen av projektet gäller fram till den
3 O september 2021.

Utvärderingen 2 och 3 visade på en klar förbättring gentemot den första
utvärderingen.

Därför vore det på sin plats att man gör en slutlig utvärdering efter den 30
september och därefter tar nämnden sitt beslut.

Det positiva är att näringsinnehållet i maten är en förbättring gentemot den
varma maten.

Viktigt är också att de personer som inte själv kan värma sin mat ska få bistånds
bestämt denna hjälp utan något krångel, eftersom det är nämnden som tagit
beslutet att inte servera varm mat till våra äldre längre.

Åstorp 2021-08-23

/3^ ff^^^
Bo Rosenqvistsr:
genom KPR
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Val av ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott 
Dnr SND 2019/4 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott. 
 
Yrkande 
Harri Rosqvist (SD) yrkar att utse Anna-Lena Olsson (SD) som ordinarie 
ledamot i arbetsutskottet. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Anna-Lena Olsson (SD) som ordinarie ledamot 
i arbetsutskottet. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Delårsbokslut för Socialnämnden per 2021-08-31 
Dnr SND 2021/ 
 
Sammanfattning 
Rapporten innehåller analys av ekonomi inklusive helårsprognos 2021 samt 
uppföljning av nämndens mål och kommentar kring kommunens 
fokusområden. 
 
Beslutsunderlag 
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Inledning 
Socialnämnden 
Delårsrapporten innehåller resultat av utfall, måluppfyllelse och prognos inom 
socialnämndens alla ansvarsområden. 
Ansvarsområdena inom äldreomsorg 
Frivilligverksamhet, hemvård, särskilt boende samt kommunal hälso- och sjukvård. 
Ansvarsområde inom individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Barn och familj, öppenvården Navet, funktionshinderverksamheten, bostadsanpassning samt 
Lagen om vård av unga. 
Ansvarsområde inom myndighetsenheten  
Myndighetsutövning inom socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service samt 
Lagen om vård av missbruk i särskilda fall. 
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Nämndens verksamhet och utveckling 
God livskvalitet 

 
Socialnämnden ska främja kommuninvånarens möjligheter till egenansvar och delaktighet i 
sin sociala situation. 
För att förtydliga individens delaktighet, bestämmanderätt och egenansvar i sin situation 
implementeras under hösten Individens behov i centrum, IBIC jämte befintliga Barnets behov 
i Centrum, BBIC som dokumentationsstöd i verksamheterna vid beslutsprocesser och 
genomförandeplanering av verksamheternas insatser. I de delar där det är relevant med 
stöttning för att komma i egen försörjning pågår ett samverkansarbete mellan 
socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten, Öka takten, som syftar till att finna vägar till 
sysselsättning via arbete eller studier och därmed även nå ekonomisk självständighet. 
Nyckeltalen kopplade till långvarigt ekonomiskt bistånd visar på en försämring vad gäller 
självständighet och ytterligare bedömning av kausalitet gällande denna målgrupp. 
  

 
Socialnämnden ska genom samverkan och engagemang skapa trygghet och nöjdhet för 
kommuninvånaren. 
Socialförvaltningen är delaktig i flera olika samverkansformer, både internt och externt och 
ingår i det kommunövergripande samarbetet mellan kommunerna i nordvästra Skåne 
- Familjen Helsingborg. Samverkan inom och mellan kommuner och region ger en större 
möjlighet till gemensamma insatser eller aktiviteter samt ett kompetens- och kvalitetshöjande 
och kollegialt lärande. 
Under pandemin har samverkan och behovet därav med bland andra Region Skåne förstärkts. 
Planering vid hemgång från slutenvården kopplat till pandemin har stärkt och förtydligat detta 
arbete och lett till en kvalitetsutveckling kring upplägg och fördelning i den 
gemensamma plattformen Mina Planer som stärker kvaliteten i arbetet. 
Teamarbete pågår fortlöpande mellan kommunen och regionen kring i samverkansarbetet Fact 
för att stärka arbetet och trygghet för individer i behov av psykiatriskt eller socialpsykiatriskt 
stöd. 
Verksamheterna arbetar med olika kvalitetsregister till exempel BPSD, Senior Alert och 
palliativa registret för att stärka kvalitén i arbetet. 
Kontinuerligt arbete kring förbättringar och för att skapa en tryggare verksamhet och nöjdhet 
hos individen görs bland annat via synpunktshantering och rapporterade avvikelser som 
resulterar i åtgärder eller översyn av rutiner som en del av verksamhetens 
kvalitetsledningssystem. 
  
Möjlighet att växa 

 
Socialnämnden ska skapa förutsättningarna till ett livslångt lärande och självständigt liv. 
Målsättningen inom samtliga delar av verksamheten är att individen har en meningsfull 
sysselsättning och en strukturerad och aktiv vardag där individen i störst möjliga mån har 
känslan av självständighet och egenbestämmande, Insatser och aktiviteter som görs är med 
målsättningen att stärka individens förmåga till egenansvar och utveckling i förhållande till 



5 
Delårsrapport 
Socialnämnden 

denna egna förmågan med inriktning kring att klara av vardagliga aktiviteter och det sociala 
samspelet med andra eller att kunna ha eller upprätthålla ändamålsenliga kontakter med vård, 
stöd och service. 
Under året sker digital kompetenssatsning i utbildningsportalen Kommunutbildningar inom 
verksamheterna som syftar till att stärka medarbetarnas kunskap och förmåga att med ett 
salutogent förhållningssätt med utgångspunkt i hur verksamhetens 
personal ska lyckas engagera individen i utvecklings- och hälsofrämjande aktiviteter på den 
egna nivån. 
Verksamhetens nyckeltal är kopplade till årlig brukarenkät som visar på en förbättring. 
  
Hållbar framtid 

 
Socialnämnden ska följa utvecklingen för att skapa en hållbar, inkluderande och resurssmart 
välfärd. 
Verksamheterna visar på en god följsamhet gentemot budget. Bemanning och behov ses 
kontinuerligt över inom samtliga verksamheter för att resurserna ska komma till bästa 
användning. Digitalisering på flera plan utreds och verkställs inom olika delar av 
förvaltningen. Implementering av ett nytt verksamhetssystem Life Care har påbörjats under 
året vilket kommer att stärka kvalitén men också öka effektiviteten i medarbetarnas dagliga 
arbete i de digitala systemen. Inom försörjningsstödet har digital ansökan initierats vilket 
beräknas underlätta handläggningen inom enheten och därmed frigöra resurser till att stärka 
det klientsociala arbetet. Inom verksamheterna signera man läkemedel digitalt, öppnar 
medicinskåp och lås på dörrar. Inom Hemsjukvården har arbetet med att införa 
läkemedelsrobot i verksamheten påbörjats. Pilotprojekt kring införande av tillsyn via 
trygghetskamera är påbörjat och projekt för att minska avfall inom kommunal verksamhet har 
påbörjats på Vidåsen med gott utfall. 
Flera möten sker på distans, vilket gör arbetet mer effektivt i de fall där transport kan 
undvikas. 
Kontinuerligt arbete gällande samverkan och kommunikation med kommuninvånaren görs 
inom samtliga verksamheter. Nyckeltal tyder på stark förbättring i Servicemätningen vid 
kontakt med kommunen. 

Nyckeltal 

Nyckeltal till nämndsmålen kommer tas fram under hösten 2021. Nedan i rapporten redovisas 
de löpande nyckeltal som följs månadsvis inom socialförvaltningen. 
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Ekonomisk redogörelse 

Delår detalj 

Mkr 
Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 13,8 18,1 5,3 12,8 

Övriga intäkter 17,5 26,6 27,5 -0,9 

Summa intäkter 31,3 44,7 32,8 11,9 

Personalkostnader -147,4 -222,5 -208,4 -14,1 

Lokalkostnader -18,4 -28,5 -28,5 0 

Övriga kostnader -46 -68,4 -70,6 2,2 

Avskrivningar -1,4 -2,1 -2,1 0 

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

Summa kostnader -213,3 -321,6 -309,7 -11,9 

Summa Nettokostnader -181,9 -276,9 -276,9 0,0 

 

 

Kommentar, driftbudget 
Budgetavvikelse och prognos helår       
Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse efter augusti på + 3,0 mnkr. Budgeten beräknas 
vara i balans vid årets slut och därmed redovisas en nollprognos för socialnämnden. 
 
Kommentarer till tabellen 3.1 Delår detalj 
Intäkter 
Intäkterna beräknas ligga +11,9 miljoner kronor högre än budget. Staten har framför allt 
beslutat om riktade bidrag till förstärkningar inom äldreomsorgen. Bidragen syftar till att 
säkerställa att det finns tillräckliga resurser till att bedriva en god och nära vård. Medlen 
används till insatser för dementa, ökad bemanning på särskilt boende och utbildning av 
personal. Kostnaderna för att hantera och förhindra smittspridning av covid-19 har kraftigt 
påverkat personalkostnaderna. Socialnämnden har sammanlagt fått 5,1 miljoner kronor i 
riktade medel för att täcka merkostnader på grund av Corona. 
Övriga intäkter visar en differens på -0,9 miljoner kronor. Antalet platser inom särskilt boende 
har minskats redan under våren och tidvis har det varit lediga lägenheter inom både särskilt 
boende och gruppbostäderna, vilket ger lägre intäkter för avgifter och hyror. 
 
Kostnader 
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Personalkostnader 
Personalkostnaderna beräknas visa på en avvikelse på -14,1 miljoner kronor. Den enskilt 
största orsaken till avvikelsen, 7,4 miljoner kronor avser merkostnader för Corona. Inom vård 
och omsorg redovisar verksamheten högre kostnader för övertid och sjuklöner. 
Övertidskostnaderna för januari-augusti 2021 har fördubblats i jämförelse med samma period 
2020. Lönekostnader som avser projekt som finansieras med externa bidrag kommer fortsätta 
att löpa under hösten. 
Prognos personalkostnader per verksamhetsområde; 

• Äldreomsorg och HSL - 14,2 miljoner kronor 
• IFO och LSS + 0,3 miljoner kronor 
• Myndighetsenheten - 0,2 miljoner kronor 

  
Övriga kostnader 
Prognosen för övriga kostnader är + 2,2, miljoner kronor. 
Placeringskostnader barn och unga +0,2 miljoner kronor 
Placeringskostnaderna för barn och unga låg högt i början av året. I januari var kostnaden 0,9 
miljoner för köp från externa utförare. Den genomsnittliga kostnaden per dygn låg på 
5 490 kr. I augusti var motsvarande kostnad 0,2 miljoner kronor och dygnskostnaden var 
2 593 kr. Verksamheten har arbetat kontinuerligt under våren och sommaren med att hitta så 
optimala lösningar för såväl den enskilde som ekonomi. 
Placeringskostnader vuxna + 0,6 miljoner kronor 
Placeringskostnaderna för vuxna missbrukare har varit lägre än budget. Under mars och april 
hade inte verksamheten någon placerad. Inom LSS har en placering förlängts under året vilket 
medför högre kostnader. Antalet köpta dygn korttidsvistelse har minskat och ligger under den 
budgeterade volymen. Inom skyddat boende har kommunen endast köpt ett fåtal dygn externt. 
Kommunerna har ingått ett samarbete, inom området "väld i nära relationer ", som innebär att 
kommunen kan ha en placerad i en annan kommun i utbyte mot att Åstorps kommun kan 
erbjuda samma möjlighet. 
Ekonomiskt bistånd - 1,5 miljoner kronor 
Bruttokostnaderna för ekonomiskt bistånd för perioden januari-augusti har minskat från 15,0 
miljoner kronor 2020 till 13,0 miljoner kronor 2021. Förra året var det i genomsnitt 248 
hushåll per månad som fick ekonomiskt stöd och i år är motsvarande antal 217 hushåll. Under 
året har ekonomiskt bistånd arbetat med att utveckla sina rutiner, göra kontinuerliga 
uppföljningar av ärenden samt fortsatt sitt samarbete med AME. 
Personlig assistans LSS +0,6 miljoner kronor 
Kostnaderna till privata utförare ligger lägre än budgeterat. 
Utvecklingsmedel/utbildning + 0,5 miljoner kronor 
Kostnaderna för förvaltningsgemensamma kostnader beräknas bli lägre då vissa 
utvecklingsarbeten/utbildningar fått skjutas framåt i tiden eller utförts i en billigare form. 
Ensamkommande + 1,8 miljoner kronor 
Volymminskningen inom ensamkommande har fortsatt. Både kostnader och intäkter ligger 
lägre än budgeterat. 
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Nettokostnadsutveckling jämförelse 2020 - 2021 perioden januari-augusti 

 
 
Kommentarer till nettokostnadsutvecklingen januari-augusti 2020–2021 
Socialnämnden redovisar en lägre nettokostnad med 2,7 miljoner kronor mellan 2020 och 
2021 efter de första åtta månaderna.  Nedan kommenteras endast större avvikelser. 
Intäkterna ligger -1,0 miljoner kronor lägre 2021 än 2020. Under förra året fick kommunen 
bidrag för att täcka merkostnader för hantering av Corona. I år har verksamheten fått bidrag 
till att täcka sjuklönekostnader under perioden januari-juli, därefter upphör de direkt riktade 
bidragen som är kopplade till pandemin. Sammanlagt i år har nämndens verksamheter blivit 
beviljade 14,3 miljoner kronor i projektmedel. Utöver det har 1,5 miljoner kronor överförts 
från föregående år. Tillsammans ger det 15,7 miljoner kronor. Hittills har 9,4 miljoner kronor 
använts. Då situationen med Corona blivit lugnare de senaste månaderna, har verksamheterna 
kunnat minska sitt behov av bemanning. En del av förstärkningsbidraget till äldreomsorgen 
har då kunnat täcka en del av de merkostnader för personal som Corona medfört. 
Volymen inom ensamkommande fortsätter att minska och efter andra tertialet är intäkterna -
5,0 miljoner kronor lägre 2021 än 2020. Det har även skett en volymminskning inom 
personlig assistans och i förhållande 2020 har intäkterna minskat med -0,3 miljoner kronor. 
Antalet boendeplatser inom äldreomsorgen har minskat successivt samtidigt som det tidvis 
funnits lediga platser inom särskilt boende och gruppbostäderna. Det har gett lägre avgifts- 
och hyresintäkter än förra året. 
Personalkostnaderna har ökat med 9,7 miljoner kronor. Merparten av ökningen, 8,6 miljoner 
kronor ligger inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Antalet arbetade timmar* har 
stigit från 242 484 timmar 2020 till 260 680 timmar 2021. Det motsvarar c:a 14 årsarbetare 
mer per månad i år jämförelse med förra året. Av dessa beräknas c:a 5 årsarbetare arbeta 
övertid. Antalet övertidstimmar har fördubblats, vilket ger ökade kostnader per timme. Inom 
hälso- och sjukvården har kostnaderna för hyrpersonal minskat från 3,6 miljoner kronor 2020 
till 3,1 miljoner kronor. 
Övriga kostnader ligger -13,1 miljoner kronor lägre i år. Kostnaderna för 
förbrukningsmaterial har minskat med - 6, miljoner kronor, Placeringskostnaderna har gått ner 
med -5,1 miljoner kronor och kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat med -1,8 
miljoner kronor. 
Under rubriken nyckeltal punkterna 4.4 samt 4.5 går det att följa årets siffror per månad för 
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placeringar vuxna missbrukare, externa placeringar barn och unga samt uppgifter om 
ekonomiskt bistånd.  
  

Händelser av vikt som lyft verksamheten 
Under 2021 har dokumentations- och avvikelsesystemet Procapita börjat ersättas med Life 
Care. Syftet med projektet är att införa ett verksamhetssystem som är modernt, 
användarvänligt och flexibelt, som förenklar och effektiviserar samtliga arbetsprocesser och 
bidrar till bättre arbetsmiljö och mer tid för den enskilde omsorgstagaren. Uppstart med 
utbildning i IBIC, individens behov i centrum, har påbörjats och införs fullt ut under hösten 
2021. 
Utbildningsportal har lanserats under det första halvåret 2021. Tre utbildningar 
tillgängliggjorts för omvårdnadspersonal. Utbildningarna berör bättre bemötande vid psykisk 
ohälsa, arbetsglädje, kommunikation, samt lyft- och förflyttningsteknik. 
Äldrelyftet där vårdbiträden utbildas till undersköterskor fortsätter under året och avslutas i 
december. 
Vaccinering av omvårdnadspersonal och sjuksköterskor mot Covid- 19 startade under januari 
månad. Cirka 75–80% tackade ja till vaccination. 
Projekt "minska avfallet" har börjat implementerats på Vidåsen via workshops och 
handlingsplan. Detta förväntas, förutom miljömässiga vinster, medföra positiva effekter 
gällande kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. 
 
Under våren har förvaltningsövergripande planering genomförts för att organisera 
hemvårdens arbete utifrån team. I teamet kommer vårdpersonal, enhetschef, sjuksköterska, 
rehab personal samt handläggare att ingå. Teamen kommer att arbeta med omsorgstagaren i 
centrum och biståndshandläggarna kommer tilldelas ansvar för specifika geografiska 
områden. Systemet Mina planer, (verksamhetssystemet där kommunen kommunicerar med 
regionen gällande inneliggande patienter) har även uppdaterats och kopplats till områdena. 
 
Verksamheten assistans och gruppbostäder inom LSS har under våren delats med syfte att öka 
kvaliteten för brukare och medarbetare. En enhetschef ansvarar för kommunens fyra 
gruppbostäder och en enhetschef har ansvar för personlig assistans, korttidstillsynen, 
avlösarservice och ledsagarservice. Denna uppdelning kommer att kvarstå utifrån den nya 
organisationen som startar till hösten, "Sveriges bästa socialtjänst". 
 
Verksamhetsledningen har sett över externa placeringar och insatser. Dels för att säkerställa 
att klientens behov uppfylls dels för att se om behoven kan tillgodoses på hemmaplan. 
Ytterligare händelser som lyft verksamheten är det utökade samarbetet mellan enheterna för 
ekonomiskt bistånd och barn och familj, där enheterna tillsammans arbetat fram rutiner. Intern 
utbildningssatsning har gjorts för att öka förståelsen bland socialsekreterarna gällande 
ekonomisk utsatthet och hur detta kan påverka barn, vilket har lett till en större medvetenhet 
och analyserande förmåga i socialsekreterarnas utredningar. 
 
Nya medarbetare har bidragit till en bättre arbetsmiljö och god stämning i 
myndighetsgruppen, som i sin tur resulterat i att arbetsgruppen fått ökad kraft och 
arbetsglädje. Detta har visat sig bland annat genom en låg sjukfrånvaro i arbetsgruppen och ett 
aktivt deltagande i möten. 
Öppenvårdens verksamhet har flyttat in i kommunhuset och personalen sitter numera 
tillsammans med kollegor från övriga enheter. Flytten har skapat en samhörighet och 
gemenskap samt leder till tätare samarbete och förhoppningsvis mer effektivitet i det dagliga 
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arbetet. En kvalitetssäkring pågår inom öppenvården för att se över eventuella 
kompetensbehov för att bättre kunna möta klienter på hemmaplan. Översyn av 
evidensbaserade metoder som används och ska användas i behandlingsarbetet är påbörjat. 
 
Enheten för ekonomiskt bistånd har under våren tillsammans med Arbetsmarknadsenheten 
vidareutvecklat samverkan utifrån Öka Takten. En övergripande kartläggning av de sökandes 
aktuella situation har visat att en betydligt större grupp än vad som tidigare varit känd, har 
någon form av ohälsa eller språkbrist som hinder för att komma vidare till egen försörjning. 
Därefter har insatser arbetats fram med tydligare inriktning för att kunna möta framförallt 
individer med språkhinder.  Inom enheten har resurser riktats om för att skapa bättre 
förutsättningar för att arbeta med de som står långt från arbetsmarknaden utifrån ohälsa. 
Enheten har under sommaren påbörjat lansering av digital ansökan av försörjningsstödet, en 
process som beräknas vara i full drift under hösten 2021. 
 
Ett strategiskt arbete kring skuldsättning är pågående då lokal statistik visar att både 
ungdomar och äldre är högt skuldsatta i Åstorp, sett ur ett nationellt perspektiv. Utvecklingen 
av arbetet med budget och skuldrådgivning fortsätter för att skapa en modern och tillgänglig 
budget- och skuldrådgivningsfunktion med möjligheter att utvärdera insatserna. Genom 
koppling mellan nationell och lokal statistik, aktuell kunskap och forskning göra en plan för 
arbetet, så att så många medborgare som möjligt får kännedom om möjligheten till stöd av en 
budget och skuldrådgivare. 

Händelser som krävt ledning och styrning 
Kvalitetsarbetet ska vara en integrerad del av styrning och ledning och därmed i planering och 
uppföljning på alla nivåer. Den pågående digitaliseringen inom verksamheten har inneburit en 
förstärkt tydlighet i att se till helheten, budgeten och samverkan. 
Covid-19 har varit en händelse utöver det vanliga som krävt ledning och styrning. Stort fokus 
har varit på att vidta åtgärder för att minska smittspridning och skydda de boende från smitta. 
Rutiner har nästan dagligdags uppdateras efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. De 
särskilda boendena har haft besöksförbud och sociala aktiviteter har begränsats. 
Besöksförbudet upphörde under våren. 
 
Ledningsgruppen för äldreomsorgen och hälso- och sjukvård träffas regelbundet för att skapa 
en gemensam strategi för att utveckla verksamheterna framåt. Under rådande pandemi, arbetar 
områdescheferna med sin ekonomi, personal och verksamhet. 
Arbete med effektivare schemaläggning inom verksamheterna har pågått under våren. 
Verksamheten har implementerat Life Care, ett nytt dokumentationssystem. I samband med 
detta även en ny rutin gällande digitalisering av dokumentation och handläggningar. 
Medarbetare har behövt stöttning av både kollegor och chef för att bli bekväma i det nya 
systemet och ta till sig de nya rutinerna. 
 
Under våren har förvaltningsövergripande planering genomförts för att organisera 
hemvårdens arbete utifrån team. I teamet kommer vårdpersonal, enhetschef, sjuksköterska, 
rehab personal samt handläggare att ingå. Teamen kommer att arbeta med omsorgstagaren i 
centrum och biståndshandläggarna kommer tilldelas ansvar för specifika geografiska 
områden. Systemet Mina planer, (verksamhetssystemet där kommunen kommunicerar med 
regionen gällande inneliggande patienter) har även uppdaterats och kopplats till områdena. 
  
  



11 
Delårsrapport 
Socialnämnden 

  
  

Samlad bedömning av prognos för helår 
Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse efter augusti på. Budgeten beräknas vara 
i balans vid årets slut och därmed redovisas en nollprognos för socialnämnden. 

Kommentar, investeringsbudget 
  

Projekt, tkr 
Utfall 
31/8 

Årsbudg
et 

Prognos 
31/8 Kommentar 

I501 Inventarier Förvaltningsövergr 0 -100 0 Utvecklingsreserv. 

I502 It Förstärkning Verksamhet 0 -100 0 Utvecklingsreserv. 

I505 Möbler Och Inventarier Sn -136 -900 -900 Plan lagd för hösten, kommer användas. 

I509 Vitvaror -56 -100 -100 Plan lagd för hösten, kommer användas. 

I510 Höj- Och Sänkbara Sängar Äo 0 -350 -350 Plan lagd för hösten, kommer användas. 

I511 It-Investeringar Socialnämnd 0 -100 0 Utvecklingsreserv. 

I513 Välfärdsteknologi -96 -2 000 -1 000 Delar kommer utnyttjas, plan kommer. 

I515 Wifi-Säbo 0 -100 0 Översyn görs. 

I536 Larm Och Tillbehör -29 -500 -500 Upphandling kommer i höst. 

I540 Nytt Verksamhetssystem -674 -2 817 -1 000 

Allt kommer inte användas 2021. 
Projektet kommer förlängas under 2022 
till och med september. Medel kommer 
behöva föras över. 

Total -991 -7 067 -3 850  

Återstår 2021-12-31   -3 217  
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Delårsrapport 
Socialnämnden 

Nyckeltal 

Personalkostnader 

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

Fyllnadstid, tkr 89 30 32 40 45 23 38 37     

Övertid, tkr 694 542 360 266 172 212 323 532     

Andel sjukfrånvaro, % 7,10 7,86 9,12 7,05 5,73 5,20 2,92 3,58     

Andel sjukfrånvaro: Värdet i maj är uppdaterat sedan månadsuppföljningen efter maj. 
Fyllnadstid och övertid redovisas exklusive PO-pålägg (40,15%). 
  

Bostadsanpassningar 

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

Antal ärenden 3 3 3 1 0 4 2 4     

Kostnad per ärende, tkr 26 0
65 

7 16
7 

38 2
80 

30 1
25 0 22 2

10 
30 5
96 

85 9
42     

Första halvåret av 2021 har inte avvikit markant från tidigare års antal ärende inom 
bostadsanpassning. Det som avviker är att flera ärenden har tagit längre tid att handlägga pga 
pandemin tex genom försiktighet med besök från entreprenörer. 
Ramper, tröskelkorrigeringar och hissar är de vanligaste ärendena. 

Äldreomsorg & hälso- sjukvård 

Särskilt boende 

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

Antal platser 80 80 80 80 80 80 80 80     

Antal belagda platser 73 * 70 * 71 * 70 70 68 72 69     

Bemanning/belagd plats 0,79 0,65 0,79 0,78 0,79 0,74 0,52 0,67     

Under året har antalet platser inom särskilt boende minskats från 20 till 12 på Backsippan. 
Detta boende ska flyttas över till avdelningen Tulpanen på Vidåsen under hösten. Under våren 
har det skett en successiv minskning av beläggning på boendet. Riktade statsbidrag till 
äldreomsorgen har i huvudsak använts för att täcka en högre bemanning på boendena. Den 
genomsnittliga beläggningen per plats är inklusive förstärkningsbidrag beräknat till 0,67 
årsarbetare per plats. 

Hälso- och sjukvård 

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

Antal inskrivna i 
hemsjukvården 233 230 217 223 217 229 226 227     
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Socialnämnden 

Myndighetsenheten 

Missbruk 

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

Vuxen, externt köpt 
vård, tkr 59 32 0 0 73 138 142 114     

Antal placeringsdygn 31 17 0 0 33 60 62 51     

Snittkostnad per dygn, kr 1 89
0 

1 89
0 0 0 2 21

2 
2 29

5 
2 29

5 
2 22

9     

Enheten gick in i året med en placering inom missbruk och har under sommaren haft två 
placerade. Enheten arbetar aktivt tillsammans med öppenvård för att hitta lösningar på 
hemmaplan. 

Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd 

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

Antal biståndstagare 315 310 323 312 294 286 275 284     

Antal hushåll 228 220 230 224 216 209 200 208     

Snitt per hushåll 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4     

Utbetalt 
försörjningsstöd, tkr 

1 66
1 

1 79
3 

1 73
7 

1 83
7 

1 73
5 

1 69
6 

1 68
6 

1 68
6     

Försörjningsstöd / 
hushåll, tkr 7,3 8,1 7,6 8,2 8,0 8,1 8,4 8,1     

Försörjningsstöd / 
biståndstagare, tkr 5,3 5,7 5,4 5,9 5,9 5,9 6,1 5,9     

Individ & familj och funktionsvariation 

IFO / Funktionsvariation 

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

Boende Fabriksgatan, SoL, 
antal 10 10 10 10 10 10 11 11     

Boendeplatser gruppbostad 
enl. LSS, antal 38 38 38 38 38 38 38 38     

Boende gruppbostad enl. 
LSS, antal 36 37 36 36 35 35 35 35     

Brukare med boendestöd 
SoL, antal 18 18 19 19 17 17 18 19     
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Delårsrapport 
Socialnämnden 

Barn och familj 

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

Barn & unga, extern köpt 
vård, tkr 917 687 478 395 300 359 518 218     

Antal placeringsdygn 167 141 133 120 108 130 138 84     

Genomsnittlig 
dygnskostnad, kr 

5 49
0 

4 87
3 

3 59
4 

3 29
2 

2 77
4 

2 76
0 

3 75
1 

2 59
3     
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Snau §  
 
Redovisning av synpunkter inom socialförvaltningen kvartal 2 
Dnr SND 2021/135 
 
Sammanfattning 
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Under årets första sex månader har 38 stycken 
synpunkter inkommit till förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller Magnus Nygren. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 
 



Socialförvaltningen    
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Magnus Nygren 
Kvalitetscontroller 
042 – 64118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
Synpunktsredovisning kvartal 2, 2021  
Dnr SND 2021/135 
 
Sammanfattning 
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Under årets första sex månader har 38 
stycken synpunkter inkommit till förvaltningen.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar redovisning till nämndens arbetsutskott som 
föreslås godkänna framtagen redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller Magnus Nygren. 
 
Ärendet 
Synpunktshanteringen utgör tillsammans med lex Sarah, lex Maria 
och avvikelsehanteringen en del i kontrollen av att 
omsorgstagare/klienter/brukare/patienter får sina behov 
tillgodosedda med god kvalitet. Möjligheten att lämna synpunkter 
finns via kommunens hemsida, på medborgarkontoret, via post eller 
via direkt kontakt inom verksamheterna. Redovisning sker kvartalsvis 
till socialnämndens arbetsutskott och halvårsvis till socialnämnden. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-06-30 
Version  1 
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Intressekonflikter 
Inga intressekonflikter anses föreligga. 
 
 
Uppföljning  
Nästa uppföljning efter kvartal 3. 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Magnus Nygren         
Kvalitetscontroller     
 
 
 
Expedieras till: 
Socialnämndens arbetsutskott 
Akten 

Redovisade synpunktkategorier Antal Q1-Q2 Avslutade Q1-Q2

Bemötande/kompetens 13 12
Delaktighet/inflytande 5 4
Öppettider/tillgänglighet 1 1
Fysisk miljö
Handläggningstid
Kritik kopplad till myndighetsbeslut 2 2
Kritik kopplad till verkställighet 7 7
Intern synpunkt 3 3
Ledarskap 1 1
Övrigt 6 6
Summa 38 36
Antal utredningsdagar 557
Snitt per utredning 15,5



Rapportering av synpunkter, socialförvaltningen, kvartal 2, 2021 Bilaga till tjänsteskrivelse, SND 2021/135

Nr ID Mottaget Kort beskrivning Svar / åtgärd Slutrapport Kategori Verksamhet Utredningstid Tid

1 Kundtjänst, 

digital

2021-01-07 Klagomål från anhörig gällande 

bemötande på boende mot omsorgstagare.

Direkt kontakt med anhörig och 

avstämning med personal.

2021-01-13 Bemötande SäBo 6 Q1

2 Mail 2021-01-07 För många fikande på Rönnåsen. 

Underlag saknas i w3d3. 

Avstämt med personal och följer 

riktlinjer.

2021-02-25 Övrigt Hemvård 49 Q1

3 Rapport 31 2021-01-22 Beröm till personal på Höken special Informerad personal. 2021-02-19 Bemötande Psykiatri 28 Q1

4 Rapport 40 2021-01-22 Synpunkt om kränkning för äldre vid 

användande av begreppet "brukare"

Nämnden beslutar om ny terminologi. 

Omsorgstagare.

2021-02-17 Övrigt ÄO 26 Q1

5 Rapport 71 2021-01-31 Klagomål; frusen och nedkyld 

omsorgstagare på korttidsvården.

Avslutat utan åtgärd då omsorgstagare ej 

haft negativa synpunkter på 

korttidsvården. Alla parter informerade.

2021-04-19 Bemötande Korttid 78 Q1

6 Brev 2021-01-04 Synpunkter/feedback/förbättringsförslag 

kring fysisk och psykisk miljö på 

Vidåsen.

Personligt svar från chef till 

synpunktslämnare.

2021-01-07 Kritik 

verkställighet

SäBo 3 Q1

7 Mail 2020-12-17 Tankar om frivilligverksamhet i 

Coronatider. 

Direkt svar och synpunkter tas in i 

planering.

2020-12-18 Delaktighet ÄO 1 Q1

8 Kundtjänst, 

digital

2021-01-07 Klagomål från anhörig gällande 

bemötande på boende mot omsorgstagare.

Direkt kontakt med anhörig och 

avstämning med personal.

2021-01-13 Bemötande SäBo 6 Q1

9 Kundtjänst, 

digital

2020-12-08 Synpunkter på användning av 

skyddsutrustning inom hemvård. 

Anonym.

Rutiner och arbetssätt har setts över och 

personal följer de riktlinjer vi har.

2020-12-09 Kritik 

verkställighet

Hemvård 1 Q1

10 Kundtjänst, 

digital

2020-12-05 Synpunkt från "god man" om användning 

av skyddsutrustning hos brukare.

Avstämt med "god man" och personal. 2020-12-31 Bemötande Hemvård 26 Q1

11 Rapport 103 2021-02-08 Klagomål på måltidshjälp gällande stress 

vid insats från omsorgstagare.

Avstämt med omsorgstagare och 

personal.

2021-02-09 Bemötande Hemvård 1 Q1

12 Rapport 101 2021-02-09 Klagomål på trygghetslarm som 

"självtester".

Avstämt med omsorgstagare och 

personal.

2021-02-15 Kritik 

verkställighet

Hemvård 6 Q1

13 Rapport 110 2021-02-11 Klagomål på rökande personal. Personal informeras i veckamail om 

gällande rutiner.

2021-02-15 Kritik 

verkställighet

Hemvård 4 Q1

14 Rapport 128 2021-02-16 Klagomål om att personal slutar inom 

bostöd.

Ärende avslutat då utredare ej kunnat få 

kontakt för att stämma av synpunkt.

2021-03-19 Övrigt Psykiatri 31 Q1

15 Rapport 178 2021-03-04 Beröm till personal på Backsippan. Beröm framfört till personal. 2021-03-05 Bemötande SäBo 1 Q1

s 1 av 3



Nr ID Mottaget Kort beskrivning Svar / åtgärd Slutrapport Kategori Verksamhet Utredningstid Tid

16 Rapport 157 2021-02-24 Uppdragstagare som upplever sig kränkt 

vid telefonsamtal.

Mottagare av samtal erbjuder alternativ 

och ursäkt men uppdragstagaren släpper 

ärendet.

2021-02-25 Kritik myndighet Barn o familj 1 Q1

17 Rapport 158 2021-02-25 Klagomål rökande personal vid 

Fabriksgatan.

Personal har informerats om rutiner. 2021-03-09 Kritik 

verkställighet

Psykiatri 12 Q1

18 Rapport 194 2021-03-11 Personal som tar upp obehagligt 

bemötande från omsorgstagare.

Avstämt med personal och anmäld som 

KIA.

2021-03-25 Intern synpunkt Hemvård 14 Q1

19 Rapport 139 2021-02-18 Synpunkt om vaccinationsläget i 

kommunen.

Svar till uppgiftslämnare från MAS. 2021-02-19 Övrigt Övergripande 1 Q1

20 Rapport 195 2021-03-12 Klagomål från klient på handläggare. Samtal med berörd personal och 

återkopplad.

2021-05-26 Bemötande Barn o familj 75 Q1

21 Rapport 197 2021-03-12 Synpunkt om hur personalen på 

Fabriksgatan mår.

Avstämt med personal. Personalen 

upplever ingen problematik.

2021-03-31 Ledarskap Psykiatri 19 Q1

22 Rapport 207 2021-03-15 Synpunkt kostnader gällande kost på 

Punkthuset.

Avslutat och skickat vidare till 

servicechef Jesper Hansen.

2021-03-16 Övrigt ÄO 1 Q1

23 Rapport 208 2021-03-16 Bristande tillsyn hos omsorgstagare. Information till personal och inbokade 

hembesök hos omsorgstagare.

2021-03-23 Kritik 

verkställighet

Hemvård 7 Q1

24 Rapport 225 2021-03-23 Synpunkt från privatperson via IVO 

gällande handläggare.

Avstämt med personal och yttrande till 

Transportstyrelsen.

2021-03-31 Kritik myndighet Ek.bist 8 Q1

25 Rapport 233 2021-03-26 Synpunkt på APT-möten på rågenvillan. Synpunkt besvaras och hänvisas till 

samverkansform gällande utformning och 

frekvens av verksamhetens APT.

2021-04-06 Intern synpunkt LSS 11 Q1

26 Rapport 243 2021-03-29 Synpunkt om publicerad information 

kring brukarundersökning på hemsidan.

Uppdaterad information på hemsidan. 2021-03-30 Övrigt Övergripande 1 Q2

27 Rapport 251 2021-03-31 Klagomål inom hemvården gällande 

missförhållande.

Slutförd. Ansvarig chef har ringt 

uppgiftslämnare och diskuterat ärendet 

och informerat personal.

2021-04-01 Bemötande Hemvård 1 Q2

28 Rapport 255 2021-04-06 Inlämnad lex Sarah-rapport från 

uppgiftslämnare pga. dålig återkoppling 

till rapport 197.

Hänvisat till svar enligt rapport 197. 

Ingen ny åtgärd.

2021-04-20 Delaktighet Psykiatri 14 Q2

29 Rapport 279 2021-04-13 Synpunkt om information gällande 

stängning av Backsippan.

Synpunktslämnaren har fått information i 

ärendet.

2021-04-20 Delaktighet Övergripande 7 Q2

30 Rapport 280 2021-04-08 Framförda synpunkter från PRO Kvidinge 

på AU, gällande Rönnåsens 

trygghetsboende.

Skriftligt svar till PRO. 2021-04-22 Delaktighet Övergripande 14 Q2

s 2 av 3



Nr ID Mottaget Kort beskrivning Svar / åtgärd Slutrapport Kategori Verksamhet Utredningstid Tid

31 Skrivelse / 

Rapport 303

2021-04-19 Synpunkt från anhörig via 

Patientnämnden rörande boende på 

Punkthuset.

Svar av FC är skickat. Samtal med 

berörda gjorda av OC.

2021-05-07 Kritik 

verkställighet

Hemvård 18 Q2

32 Rapport 298 2021-04-19 Klagomål på ledarskap inom hemvården. Synpunktslämnaren har fått information i 

ärendet.

2021-04-20 Intern synpunkt Hemvård 1 Q2

33 Rapport 319 2021-04-25 Klagomål på nåbarhet av socialtjänsten, 

BOF.

Avstämning med personal och 

återkopplat till uppgiftslämnare.

2021-04-26 Tillgänglighet Barn o familj 1 Q2

34 Rapport 380 2021-05-25 Miss panta flaskor åt omsorgstagare vid 

inköp av matvaror.

Åtgärdat och avstämt med personal. 2021-05-26 Bemötande Hemvård 1 Q2

35 Rapport 411 2021-06-03 Missnöje med familjehemsplacering. Kontakt med handläggare och 

uppgiftslämnare gjord och avstämt.

2021-08-06 Delaktighet Barn o familj 64 Q2

36 Rapport 429 2021-06-08 Beröm till bostadsanpassning. Meddelat till verksamheten. 2021-06-08 Bemötande Bostadsanpassni

ng

0 Q2

37 Rapport 431 2021-06-07 Klagomål från ensamkommande efter 

vräkning.

Avslutat utan åtgärd. 2021-06-15 Bemötande Myndighet 8 Q2

38 Rapport 497 2021-06-28 Anhörig klagar på att hemtagningsteam 

och dag/kvällspatrull tagits bort.

Avstämt med personal och återkopplat till 

uppgiftslämnare. Rutiner genomgångna.

2021-07-09 Bemötande Korttid 11 Q2

s 3 av 3
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Tillförande av arbetsmiljöansvar i socialnämndens reglemente 
Dnr SND 2021/111 
 
Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en 
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som 
leder till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att utreda 
och förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att upprätta 
handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö. 
 
Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-
30, har kommunstyrelsen och respektive nämnd huvudansvaret för arbetsmiljön 
inom sitt verksamhetsområde och ansvaret fördelas därefter till respektive 
förvaltningschef. Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett 
arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om detta i 
samtliga reglementen. I syfte att förtydliga nämndens arbetsmiljöansvar 
föreslås ansvaret att tillföras reglementet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-07-01 § 145 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-06-07 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige att revidera socialnämndens 
reglemente genom att tillföra att socialnämnden ansvarar för arbetsmiljön inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera 
socialnämndens reglemente genom att tillföra att socialnämnden ansvarar för 
arbetsmiljön inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL
2021-07-01

Snau §145

Tillförande av arbetsmiljöansvar i socialnämndens reglemente
Dnr SND 2021/111

Sammanfattning
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som
leder till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att
utreda och förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att
upprätta handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö.

Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-
10-30, har kommunstyrelsen och respektive nämnd huvudansvaret för
arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde och ansvaret fördelas därefter till
respektive förvaltningschef. Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett
arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om
detta i samtliga reglementen. I syfte att förtydliga nämndens arbetsmiljöansvar
föreslås ansvaret att tillföras reglementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-06-07

Yrkande

Ordförande yrkar
att föreslå socialnämnden att revidera socialnämndens reglemente genom att
tillföra att socialnämnden ansvarar för arbetsmiljön inom nämndens
verksamhetsområde.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att revidera
socialnämndens reglemente genom att tillföra att socialnämnden ansvarar för
arbetsmiljön inom nämndens verksamhetsområde.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

hM
Justerandes sianatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
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SND 2021/111 

Kommunfullmäktige 
 
Tillförande av arbetsmiljöansvar i socialnämndens reglemente 
Dnr SND 2021/111 
 
Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en 
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som leder 
till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att utreda och 
förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att upprätta 
handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö. 
 
Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-
30, har kommunstyrelsen och respektive nämnd huvudansvaret för arbetsmiljön 
inom sitt verksamhetsområde och ansvaret fördelas därefter till respektive 
förvaltningschef. Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett 
arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om detta i 
samtliga reglementen. I syfte att förtydliga nämndens arbetsmiljöansvar föreslås 
ansvaret att tillföras reglementet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera socialnämndens reglemente genom att 
tillföra att socialnämnden ansvarar för arbetsmiljön inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-06-07 
 
Ärendet 
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en 
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som leder 
till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att utreda och 
förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att upprätta 
handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö. 
 
Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet åligger det 
kommunfullmäktige att framställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy för kommunen, att 
fördela ansvarsområden till nämnderna och skriva in dessa i nämndernas 
reglementen och att årligen följa upp att nämnden driver verksamheten i enlighet 
med dessa mål. I kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen 2017-10-30, framgår att 
respektive nämnd ansvarar för arbetsmiljön för personal anställda inom den 
förvaltning som nämnden styr. Nämnden kan därefter fördela arbetsmiljöuppgifter 
till chefstjänstemän, däremot kan aldrig själva ansvaret för arbetsmiljön fördelas.  
 
Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett arbetsmiljöansvar från 
kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om detta i samtliga reglementen. 
Detta föreslås därför att läggas till i nämndernas reglementen genom texten  
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Tjänsteskrivelse 
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”Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning 
med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges under 
”Personalfrågor för hela kommunen” i detta reglemente.” 
 
Ärendet har inte varit föremål för samverkan mellan nämnder eller förvaltningar 
då respektive nämnd enligt arbetsmiljöpolicyn ansvarar för sin egen verksamhet. 
Arbetsmiljöarbetet följs årligen upp i respektive nämnd. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn. 
 
Expedieras till  
Akten 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 641 29 
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
mailto:linda.tholen@astorp.se
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Delegation gällande beslut som fattas under jourtid 
Dnr SND 2021/118 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens uppdrag kräver en dygnet runt jour eftersom människor ska 
kunna tillförsäkras rätt hjälp under årets alla dagar och dygnets alla timmar. För 
att kunna upprätthålla denna service har socialnämnden i många år haft ett 
samarbete med andra skånska kommuner genom socialjouren, som utgår från 
Helsingborgs kommun. Socialjouren tar vid och utreder och fattar beslut i vissa 
angivna ärenden utanför ordinarie kontorstid. Det finns vissa typer av beslut 
som nämnden inte får delegera till tjänstemän utan där beslut måste fattas av 
ledamot i nämnden. För att detta ska skötas på ett bra sätt har socialnämnden 
sedan 2011 beslutat att ha en jourtelefon som cirkulerar runt mellan 
arbetsutskottets ordinarie ledamöter. I takt med att samhället har digitaliserats i 
större mån kan ordförande sköta fler uppgifter på distans. Socialnämnden bör 
därför ta ett nytt ställningstagande i frågan gällande vilka ledamöter som ska 
kunna fatta beslut å nämndens vägnar under jourtid. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-08-12 § 168 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2021-07-09 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att delegera åt ordförande, eller vid dennes frånvaro, till vice 
ordförande att å nämndens vägnar fatta beslut under jourtid. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att delegera åt ordförande, eller vid dennes frånvaro, 
till vice ordförande att å nämndens vägnar fatta beslut under jourtid. 
 
Expedieras:  
Akten 
Socialjouren 
SOS 
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PROTOKOLL
2021-08-12

Snau §168

Delegation gällande beslut som fattas under jourtid
Dnr SND 2021/118

Sammanfattning
Socialnämndens uppdrag kräver en dygnet runt jour eftersom människor ska
kunna tillförsäkras rätt hjälp under årets alla dagar och dygnets alla timmar.
För att kunna upprätthålla denna service har socialnämnden i många år haft ett
samarbete med andra skånska kommuner genom socialjouren, som utgår från
Helsingborgs kommun. Socialjouren tar vid och utreder och fattar beslut i
vissa angivna ärenden utanför ordinarie kontorstid. Det finns vissa typer av
beslut som nämnden inte får delegera till tjänstemän utan där beslut måste
fattas av ledamot i nämnden. För att detta ska skötas på ett bra sätt har
socialnämnden sedan 2011 beslutat att ha enjourtelefon som cirkulerar runt
mellan arbetsutskottets ordinarie ledamöter. I takt med att samhället har

digitaliserats i större mån kan ordförande sköta fler uppgifter på distans.
Socialnämnden bör därför ta ett nytt ställningstagande i frågan gällande vilka
ledamöter som ska kunna fatta beslut å nämndens vägnar underjourtid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2021-07-09

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att delegera åt ordförande, eller
vid dennes frånvaro, till vice ordförande att å nämndens vägnar fatta beslut
underjourtid.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att delegera
åt ordförande, eller vid dennes frånvaro, till vice ordförande att å nämndens
vägnar fatta beslut underjourtid.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

^0f^
<./

Justerandes signatur

./'

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/118 

Socialnämnden 
 
Delegation gällande beslut som fattas under jourtid 
Dnr SND 2021/118 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens uppdrag kräver en dygnet runt jour eftersom människor ska 
kunna tillförsäkras rätt hjälp under årets alla dagar och dygnets alla timmar. För att 
kunna upprätthålla denna service har socialnämnden i många år haft ett samarbete 
med andra skånska kommuner genom socialjouren, som utgår från Helsingborgs 
kommun. Socialjouren tar vid och utreder och fattar beslut i vissa angivna ärenden 
utanför ordinarie kontorstid. Det finns vissa typer av beslut som nämnden inte får 
delegera till tjänstemän utan där beslut måste fattas av ledamot i nämnden. För att 
detta ska skötas på ett bra sätt har socialnämnden sedan 2011 beslutat att ha en 
jourtelefon som cirkulerar runt mellan arbetsutskottets ordinarie ledamöter. I takt 
med att samhället har digitaliserats i större mån kan ordförande sköta fler 
uppgifter på distans. Socialnämnden bör därför ta ett nytt ställningstagande i 
frågan gällande vilka ledamöter som ska kunna fatta beslut å nämndens vägnar 
under jourtid. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att delegera åt ordförande, eller vid dennes frånvaro, till 
vice ordförande att å nämndens vägnar fatta beslut under jourtid. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Socialnämnden 2011-01-11 § 3 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2021-07-09 
 
Ärendet 
Åstorps kommun har sedan ett flertal år tillbaka ett samarbete med andra skånska 
kommuner i socialjouren, vars uppdrag är att handlägga och besluta i ärenden som 
kräver brådskande handläggning utanför kontorstid. Exempel på ärenden som 
socialjouren handlägger är akuta ärenden och i vissa fall med stöd av 
tvångslagstiftning såsom LVU och LVM. Vissa typer av ärenden kräver beslut 
från politisk företrädare enligt lag och om socialjouren behöver få tag på någon 
utanför kontorstid kan de ringa till jourtelefonen som cirkulerar runt mellan 
arbetsutskottet. Jourtelefonen används också av andra myndigheter, exempelvis 
SOS Alarm om de får in ett samtal av socialrättslig karaktär. 
 
När jourtelefonen infördes beslutades att ordförande ensam skulle hantera denna 
fram tills att socialnämnden hade valt sitt arbetsutskott i samband med att 
medborgarnämnden och hälso- och omsorgsnämnden blev socialnämnden år 2011. 
Tanken med att telefonen skulle cirkulera runt i arbetsutskottet var att ordförande 
inte skulle behöva bära allt ansvar ensam, då man skulle kunna ta sig in till 
Helsingborg eller Åstorps kommunkontor med kort varsel för att underteckna 
beslut.  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/118 

2020 genomfördes vissa förändringar hos socialjouren, bland annat utökades 
jourtiderna så att de nu är bemannade under hela dygnet. Tidigare var socialjouren 
obemannad några timmar under natten, vilket medförde en ökad belastning på 
jourtelefonen. Socialjouren har också infört ett nytt system för digitalt 
beslutsfattande som möjliggör att beslutsfattare kan legitimera sig med bank id för 
att ta del av beslutsmaterial och underteckna beslut digitalt. Detta förfarande gör 
att ledamöterna inte längre behöver infinna sig fysiskt någonstans utan kan hantera 
ärenden på distans.  
 
Förvaltningen föreslår att jourtelefonen på sikt avvecklas och att ordförande ska ha 
det primära ansvaret för jouren utanför kontorstid. Förslaget lyftes för diskussion 
på arbetsutskottet i juli månad och fick där en positiv respons. Ordförande bedöms 
vara bäst lämpad för att hantera ärenden som inkommer under jourtid då det är 
nämndens ordförande som är ytterst ansvarig för ärendena. Dessutom har 
ordförande ofta en större kunskap om ärendena eftersom denne person även 
undertecknar ordförandebeslut och det blir en bättre kontinuitet i ärendena om 
samma funktion följer ett ärende oavsett när det inkommer under dygnet. En 
annan anledning är att gränsen mellan jour och kontorstid ”suddas ut” då det idag 
kan vara oklart när man fattar ett ordförandebeslut och när det fattas ett jourbeslut. 
Ett ordförandebeslut kan enbart fattas av en person med ordförandepost, medan ett 
jourbeslut enligt gällande ordning kan fattas av hela arbetsutskottet. Vid en 
överprövning är det i sådana fall enklare att låta ordförande fatta så många beslut 
som möjligt. Som ovan anfört, är detta förfarande möjligt utifrån att ordförande 
kan hantera ärendena digitalt i nuvarande system. 
 
Socialjouren har blivit tillfrågade i ärendet om förslaget medför något problem och 
uppgett att de inte har något att erinra om förslaget. 
 
Förslaget beräknas inte påverka nämndens ekonomi, arvodet på 50 kr per dag 
kommer fortsättningsvis att utgå, men enbart till ordförande eller vice ordförande. 
 
Förslaget bör kunna verkställas omedelbart när berörda instanser fått 
informationen. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barn bedöms inte påverkas av beslutet, syftet med jouren uppfylls även när detta 
förslag verkställs. 
 
Expedieras till  
Akten 
Socialnämnden 
Socialjouren i Helsingborg 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 641 29  
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
mailto:linda.tholen@astorp.se
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Revidering av handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens arbete 
med våld i nära relationer 
Dnr SND 2021/130 
 
Sammanfattning 
Förslag till riktlinjer för våld i nära relationer har utarbetats av 
socialförvaltningen. Syftet med riktlinjen är att klargöra och underlätta arbetet 
med personer som är utsatta för våld i nära relationer vilket även inkluderar 
hedersrelaterat våld, könsstympning, tvångsäktenskap, människohandel och 
prostitution samt våldsutövare. De kommunala riktlinjerna ses över och 
revideras regelbundet och utifrån aktuellt reglemente. Förslaget till 
handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens arbete med våld i nära 
relationer föreslås godkännas. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-08-12 § 169 
Tjänsteskrivelse från myndighetschef daterad den 20 juli 2021   
Handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens arbete med våld i nära 
relationer, bilaga. 
Handlingsplan- Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden 2014-02-
17 Dnr Sn 2014/15 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar 
att anta uppdaterade riktlinjer för socialförvaltningens arbete med våld i nära 
relationer 
att dessa ersätter tidigare antagna riktlinjer 2014-02-17. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta uppdaterade riktlinjer för socialförvaltningens arbete med våld i nära 
relationer 
att dessa ersätter tidigare antagna riktlinjer 2014-02-17. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL
2021-08-12

Snau §169

Revidering av handlingsplan och riktlinje for socialförvaltningens arbete
med våld i nära relationer
Dnr SND 2021/130

Sammanfattning
Förslag till riktlinjer för våld i nära relationer har utarbetats av
socialförvaltningen. Syftet med riktlinjen är att klargöra och underlätta arbetet
med personer som är utsatta för våld i nära relationer vilket även inkluderar
hedersrelaterat våld, könsstympning, tvångsäktenskap, människohandel och
prostitution samt våldsutövare. De kommunala riktlinjerna ses över och
revideras regelbundet och utifrån aktuellt reglemente. Förslaget till
handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens arbete med våld i nära
relationer föreslås godkännas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från myndighetschef daterad den 20 juli 2021
Handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens arbete med våld i nära
relationer, bilaga.
Handlingsplan- Riktlinjer för handläggningen av familj evåldsärenden 2014-
02-17Dnr8n2014/15

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden
att anta uppdaterade riktlinjer för socialförvaltningens arbete med våld i nära
relationer

att dessa ersätter tidigare antagna riktlinjer 2014-02-17.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden

att anta uppdaterade riktlinjer för socialförvaltningens arbete med våld i nära
relationer

att dessa ersätter tidigare antagna riktlinjer 2014-02-17.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

Å^é̂
Justerandes signatur

,~/
Utdragsbestyrkande
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Myndighetsenheten 
 

 

 

 

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

Socialnämnden 
 
Revidering av Handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens arbete med våld i 
nära relationer 
Dnr SND 2021/130 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar om  
att anta uppdaterade riktlinjer för socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer 
att dessa ersätter tidigare antagna riktlinjer 2014-02-17. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 20 juli 2021 (denna skrivelse)  
Handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer, 
bilaga. 
Handlingsplan- Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden 2014-02-17 Dnr Sn 
2014/15 
 
Ärendet 
Förslag till riktlinjer för våld i nära relationer har utarbetats av socialförvaltningen. Syftet 
med riktlinjen är att klargöra och underlätta arbetet med personer som är utsatta för våld i 
nära relationer vilket även inkluderar hedersrelaterat våld, könsstympning, 
tvångsäktenskap, människohandel och prostitution samt våldsutövare. De kommunala 
riktlinjerna ses över och revideras regelbundet och utifrån aktuellt reglemente. Förslaget 
till handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer 
föreslås godkännas. 
 
 
Socialförvaltningens yttrande  
Socialförvaltningen har under året, arbetat med att ta fram reviderade riktlinjer för arbetet 
med våld i nära relation. Den gäller både för utsatta personer och förövare. De utsattas 
individuella behov ska sättas i fokus med en flexibel organisation och en rättssäker 
handläggning grundad på kompetens inom området. Ett brottsförebyggande arbete i ett 
demokrati- och folkhälsoperspektiv ska genomföras med informationsaktiviteter riktade 
mot allmänheten. Våld i nära relationer är ett systematiskt och kränkande brott som 
betraktas som särskilt allvarligt för att det utövas av en närstående. Personer som utsätts 
har rätt till stöd och hjälp av sin kommun. 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-07-20 
Version  1 



Socialförvaltningen  2(2) 

Myndighetsenheten 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Enligt Socialstyrelsen förorsakar våldet i nära relation stora samhällsekonomiska 
kostnader, närmare tre miljarder kronor per år. Till detta kommer det enskilda lidandet, 
men också avsevärda personliga inkomstförluster för de utsatta. Ju snabbare en utsatt 
person kan få leva ett liv utan våld, desto snabbare kan personen ta ansvar för sitt eget liv 
och försörjning 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Genom en uppdaterad handlingsplan för arbetet mot våld i nära relation blir 
medborgarnas rätt till likvärdig och rättssäker handläggning större. I riktlinjerna 
tydliggörs barnperspektivet vilket bedöms påverka barn positivt. 
 
 
Sanna Löf 
Verksamhetschef Myndighet och IFO/LSS 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
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Syfte  
Att klargöra och underlätta det praktiska arbetet med personer utsatta för 
våld i nära relationer som även inkluderar hedersrelaterat våld, 
könsstympning, tvångsäktenskap, människohandel och prostitution samt 
våldsutövare.   
  

Mål  
Socialnämnden har till uppgift att verka för att effektivt stödja flickor och 
pojkar, kvinnor och män, som är utsatta för tvång, hot och våld. För att 
stärka och utveckla det pågående arbetet inom våldsområdet ska området 
systematiskt finnas med i socialnämndens målarbete. Mål som antas inom 
området ska utgå från att möjliggöra lagstiftningens intentioner.  
 
(SOSFS 2014:4 Föreskrifter och allmänna råd) Nedanstående punkter anser 
Socialstyrelsen åligger socialtjänsten att göra i området som rör våldsutsatta 
familjer. Punkterna sammanställs i riktlinjer/handlingsplan och som 
kontinuerligt följs upp och revideras;  
• Fastställa uppföljningsbara mål.  
• Beskriva hur grupper och enskilda ska informeras om verksamheten.  
• Regelbundet kartlägga omfattningen av våld/övergrepp mot kvinnor samt 

barn som bevittnat våld mot närstående.  
• Analysera hur de sociala tjänsterna svarar mot behoven hos grupper och 

enskilda.  
• Fastställa på vilka områden det finns behov av samverkan.  
• Beskriva hur skyddade personuppgifter skall hanteras. 
• Redogöra för ansvaret av kontroll och uppföljning av verksamhet som 

nämnden lämnat över ansvaret för genomförandet av socialtjänstlagen. 
• Redovisa hur uppföljning och utvärdering bör göras 

Gemensamma mål för alla verksamhetsområden inom  
socialförvaltningen:  
• All personal inom socialtjänsten ska ha kännedom om 

riktlinjer/handlingsplan 
• All personal ska ha grundkunskap inom området våld i nära relationer  
• Interna rutiner i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOFS 2014:4 ska 

utarbetas och uppdateras lokalt inom alla verksamhetsområden 
• Alla vuxna personer som lever med våld i nära relation som förvaltningen 

kommer i kontakt med skall informeras om vilket stöd de kan erbjudas inom 
kommunen.  Samverkan ska ske i de organisatoriska samråden.  

• Samverkan ska ske mellan verksamheterna i ärenden som rör nära relationer. 

 
Målgrupp  
Riktlinjerna vänder sig till all personal inom Socialförvaltningen.   
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Bakgrund  
Mänskliga rättigheter  
I Förenta Nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna från år 1948 slås fast att alla människor har lika värde och 
samma rättigheter. För att ytterligare understryka kvinnors mänskliga 
rättigheter antog FN år 1979 konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor. Nästa steg var den deklaration om våld mot 
kvinnor som FN:s generalförsamling antog år 1993. FN:s medlemsländer 
enades bl. a. om att våld mot kvinnor utgör en kränkning av kvinnors 
rättigheter och grundläggande friheter och skadar eller upphäver deras 
möjlighet att tillgodose sig dessa rättigheter och friheter.  
  
Kvinnofridspropositionen  
Våren 1998 antog riksdagen regeringens proposition Kvinnofrid (prop. 
1997/1998:55). Denna innehöll ett omfattande åtgärdsprogram för att 
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Samtidigt infördes ett nytt brott i 
brottsbalken – grov kvinnofridskränkning, respektive grov fridskränkning (4 
kap. 4a § brottsbalken).  
 
FN:s Barnkonvention  
FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs enhälligt 
av FN:s generalförsamling i november 1989 och är sedan 2020 svensk lag. 
Barnkonventionen är unik också i det avseendet att den innehåller såväl 
medborgerliga och politiska rättigheter som ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. Barnkonventionen gäller barn och ungdomar upp till 
18 år och är inriktad på individen, det enskilda barnet. Barnkonventionen 
säger följande:   

• att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Att ingen får diskrimineras.   
• att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som 

rör barnet.   
• att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.   
• att varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 

som rör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets 
ålder och mognad.  

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har 
ratificerat den. Konventionens innebörd ska vara bärande i 
socialförvaltningens möte med barn som har blivit utsatta för eller bevittnat 
våld i nära relationer.  

Socialtjänstlagen  
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta personer regleras i Socialtjänstlagen 
(2001:453). I denna lag understryks numera uttryckligen socialtjänstens 
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ansvar för de som utsatts för våld i nära relationer. 5 kap. 11 § SoL säger att: 
Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta 
för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och 
hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt 
beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.  
Några krav på att våldsutövaren skall vara dömd eller ens polisanmäld för 
brott finns inte, utan tanken är att socialnämnden på ett mycket tidigt 
stadium ska kunna erbjuda hjälpinsatser av olika slag till den som behöver 
det. Det kan t ex vara fråga om att ordna en tillfällig bostad åt en person som 
utsatts för misshandel i det egna hemmet, då det kan finnas en risk för 
fortsatt misshandel om denne återvänder hem.   
  
Andra bestämmelser i SoL om socialtjänstens ansvar kan aktualiseras i 
ärenden om våld inom familjen. I 2 kap. 2 § första stycket anges ett generellt 
och yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp som de behöver. Det inkluderar olika former av stöd till personer som 
utsätts för våld i nära relationer. Även 3 kap. 1 § SoL kan tolkas inom ramen 
för socialtjänstens ansvar att ge stöd till våldsutsatta. Där anges att 
kommunen skall svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och 
vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som 
behöver det.  
 
Vid riskbedömningar ska standardiserade bedömningsmetoder, FREDA, 
Patriark eller SARA användas. I vuxenutredningar används som stöd 
”Våldsutredning – checklista”.  

  
 
Definitioner  
Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som 
resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt 
hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare 
sig det sker i det offentliga eller privata livet”.  

Per Isdal: "Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom 
denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person 
att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill"   

Olika målgrupper  
I socialnämndens arbete mot våld i nära relationer ingår nedanstående tre 
målgrupper.   
  
1. Våldsutsatta, som lever i nära relation med våldsutövaren.   
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Våldet drabbar oftast kvinnor även om också män kan vara utsatta för våld i 
nära relation. Den utsatta finns i alla samhällsgrupper oavsett kön, klass, 
ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga.   
  

Vissa grupper är särskilt utsatta och det är viktigt att ta hänsyn till 
deras speciella behov.    

• yngre kvinnor   
• äldre kvinnor   
• kvinnor med funktionsnedsättning   
• kvinnor med missbruksproblem   
• flickor/kvinnor som lever med hedersrelaterat våld och förtryck   
• kvinnor med utländsk bakgrund   
• HBTQ-personer (homo- och bisexuella personer samt 

transpersoner)   
• kvinnor i samkönade förhållanden  

 
2. Barn som utsatts, upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 
vuxna   
Barn som lever med våld i familjen är offer för brott och har rätt till stöd och 
hjälp. Barn som lever med våld mot en närstående vuxen löper också stor 
risk att själva utsättas för våld.   
Till ett barns närståendekrets hör främst barnets mamma, pappa eller 
familjehemsföräldrar men även föräldrars sambor hör hit. Den till barnet 
närstående vuxna kan antingen vara offer eller gärningsman.  
 
När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha;  

1. utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående, eller  
2. bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående  
  

ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd 
och hjälp. I utredningen ska framgå  

                                                                                                                                                                  
• barnets behov av stöd och hjälp akut, inklusive vård eller boende 

i ett annat hem än det egna,  
• våldets karaktär och omfattning,  
• våldets påverkan på barnet och dess relation till föräldrarna,  
• barnets egen uppfattning om våldet,  
• vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för 

barnet, 
• barnets behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt  

 
3.Våldsutövaren, som utövat våld i nära relation   
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Att erbjuda och ge insatser till dem som utövar våld är en viktig del i arbetet 
att förebygga och motverka att våldet upprepas. Våldsutövaren är vanligtvis 
en man. Det är även viktigt att ta reda på om de våldsutövande männen har 
barn. Forskning visar att våldsamma pappor inte främst definieras som 
pappor av sina barn, utan som våldsamma män. Syftet med att identifiera 
föräldraskap är att synliggöra barnen och kunna sätta in insatser för att ge 
dem en trygg familjesituation.  

Våldets olika uttryck  
Maktutövning är våldets kärna. Betraktad som en makthandling har våldet 
ett mål - att påverka andra människor. WHO har fastställt en definition av 
våld utifrån fyra olika våldstyper (Socialstyrelsen, Våld – Handbok);   

• Fysiskt våld - Örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar, slag mot 
kroppen, stryptag med mera. 

• Psykiskt våld - Hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord. Här ingår 
även latent våld det vill säga att leva med risken för nytt våld 

• Sexuellt våld - Påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt. 
• Försummelse - kan gälla barn, äldre och personer med 

funktionsnedsättning.   

  
 Utöver WHO:s definition finns även våldstyperna;  

• Materiellt våld - Förstöra inredning, dagböcker, foton med mera 
• Latent våld i nära relationer är vanligt och styr den utsattas beteende 

och agerande av rädsla för att utsättas för annat våld 
• Ekonomiskt våld - Tvingas skriva under handlingar, att inte få förfoga 

över egen ekonomi. 
• Digitalt våld är när bland annat mobiltelefoner och sociala medier 

används som verktyg för att utöva hot, kontroll och våld. Detta kan 
göras i form av ryktesspridning, avlyssningsappar och hämndporr 

  

Barnperspektiv  
Barnperspektivet ska enligt lagstiftning (SoL, LSS och LVU) finnas med 
från överväganden och beslut till utförande av insats och planering av 
verksamhet. Barnets ställning ska stärkas genom att barnets bästa och 
barnets rätt till information särskilt ska beaktas. I beslut som rör barn oavsett 
barnets boende eller umgänge ska det framgå vilken hänsyn som tagits 
utifrån barnets bästa.   
  
Jämställdhet  
Som ett led i kvalitetsarbetet ska socialförvaltningen aktivt arbeta för ett 
medvetet förhållningssätt kring jämställdhet för att säkerställa likvärdig 
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service, resursfördelning och inflytande för pojkar, flickor, män och 
kvinnor. Det innebär att socialsekreterare alltid ska göra en individuell 
utredning och bedömning kring den enskildes behov av insatser, stöd och 
hjälp.   
 
Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det fjärde jämställdhetspolitiska 
målet. Målet innefattar att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet. (Handbok-våld, Socialstyrelsen 
2015)  
 

Samverkan  
Förvaltningslagen (FörvL (1986:223) 6 §) och socialtjänstlagen (SoL. 3 kap. 
5 §) anger att myndigheter har en skyldighet att samverka, så att kontakten 
blir enklare, både för enskilda personer och andra myndigheter.   
  
Det ska finnas en aktuell samverkansöverenskommelse med landstinget. När 
det finns behov av insatser från både hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten ska enligt 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (SoL) en individuell 
plan (SIP) upprättas enligt rutin. (SOSFS 2014:4)   
Alla socialtjänstens insatser ska samordnas så de inte motverkar varandra 
när insatser ges till flera i en familj. Detta ska göras med beaktande av 
behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat 
våld. Skyldigheten att samarbete gäller endast för sådana uppgifter för vilka 
det inte föreligger sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) eller tystnadsplikt enligt 15 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
(SOSFS 2014:4)  
  
Socialsekreterare och personal som utför insats/er i enskilda ärenden har ett 
gemensamt ansvar att intern och extern samverkan sker utifrån den 
enskildes behov.   
  
Aktuella samverkansavtal ska finnas tillgängliga i verksamhetshandboken 
om det inte föreligger hinder av sekretesskäl.   

Andra kommuner  
Särskild samverkansöverenskommelse finns upprättad med andra 
kommuner som gäller tillfälliga boenden. Avtalet finns inte tillgängligt i 
verksamhetshandboken utifrån sekretesskäl   

Barnahus  
Barnahus har samverkansavtal mellan avtalsparterna inom Familjen 
Helsingborg, Polismyndigheten i Skåne län, Åklagarkammaren samt 
Landstinget i Skåne. Aktualitetskontroll av dokumentet ska göras en gång 
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per år. Vad som ingår i Barnahus uppdrag se Verksamhetsbeskrivning 
Barnahus.  

Kvinnojour  
Samverkansöverenskommelse finns inte med specifik kvinnojour. Åstorps 
kommun utgår från den utsattes behov vid beslut om placering. 

Det finns ett avtal med närliggande kommuner i en så kallad SAMJOUR där 
placering sker om skyddsbehovet är ringa. 

Regionen  
Upprättad överenskommelse om samordnad individuell plan (SIP) finns 
med Region Skåne. Aktualitetskontroll av dokumentet ska göras en gång per 
år.  
 
Polis  
Överenskommelse finns inte med polisen men upprättade kontakter för ett 
fungerande samarbete finns.  
  

Kompetens och stöd i arbetet  
Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags 
ärenden som gäller enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha 
kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha en 
förmåga att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Om ärendena avser 
våldsutsatta vuxna, bör personalen dessutom ha socionomexamen.    
  
Personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha 
kunskap om våld och andra övergrepp för att kunna uppmärksamma att en 
person är våldsutsatt och se till att hon eller han får hjälp för sin 
våldsutsatthet. Vidare bör personal som genomför insatser i verksamheten 
som särskilt är inriktade på att ge stöd och hjälp till våldsutsatta ha kunskap 
om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmåga att 
omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.   
  
Personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som 
gäller våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld bör dessutom ha 
kunskaper om   
• hur man för samtal med ett barn om våld och andra övergrepp, och   
• vilka konsekvenser det kan få för ett barn att utsättas för eller bevittna våld 

eller andra övergrepp av eller mot närstående.   
  
Barnhandläggare ska ha avlagt svensk socionomexamen eller annan 
motsvarande utbildning för att utföra vissa uppgifter som gäller barn och 
ungdom enligt 3 kap. 3a och b §§ socialtjänstlagen (2001:453).   
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Socialsekreterare som tar emot och utreder våldsärenden ska tillhandahållas 
regelbunden ärendehandledning. Detta sker i Åstorp vid behov via 
familjefridsteamet. 

Utbildningsplan  
Socialnämnden ska ha en aktuell utbildningsplan kring våld som gäller 
berörd personal. I utbildningsplanen ska framgå vilken typ/innehåll av 
utbildning olika personalgrupper ska tillhandahållas. Det ska också framgå 
av utbildningsplanen; vem som ansvar för att tillhandahålla information till 
enskilda och grupper kring socialnämndens verksamhet för våldsutsatta, 
vuxna och barn samt våldsutövare. 

Kunskapsbanken  
Kunskapsbanken drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala   
universitet. NCK är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum inom områdena mäns 
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 
Centrumet arbetar på regeringens uppdrag med metodutveckling, utbildning, 
information, kunskapssammanställningar, analys av forskningsbehov och stöd till 
våldsutsatta kvinnor. Se vidare på www.nck.uu.se   

Nationellt kompetensteam  
Länsstyrelsen i Östergötland tillhandahåller ett nationellt kompetensteam för att ge 
stöd till yrkesverksamma i ärenden som rör hedersrelaterat våld, förtryck, barn- och 
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.  Se vidare på 
www.hedersfortryck.se   
  

Nationellt metodstöd  
Länsstyrelsen i Stockholm tillhandahåller ett nationellt metodstödsteam mot 
prostitution och människohandel (NMT). I misstänkta ärenden kan kontakt tas via 
deras hotline (telefonlinje) för stöd, råd eller frågor gällande prostitution och 
människohandel.  Se vidare på www.nmtsverige.se  
 

Insatser och stöd 
Serviceinsatser  

Med serviceinsatser menas allmänt inriktade och generellt utformade insatser som 
exempelvis råd och stöd till enskilda. Råd och stöd kan även erbjudas till anhöriga 
utan bistånd. Serviceinsatser (utgörs ej av behovsprövad insats) kan erbjudas till 
enskilda vuxna vid maximalt tre tillfällen per enskild individ. En bedömning görs vid 
andra råd/stöd-tillfället om behov föreligger för behandlingskontakt. Föreligger 
behov av behandlingskontakt hjälps den enskilde att ta kontakt med 
Mottagningsenheten barn och vuxen för ansökan om behovsprövad insats. 

http://www.nck.uu.se/
http://www.nck.uu.se/
http://www.hedersfortryck.se/
http://www.hedersfortryck.se/
http://www.nmtsverige.se/
http://www.nmtsverige.se/
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Behandlingskontakten kan vid behov påbörjas direkt utan att våldsutredningen är 
klar genom att ta beslut om insats under pågående utredning.   
 

Krissamtal  
Alla socialsekreterare/handläggare inom verksamhetsområde Mottagning och 
utredning ska vid behov, kunna tillhandahålla våldsutsatta krissamtal.   
  

Tolk  
När någon inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller synskadad, bör 
vid behov en tolk anlitas enl. 8 § Förvaltningslagen. Det är viktigt att försäkra sig om 
att alla inblandade verkligen förstår allt som sägs. Det kan också ses som en del av 
ett gott bemötande.   
  
Vid all handläggning ska stor vikt läggas vid den enskildes rätt till delaktighet, 
inflytande och självbestämmande. Den enskilde ska rutinmässigt;  

• erbjudas att ha med sig en annan person på möten (t.ex. närstående, stödperson eller 
kontaktperson).   

• informeras skriftligt eller muntligt om sina rättigheter att få ta del av sin journal,  
• informeras om möjligheten att få en samordnad individuell plan samt   
• informeras om möjligheten att överklaga beslut.   

  
Utredningen ska vara tillräckligt omfattande för att ge ett tillfredsställande underlag 
för beslut, men inte vara mer genomgripande än vad som är nödvändigt för 
utredningens syfte. Utredning och bedömning ska genomföras i samråd med den som 
söker insatsen och bygga på en helhetssyn av den enskildes situation.   
  
Omständigheterna som ska utredas i ärenden som gäller våldsutsatta vuxna och barn 
i vissa situationer såsom barn som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra 
övergrepp av sin partner, eller den som är under 18 år och har utsatts för 
hedersrelaterat våld är;   
• behovet av stöd och hjälp akut,  
• våldets karaktär och omfattning  
• våldets konsekvenser för den våldsutsatta  
• hur den våldsutsatta hanterar sin situation,  
• hur den våldsutsattas nätverk ser ut,  
• om det våldsutsatta behöver stöd i sitt föräldraskap, och  
• behovet av stöd och hjälp på både kort och lång sikt (SOSFS 2014:4)  
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Nämnden bör vidare utreda om någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, 
umgänge, förmynderskap eller målsägandebiträde enligt 5 kap. 2 § första stycket 
socialtjänstförordningen (2001:937)   
  
Alla förhandsbedömningar och utredningar gällande barn sker enligt BBIC som 
inkluderar skyddsbedömning.  
  

Insatser  
Socialnämnden ska enligt 7 kap 1 § SOSFS (2014:4) erbjuda insatser akut och på 
kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. Utredningen, 
inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömning av vilka insatser som 
ska erbjudas. De insatser som bör kunna erbjudas är;  
• information och råd,  
• stödsamtal, (motiverande och behandling efter avslutad utredning)  
• hjälp att ordna stadigvarande boende,  
• stöd i föräldraskap,  
• förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer, och  
• hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter,  
• t.ex. Polisen och Skatteverket.  

  
Ekonomiskt bistånd  

Det ska finnas en beredskap att kunna handlägga ett ärende om ekonomiskt bistånd 
som gäller en våldsutsatt och är akut. Ekonomiskt bistånd bör särskilt beaktas i 
bedömningen av den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd vid våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående.   
  

Tillfälligt boende  
Socialnämnden ska vid behov kunna erbjuda stöd och hjälp i form av lämpligt, 
tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattas behov av skydd med utgångspunkt 
i utredningen och riskbedömningen till   
• våldsutsatta vuxna  
• den som är under 18 år och har utsattas för våld eller andra övergrepp av sin partner, 

eller   
• den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld.  

  
Skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för 
att kunna erbjuda skydd mot hot, våld och andra övergrepp. Boendet bör även vara 
lämpligt för eventuellt medföljande barn oavsett ålder och kön.   
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Insatser till barn  
Om ett våldsutsatt barn eller ett barn som bevittnat våld behöver stöd och hjälp med 
anledning av våldet, akut eller på kort eller lång sikt, ska socialnämnden enligt 7 kap, 
3 § (SOSFS 2014:4) erbjuda barnet insatser med utgångspunkt i dess olika behov av;  
• skydd,  
• råd och stöd, och  
• vård och behandling  

Detta innebär att alla insatser som ges till barn ska vara biståndsbedömda.  
Socialnämnden bör även erbjuda barnets föräldrar och andra till barnet närstående 
råd och stöd med utgångspunkt i barnets behov.   
  

Insatser till våldsutövare  
Socialnämnden bör enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), med utgångspunkt i 
barnets behov kunna erbjuda insatser dels till våldsutövande föräldrar, dels till andra 
våldsutövande vuxna som bor tillsammans med barn, Insatserna bör syfta till att 
våldet upphör och att våldsutövaren får en ökad förståelse för hur våld påverkar barn. 
Insatserna bör genomföras med beaktande av barnets behov av trygghet och säkerhet.   
  
Nämnden bör vidare, utöver vad som anges i första stycket, kunna erbjuda 
våldsutövare insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med att 
utöva våld. Insatserna bör genomföras med beaktande av behovet av trygghet och 
säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Sekretess skall alltid beaktas.     

Uppföljning 
Uppföljning individnivå  

Insatser som ges till våldsutsatta vuxna, våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld 
samt våldsutövare ska följas upp regelbundet, minst var sjätte månad.  
Dokumentation av uppföljning sker i LifeCare  
  
Vid avslutad insats till våldsutsatta vuxna, våldsutsatta barn och barn som bevittnat 
våld, följer socialsekreterare tillsammans med den enskilde upp, om insatsen lett till 
uppsatta mål som den enskilde varit delaktig i att utforma.  
Uppföljningen dokumenteras i LifeCare.   
  

Uppföljning verksamhetsnivå  
Uppgifter ska systematiskt tas fram från verksamhetssystemet för;  
• antal våldsutsatta vuxna som fått insatser,  
• antal våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld som fått insatser  
• antal vuxna som utövat våld som fått insatser  
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• antal typer av insatser som beviljats genom bistånd  
  
Alternativ till våld dokumenterar och rapporterar antal insatser som tillhandahållits 
de ovanstående målgrupperna utan bistånd.  
  

Kvalitetsuppföljning i avtalad verksamhet  
Socialnämndens ansvar att följa upp avtalad verksamhet enligt SOSFS 2011:9 som 
bedrivs av annan utförare för att säkerställa kvaliteten i verksamheten ska 
genomföras enligt framtagna rutiner.   
  

Sammanställning  
Resultaten från uppföljning på individnivå och framtagna uppgifter på 
verksamhetsnivå sammanställs en gång per år. Uppgifterna i sammanställningen 
används för att utveckla verksamheten på gruppnivå.  

Hedersrelaterat våld  
Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram handboken ”Våld i hederns namn” vilken 
bör användas som ett hjälpmedel för att i det enskilda ärendet hantera hedersrelaterat 
förtryck och våld inom myndighetshandläggningen. Generella skillnader mellan 
”vanligt” familjevåld och hedersrelaterat våld  
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  Könsstympning  
 
Bakgrund  
Traditionen att könsstympa flickor har troligen existerat i tre tusen år. Det finns olika 
teorier om var och varför sedvänjan uppstod, men inget har med säkerhet kunnat 
fastställas.  

Människor som är angelägna om att bevara traditionen med kvinnlig könsstympning 
betraktar den ofta som ett religiöst påbud. Sedvänjan förekommer bland katoliker, 
protestanter, kopter, falasher, muslimer och animister. Det finns dock inget skriftligt 
stöd i någon religion för könsstympning.  

Kvinnlig könsstympning utförs fortfarande eftersom det är rotat i den traditionella 
tron om kvinnors status och roll. Det anses också vara en del av den rit som ska 
initiera den unga flickan i vuxenvärlden.  

  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Våld mot person i nära relation   Hedersrelaterat våld   

Individ - 
baserat   

Vanligtvis en  
gärningsman   

Kollektiv - 
baserat   

Vanligtvis flera  
gärningsmän  
familj/släkt/klan   

Brottet  
fördömt   

Brottet 
förfördöms 
bland 
närstående. 
Ingen lojalitet 
gentemot 
gärningsmann

 
  

Brottet 
sanktioneras bland 
närstående då det 
finns stor lojalitet 
gentemot 
gärningsmannen 

  

Brottet    
sanktionerat   

Oplanerat   Ovanligt med  
planering   

Planerat   Mycket vanligt att  
brottet planeras.  
Det finns exe m- 
pel på årslång  
planering   

Ånger?   Ånger?   Gärningsmannen  
känner  ofta ånger  
och ändrar akut  
sitt beteende efter  
våldsutövningen   

Gärningsmännen  
känner stolthet.  
Gärningen ger  
respekt i den  
etniska gruppen.   
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Könsstympning ses ofta som en nödvändighet för äktenskap, då ingreppet tros bevara 
en flickas oskuld innan giftermålet. Det är också ett sätt att kontrollera kvinnornas 
sexualitet, eftersom den sexuella njutningen minskar och kvinnan därför antas vara 
trogen sin man  

Lagstiftning  
Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige och det är straffbart 
både för dem som utför könsstympningen och för dem som medverkar till att det 
sker. Okunnighet om svensk lagstiftning fritar inte en person från straffansvar om 
hen brutit mot lagen, även om hen kommer från ett land där olika varianter av 
kvinnlig könsstympning fortfarande är tillåtet.   
  
Kvinnlig könsstympning är ett relativt nytt fenomen att hantera för socialtjänsten. 
Flickor som blir könsstympade blir utsatta för en form av övergrepp som kan ge 
skador för livet, både psykiskt och fysiskt. Könsstympning är ett ingrepp som sker en 
gång i livet och som kan ge en form av social tillhörighet och status.   
  
Socialtjänstens ansvar regleras framför allt genom socialtjänstlagen och följande 
paragrafer ska beaktas där det finns misstankar om att könsstympning sker, när 
föräldrar har en positiv inställning till könsstympning och där könsstympning har 
skett;  

1 kap. Socialtjänstens mål, 2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad 
hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.   

2 kap. Kommunens ansvar, 2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som 
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär 
ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.  

3 kap. Socialnämndens uppgifter, 1 § Till socialtjänstens uppgifter hör att -…. – 
svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och 
annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. 5 § När en åtgärd rör ett 
barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till 
barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.   
5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper, barn och unga, 1 § Socialnämnden 
skall; 
• verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,  
• i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,  
• med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som visat tecken 

till en ogynnsam utveckling,  
• i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa 
motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet.   
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  Tvångsäktenskap  
Äktenskapstvång avser att någon genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt 
belägenhet förmår en person att ingå äktenskap.   
Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person 
att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag 
det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har sin 
hemvist döms till äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.   

Barn   
Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), råder en anmälningsskyldighet för vissa 
myndigheter och deras anställda samt vissa enskilda verksamheter och deras 
anställda när man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.   
  
Brottet ”äktenskapstvång” är intaget i 4 kap. i brottsbalken. Enligt 10 kap. 21 § 1 
OSL hindrar inte socialtjänstsekretessen (26 kap. OSL) att en uppgift lämnas till en 
Polismyndighet eller Åklagarmyndighet, om uppgiften angår misstanke om brott som 
riktas mot någon som inte har fyllt 18 år och det är fråga om brott som avses i bland 
annat 4 kap. brottsbalken. Polisanmälan kan således göras när det misstänkta brottet 
är riktat mot ett barn.  
  
När en anmälan tagits emot eller en egen iakttagelse gjorts har Socialnämnden en 
skyldighet att inleda en utredning och utreda att barnets behov av skydd och stöd 
tillgodoses.   
  
Kännedom om att en vuxen (över 18 år) har tvingats till äktenskap innefattas inte av 
ovanstående anmälningsskyldighet.    

  

Människohandel och prostitution  
Personer utsatta för människohandel och prostitution har ofta genomgått något 
traumatiskt. Den myndighet som först kommer i kontakt med den drabbade ska 
inledningsvis försöka fastställa personens akuta behov. Det är viktigt att vara flexibel 
och försöka att så långt som möjligt tillmötesgå den brottsutsattes önskemål. Vad 
som känns akut och viktigt för den brottsutsatte kan vara väldigt individuellt. 
Personer utsatta för människohandel och prostitution kan vara kvinnor, flickor, män 
eller pojkar. De har olika bakgrund, behov, förutsättningar och möjligheter. Därför 
måste hänsyn tas till deras specifika situation. Vid misstanke om människohandel/rov 
ska polisanmälan göras.   
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Varför identifiera den brottsutsatte  
Identifiering av möjliga brottsutsatta är en förutsättning för att kunna ge nödvändigt 
bistånd och skydd till den som är brottsutsatt. Identifiering är också en förutsättning 
för att polis och åklagarmyndighet ska kunna utreda och lagföra 
människohandlarna/hallickarna. Detta för att förhindra fortsatt exploatering, 
säkerställa att personen får information om sina rättigheter till bistånd och skydd, 
hänvisa personen till rätta instanser för vidare specialiserad assistans (för vuxna 
krävs det samtycke från personen själv).   

Förhållningssätt till media och allmänhet  
Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) 
rekommenderar att aldrig lämna ut uppgifter kring en person utsatt för 
människohandel och prostitution, inte heller förmedla kontakt med den brottsutsatta 
vilket ofta efterfrågas av media. Det är viktigt att tänka på den eventuella 
beroendeställning den brottsutsatte befinner sig i gentemot involverande 
myndighetspersoner eller andra, ex personal på skyddat boende.   

Den enskildes situation  
Det kan inte förväntas att eller krävas att en person utsatt för människohandel och 
prostitution själv känner sig, uppfattar eller uppför sig som ett ”offer”. Det kan heller 
inte krävas eller förväntas tacksamhet från personen. Att personer utsatta för 
människohandel sällan definierar sig som brottsutsatt beror på flertal orsaker som 
exempelvis:  

• personen känner inte till begreppet människohandel.  
• personen känner inte till de rättigheter en person utsatt för människohandel har.  

• personen känner skuld för att ha hamnat i utnyttjande.  
• personen känner skam över den situation hen är i.   
• personen är rädd för att hen själv eller den egna familjen ska utsättas för 

repressalier eller stigmatisering om hen ber om hjälp.  

• personen törs inte be om hjälp då hen är rädd för att bli satt i fängelse eller 
avvisad från landet.  

• personen har utvecklat ett beroendeförhållande till sin förövare, det s.k 
”Stockholmssyndromet”.  

• personen menar att hen har det bättre i människohandelssituationen än hen hade 
det tidigare (personen relaterar nutidssituationen till en tidigare situation präglad 
av extrem fattigdom, arbetslöshet, övergrepp, krig, våld, flykt eller liknande).   
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  Genomförande av målen   
 

1. Informationer till grupper och enskilda om kommunens arbete med 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld sker genom  
• Information till allmänheten där stödet från kommunen beskrivs. Styrgruppen 

genom familjefridssamordnare/Familjefridsteamet ansvarar för framtagande och 
ansvarar för utlämnande av information till offentliga myndigheter.  

• Uppdatering av hemsidan regelbundet angående information om våld i nära 
relationer. 

 
2. Socialnämnden ska fortlöpande kartlägga omfattningen i kommunen av 
våldsutsatta, barn som bevittnat våld och personer som utövar våld. 
• I kartläggningen skall underlag inhämtas bl.a. genom att kartlägga förekomst i 

kommunen: - statistik från varje enhet. Enhetschef ansvarar. 
• statistik från socialtjänsten genom verksamhetssystemet. Enhetschef eller 

Förvaltningens IT-samordnare ansvarar.  
• använda uppgifter från organisationer eller myndigheter med vilka 

Socialtjänsten samarbetar, t.ex. Polisen. Enhetschef ansvarar  
• alla handläggare skall kunna ställa frågor om hot och våld i nya ärenden 

(FREDA- upptäcka). Ärenden som rör våld i nära relationer markeras i 
verksamhetssystemet. 

 
3.  Analys av hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot enskildas behov 
sker genom: 

Med kartläggningen som utgångspunkt ska en analys och en åtgärdsplan tas fram om 
hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot gruppers och enskilda behov. 
Förvaltningens ledningsgrupp ansvarar för analysen 1 ggr/år   
 
4. Kompetensutveckling  
Anställda inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen skall ha kunskap inom 
området våld i nära relationer.  Kontinuerligt återkommande utbildningstillfällen för 
personal inom socialförvaltningen erbjuds i enlighet med förvaltningens 
kompetensutvecklingsplan.  Våld i nära relationer skall ingå i socialförvaltningens 
introduktion för nyanställda.  
Länk till webbutbildning: http://webbkursomvald.se/ 
 
5.  Riktlinjer och   rutiner skall kontinuerligt revideras. 
 
6. Samverkan utifrån samtliga berördas behov  
 

http://webbkursomvald.se/
http://webbkursomvald.se/
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Socialnämndens interna och externa samverkan ska involvera alla relevanta 
verksamheter, så att insatserna är samordnade såväl för den enskilde som med 
beaktande av att de kan behöva samordnas för flera i familjen 
  
• Förvaltningen ska ha representanter som ingår lokala, regionala nätverk   
• Förvaltningen ska ha representanter tvärsektoriella nätverk, samverkansgrupper   

 
Skyddade personuppgifter hanteras på följande sätt:  

Enligt den antagna rutinen: Rutiner för handläggning av skyddade personuppgifter 
som revideras vid förändringar 
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1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

Kommunens ansvar för brottsoffer av olika slag framgår av 

formuleringen att ”Socialnämnden skall verka för att den som utsatts 

för brott får stöd och hjälp”. Detta innefattar de kvinnor som utsatts 

för våld från män i nära relationer. Det innefattar även de barn som 

lever i dessa miljöer. Detta gäller även barn som inte själva har 

utsatts för våld, men som har bevittnat våld som sker inom familjen 

och tar skada av dessa situationer. Regeringen beslöt under 2007 att 

tillsynen av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn 

som bevittnat våld ska förstärkas. Länsstyrelsen i Skåne har haft som 

intention att våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp ska få det 

oavsett i vilken kommun de bor. Länsstyrelsen har även haft som 

ambition att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn 

som bevittnat våld skall förbättras och kvalitetsutvecklas.  

Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat och 

samordnat och kvinnojours- och brottsofferjoursverksamheten på 

lokal nivå ska stärkas, vid behov ska nya ideella 

frivilligorganisationer som arbetar med att stödja våldsutsatta 

kvinnor och barn som bevittnat våld etableras. Med detta som 

utgångspunkt har Åstorps kommun skapat en konkret handlingsplan 

gällande personer, oftast kvinnor men även män kan vara utsatta, 

som utsatts för våld av någon närstående och barn som bevittnat 

detta. Åstorps kommun har även säkerställt att framtagna planer och 

riktlinjer följs upp och utvärderas regelbundet. Handlingsplanens 

grund är de internationella överenskommelser som finns gällande 

mänskliga rättigheter, barnperspektivet och barnkonventionen, 

relevant lagstiftning inom området som uttrycks i Socialtjänstlagen 

och nationella riktlinjer. 

 

1.2  Mänskliga rättigheter 

I Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna från år 1948 slås fast att alla människor har lika värde 

och samma rättigheter. För att ytterligare understryka kvinnors 

mänskliga rättigheter antog FN år 1979 konventionen om 

avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.  

 

Nästa steg var den deklaration om våld mot kvinnor som FN:s 

generalförsamling antog år 1993. FN:s medlemsländer enades bl. a. 

om att våld mot kvinnor utgör en kränkning av kvinnors rättigheter 
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och grundläggande friheter och skadar eller upphäver deras 

möjlighet att tillgodose sig dessa rättigheter och friheter. 

 

Frågor om våld mot kvinnor har fått en given plats inom ramen för 

det arbete som rör de mänskliga rättigheterna, inte minst som ett 

resultat av FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter i Wien år 

1993. Denna konferens gjorde viktiga insatser för att bekämpa våld 

mot kvinnor. 

 

1994 utsåg FN:s kommission för mänskliga rättigheter en särskild 

rapportör om våld mot kvinnor, dess orsaker och verkan. Det 

internationella samfundets engagemang i frågor rörande våld mot 

kvinnor kom att lyftas fram ytterligare vid FN:s kvinnokonferens i 

Peking år 1995. Konferensen antog en handlingsplan i vilken 

regeringarna bland annat åtog sig att lagstifta mot och stärka 

befintlig lagstiftning som rör våld mot kvinnor. I handlingsplanen 

riktas särskild uppmärksamhet mot sådana våldsbrott mot kvinnor 

som utgör brott mot de mänskliga rättigheterna. Regeringarna åtog 

sig också att avstå från att åberopa sedvänjor, traditioner eller 

religiösa hänsyn som skäl för att underlåta att vidta åtgärder för att 

bekämpa våldet mot kvinnor. För Sveriges del utgjorde 

kvinnofridsreformen ett viktigt led i arbetet med att genomföra 

åtagandena i handlingsplanen. 

 

1.2.1 Kvinnofridspropositionen 

Våren 1998 antog riksdagen regeringens proposition Kvinnofrid 

(prop. 1997/1998:55). Denna innehöll ett omfattande åtgärdsprogram 

för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Samtidigt infördes ett nytt 

brott i brottsbalken – grov kvinnofridskränkning, respektive grov 

fridskränkning (4 kap. 4a § brottsbalken). 

Bakom införandet av detta nya brott i brottsbalken har framför allt 

kunskapen inom kvinnoforskningen bidragit till en ökad kunskap 

och medvetenhet när det gäller mäns våld mot kvinnor. Ett särskilt 

kvinnofridsbrott, som tar sikte på upprepade straffbara gärningar 

som riktas mot närstående kvinnor (grov kvinnofridskränkning), men 

omfattar även barn och andra närstående personer (grov 

fridskränkning). Brottet är en särskild markering av allvaret i 

brottslighet som riktar sig mot närstående. Regeringen konstaterade 

i propositionen att mäns våld mot kvinnor måste angripas på bred 

front och att en viktig förutsättning för att insatser mot detta våld ska 

bli effektiva är att kunskaperna och insikterna om våldets 

bakomliggande orsaker och mekanismer ökar. 

 

 



 

 

1.2.2 FN:s Barnkonvention 

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs 

enhälligt av FN:s generalförsamling i november 1989 och kom att få 

ett mottagande som ingen tidigare konvention om mänskliga 

rättigheter hade fått.  Barnkonventionen är unik också i det avseendet 

att den innehåller såväl medborgerliga och politiska rättigheter som 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Barnkonventionen 

gäller barn och ungdomar upp till 18 år och är inriktad på individen, 

det enskilda barnet.  

Barnkonventionen säger följande: Att alla barn har samma 

rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Att det är barnets 

bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 

barnet. Att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Att 

varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i 

alla frågor som rör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska 

hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som 

har ratificerat den. Konventionens innebörd ska vara bärande i 

Åstorps kommuns möte med barn som har blivit utsatta för eller 

bevittnat våld i nära relationer. 

 

1.3  Socialtjänsten 

Socialtjänsten kommer i kontakt med våld i nära relationer på många 

olika sätt. Ibland står det klart att den utsatta lever i ett förhållande 

där denne utsätts för misshandel och att kontakten med socialtjänsten 

har sin grund i detta. Socialtjänsten kan också kontaktas av polis och 

andra i en akut situation, t ex då det gäller behov av skyddat boende. 

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta personer regleras i 

Socialtjänstlagen (2001:453). I denna lag understryks numera 

uttryckligen socialtjänstens ansvar för de som utsatts för våld i nära 

relationer. 5 kap. 11 § SoL säger att: 

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har 

varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i 

behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat 

våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer 

för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. 

 

Några krav på att våldsutövaren skall vara dömd eller ens 

polisanmäld för brott finns inte, utan tanken är att socialnämnden på 

ett mycket tidigt stadium ska kunna erbjuda hjälpinsatser av olika 

slag till den som behöver det. Det kan t ex vara fråga om att ordna en 

tillfällig bostad åt en person som utsatts för misshandel i det egna 
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hemmet, då det kan finnas en risk för fortsatt misshandel om denne 

återvänder hem.  Också andra bestämmelser i SoL om socialtjänstens 

ansvar kan aktualiseras i ärenden om våld inom familjen. I 2 kap. 2 § 

första stycket anges ett generellt och yttersta ansvar för att de som 

vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det 

inkluderar olika former av stöd till personer som utsätts för våld i 

nära relationer. Även 3 kap. 1 § SoL kan tolkas inom ramen för 

socialtjänstens ansvar att ge stöd till våldsutsatta. Där anges att 

kommunen skall svara för omsorg och service, upplysningar, råd, 

stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och 

enskilda som behöver det.  

 

1.4 Åstorps kommuns mål 

Åstorps kommun har en målsättning att genom ett professionellt 

bemötande och handläggning synliggöra våld i nära relationer samt 

skydda barn i våldsutsatta situationer och/eller miljöer.  Våld i en 

nära relation är ett socialt problem som omfattar samtliga i 

relationen/familjen. 

Relationsrelaterat våld är förmodligen ett brott med ett stort 

mörkertal. Det förekommer i alla samhällsklasser och sociala 

sammanhang. Makt och kontroll är centrala begrepp. Grupper som 

kan ha särskilt svårt att söka stöd är homosexuella, missbrukande 

kvinnor, äldre kvinnor, kvinnor med funktionshinder samt kvinnor 

med annan kulturell bakgrund. Då mörkertalet är stort är det av stor 

vikt att socialsekreterare är uppmärksamma på signaler som kan tyda 

på att det förekommer våld i familjen/en nära relation.  

 

1.4.1 Våldets karaktär 

Maktutövning är våldets kärna. Betraktad som en makthandling har 

våldet ett mål - att påverka andra människor.  

Våldsformerna kan delas in i:  

- Fysiskt våld  

- Sexuellt våld  

- Ekonomiskt och/eller materiellt våld  

- Psykiskt våld  

- Latent våld  

 

Försummelse utgör ytterligare en våldsform när det gäller personer 

med funktionsnedsättning samt äldre: medvetet felaktig 

medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, att lämna någon 



 

utan hjälp och tillsyn långa perioder, att försvåra istället för att 

underlätta.  

 

 

1.4.2 Målgrupper 

Det finns tre målgrupper  

 

1. Våldsutsatta, som lever i nära relation med våldsutövaren.  

Våldet drabbar oftast kvinnor även om också män kan vara utsatta 

för våld i nära relation. Den utsatta finns i alla samhällsgrupper 

oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga. Vissa 

grupper av kvinnor är särskilt utsatta och det är viktigt att ta hänsyn 

till deras speciella behov, t.ex. i riktlinjer och informationsmaterial.  

- Yngre kvinnor  

- Äldre kvinnor  

- Kvinnor med funktionsnedsättning  

- Kvinnor med missbruksproblem  

- Flickor/kvinnor som lever med hedersrelaterat våld och förtryck  

- Kvinnor med utländsk bakgrund  

- HBT-personer (homo- och bisexuella personer samt transpersoner)  

- Kvinnor i samkönade förhållanden.  

 

2. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 

vuxna  

Barn som lever med våld i familjen är offer för brott och har rätt till 

stöd och hjälp. Barn som lever med våld mot mamman löper också 

stor risk att själva utsättas för våld.  

Till ett barns närståendekrets hör främst barnets mamma, pappa eller 

familjehemsföräldrar men även föräldrars sambor hör hit. Den till 

barnet närstående vuxna kan antingen vara offer eller gärningsman. 

  

2. Våldsutövaren, som utövat våld i nära relation  

Att erbjuda och ge insatser till dem som utövar våld är en viktig del i 

arbetet att förebygga och motverka att våldet upprepas. 

Våldsutövaren är vanligtvis en man. Det är även viktigt att ta reda på 

om de våldsutövande männen har barn. Forskning visar att 

våldsamma pappor inte främst definieras som pappor av sina barn, 

utan som våldsamma män. Syftet med att identifiera föräldraskap är 

att synliggöra barnen och kunna sätta in insatser för att ge dem en 

trygg familjesituation. 
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1.4.3  Konkreta mål för respektive målgrupp 

Personer som utsatts för våld i nära relation 

- lever ett liv utan våld 

- har kunskap om sina rättigheter 

- känner sig trygga med de insatser som kommunen erbjuder 

- ska vara informerade om vilken hjälp som finns att få från 

kommunen och andra aktörer 

 

Indikatorer 

Andel personer i målgruppen som är kända av socialtjänsten. 

Andel personer i målgruppen som har erbjudits insatser av 

socialtjänsten. 

Andel personer i målgruppen som har deltagit i insatser av 

socialtjänsten. 

Andel personer i målgruppen som känner sig trygga med de insatser 

de erbjudits av socialtjänsten. 

Andel personer i målgruppen som har kunskap om sina rättigheter. 

 

 

 

Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 

vuxna 

- lever ett liv utan våld 

- har en trygg familjesituation 

- har kunskap om sina rättigheter och vilket stöd som finns att få 

- har tillgång till de insatser de behöver 

 

Indikatorer 

Inkomna anmälningar till socialtjänsten om barn i målgruppen. 

Andel utredningar som inletts om barn i målgruppen. 

Andel barn i målgruppen som erbjudits eget stöd för att bearbeta 

upplevelser av våld. 

Andel familjerättsutredningar som innehåller en strukturerad hot- 

och säkerhetsbedömning. 

Andel barn i skyddade boenden som har barnomsorg och skolgång. 

Andel barn i målgruppen som har kunskap om sina rättigheter. 

 

  

Personer som utövat våld i nära relation 

- slutar att använda våld 

- tar ansvar för våldets konsekvenser för den andre partnern och 

eventuella barn 

 

Indikatorer 



 

Andel personer i målgruppen som erbjudits insatser, utifrån barnens 

behov, av socialtjänsten. 

Andel personer i målgruppen som är vårdnadshavare och som ger 

sitt samtycke till att deras barn får stöd för att bearbeta sina 

upplevelser av våld. 

Andel personer i målgruppen som har kunskap om sina rättigheter. 

 

1.5 Organisation 

Huvudansvaret för arbetet ligger hos verksamhetschef för 

IFO/funktionshinderverksamhet och områdeschef 

Myndighetsenheten. Kontaktpersoner ska finnas med 

spetskompetens inom området våld i nära relationer. Inom 

ekonomiskt bistånd och Barn och familj ska två kontaktpersoner 

finnas i respektive grupp. Inom öppenvården, Familjecentralerna och 

biståndshandläggning enligt SoL/LSS ska minst en kontaktperson 

finnas från respektive grupp. Dessa kontaktpersoner träffas i form av 

en arbetsgrupp, Familjefridsteamet, två gånger/termin. 

 

1.5.1 Familjefridsteamet 

Gruppen ansvarar för: 

-  Att se över och uppdatera handlingsplan, riktlinjer och rutiner 

för arbetet med våld i nära relationer och se till att dessa är väl 

kända i organisationen.  

- Att garantera kvaliteten i mottagandet, bemötandet och 

handläggningen av våldsutsatta genom egen insats och genom att 

utbilda och handleda kollegor. Kontaktpersonerna inom 

ekonomiskt bistånd och Barn och familj är de som i första hand 

ska handlägga dessa ärenden. 

- Att arbetet kring våld i nära relationer kartläggs och följs upp. 

Statistik från Polis och Kvinnojourer samkörs med Åstorps 

kommun. 

- Att uppdatera informationsmaterial och se till att materialet finns 

tillgängligt där medborgarna finns och att Familjecentralerna blir 

en viktig arena för att nå fram till våldsutsatta. 

- Gruppen ska delta i nätverk inom regionen och utveckla 

samarbetsformer med andra intressenter. 

 
 

1.5.2 Kartläggning och uppföljning 

För att kunna följa upp målen krävs det kunskap om utgångsläget. 

Det finns ett omfattande mörkertal när det gäller hur många kvinnor 

och barn som lever med våld i nära relation. Kartläggningar och 
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uppföljningar ger underlag för bedömning om målgruppen får 

likvärdiga insatser oavsett var de bor, om målgruppen ökar eller 

minskar, samt om flera målgrupper ska inkluderas i kommande 

program. Åstorps kommun ska vartannat år: 

- kartlägga omfattningen i kommunen av våld eller andra 

övergrepp mot kvinnor/män av närstående 

- kartlägga omfattningen i kommunen av barn som bevittnat våld 

mot närstående 

- analysera hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot gruppers 

och enskildas behov 

- utveckla tillgängligheten genom sociala medier för att nå fler 

grupper. 

Kartläggning och kontinuerliga uppföljningar ska ske via enkäter 

samt direkta frågor till kvinnor, barn och män inom målgruppen som 

kommer i kontakt med socialtjänsten, samt genom att hämta in 

statisktik via dokumentation. Kartläggning och uppföljningar 

sammanställs vartannat år av Familjefridsteamet. 

 
 
1.5.3  Verksamhet som överlämnats 

Kvalitetssäkring av insatser enl. Socialtjänstlagen (2001:453) som 

genomförs av andra aktörer, såsom kvinnojourer, ska i enskilda 

ärenden ske genom beslut av insats enligt SoL 4 kap. 1 §, 

upprättande av genomförandeplan och kontinuerliga uppföljningar. 

Övergripande kontroll och uppföljning sker genom att 

Socialnämnden årligen inhämtar, från respektive verksamhet, 

verksamhetsberättelse med kompletterande uppgifter enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter.   

 

1.5.4 Skyddade uppgifter 

Inskrivningssamtal genomförs vid skyddade uppgifter där det bland 

annat ska framgå hur kontakten ska skötas och vilken risk- och 

hotbild som finns. Specifika rutiner vid registrering, dokumentation 

och hantering av ärenden med skyddade uppgifter finns inom 

socialtjänsten. 

 

1.5.5 Samverkan 

Samverkan ska präglas av flexibilitet, med den våldsutsatta i fokus 

och medvetenhet om att vid utsatthet för brott kan vissa ordinarie 

rutiner inom verksamheten behöva frångås. Detta tydliggörs i 



 

specifika rutiner vid våld i nära relationer inom socialtjänstens 

respektive verksamheter. 

Om insatser ges till flera i en familj ska samtliga insatser samordnas. 

Detta gäller både vid intern och vid extern samverkan.  Dessa 

insatser kan formuleras i en genomförandeplan. Det är lämpligt att 

en socialsekreterare utses som kontaktperson och sammanhållande 

vid uppföljningar med andra enheter/myndigheter. Samtycke 

inhämtas vid behov.  

Samverkan sker även genom Familjefridsteamet där kontaktpersoner 

inom socialtjänst och externa aktörer, såsom vårdcentral och polis, 

träffas regelbundet för att utveckla samarbetet kring våld i nära 

relation.  

 

1.5.6 Kompetens 

Enligt 3 kap 3 § andra stycket SoL ska det för utförande av uppgifter 

inom socialtjänsten finnas personal med lämplig utbildning och 

erfarenhet. Alla som genomför insatser enligt socialtjänstlagen bör 

regelbundet få kompetensutveckling inom området våld i nära 

relationer.  

På längre sikt är det också av vikt att all personal inom kommunen 

erbjuds möjlighet att lära sig mer om hur man upptäcker och bemöter 

personer som varit utsatta för eller upplevt våld i nära relationer. 

Åstorps kommun har ingått avtal med Kompetenscentrum mot Våld i 
nära relation i Malmö och kommer genom detta kontinuerligt 
erbjudas utbildning inom ämnet för personal inom socialtjänst, 
skola/förskola och vård och omsorg. Utbildningar som erbjuds är 
bas-, fortsättnings- och spetsutbildningar efter behov. Utbildning 
inom bedömningsinstrument FREDA kommer att genomföras som 
ett första steg. 

 

1.5.7 Upptäckt 

All personal inom kommunens verksamheter som utför utredning 

eller insats enligt socialtjänstlagen ska alltid fråga om våldsutsatthet 

vid misstanke. Vid utredning vuxen/missbruk ställs frågan om 

våldsutsatthet rutinmässigt enligt standardiserat ASI. 
 

 

2. Handläggning 

 

2.1 Socialförvaltningens ansvar 
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En våldsutsatt ska bemötas med respekt och stor hänsyn ska tas till 

den våldsutsattas egen upplevelse av våldsutsattheten och riskerna. 

Målet ska på sikt vara att stärka den våldsutsattas eget 

beslutsfattande, initiativförmåga och handlingskraft.  

När en person som är utsatt för våld i nära relation kontaktar 

Socialförvaltningen prioriteras detta ärende. Besökstid erbjuds 

samma dag. Situationen för den enskilde kan upplevas som kaotisk 

och det kan därför vara svårt att redogöra för händelseförloppet, 

därför ska samtliga områden utredas noggrant och rutiner ska följas. 

Fysiska skador dokumenteras, och så även huruvida sexuellt våld har 

förekommit. Dokumentationen utformas med respekt för den utsattas 

integritet. Om det finns barn i familjen görs risk- och 

skyddsbedömning gemensamt med handläggare från ekonomiskt 

bistånd och Barn och familj. Boende och ekonomi är andra faktorer 

som utreds, i de fall personen lämnat sitt hem akut. Den våldsutsatte 

informeras om förutsättningarna för besöksförbud, trygghetspaket 

och annan hjälp och skydd i den juridiska processen. 

Socialförvaltningen ska vid behov kunna erbjuda stöd för den 

våldsutsatta i kontakten med andra myndigheter. 
 
 
 

2.2  När den våldsutsatte lämnar hemmet 

En person som kontaktar socialtjänsten med tankar på att lämna sitt 

hem på grund av familjevåld uppmanas att planera flykten 

tillsammans med personer som kan tänkas vara berörda ex. 

Myndighetsenheten, Individ och familjeomsorgen, Kvinnojouren 

samt närstående personer. Planerna ska utformas efter eventuella 

barns behov av skydd. Även om personen beslutar att stanna kvar i 

den miljö där denne är utsatt för våld kan en viktig kontakt etableras, 

för framtida insatser från kommunen. 

 

2.2.1  Försörjning 

Försörjningsstöd till våldutsatta personer ska handläggas snabbt för att 

undvika att den utsatta av ekonomiska skäl känner sig tvingad att 

fortsätta att leva med den som misshandlat. 

Socialförvaltningen arbetar efter att detta inte ska vara avgörande för 

huruvida en person återvänder till en hotfull situation. I den akuta 

situationen kan pengar till mat, kläder och skyddat boende för sig själv 

och eventuella barn erhållas. Om det bedöms vara bästa 

lösningen för en våldsutsatt person att återvända till bostaden, kan 

bistånd beviljas för byte av lås i ytterdörren. Detta gäller även i 

situationer där personen ännu inte tvingats lämna bostaden, men där 

ett byte av lås är nödvändigt för att denne ska våga bo kvar. 



 

 

2.2.2  Boende 

Socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd kan hänvisa till ett 

tillfälligt boende vid behov. Åstorps kommun kan i den akuta 

situationen erbjuda boende på kvinnojour eller jourlägenhet utifrån 

skyddsbehov.  

 

 

2.3  Barnet/den unge 

Barn som lever i familjer där våld förekommer upplever ofta att de 

har en otrygg och utsatt livssituation. I familjer där våld är 

förekommande tvingas barnen att leva med en ovisshet som är 

skadlig för dem, b l a ovisshet kring när eller varför våldet utlöses. 

Våld inom familjen kan skapa skam- och skuldkänslor som hindrar 

både den som blir slagen och den som slår, att berätta för någon 

utomstående. Det händer att vuxna förtränger vad barnen utsatts för 

och kan ha svårt att inse detta. Föräldrar kan uttrycka att de inte tror 

att barnen förstår och ser vad som sker. Barnen är medvetna om vad 

som sker, och delar upplevelsen av våldet, även om de inte själva 

blir slagna. Barn som bevittnat våld ska också betraktas som 

våldsoffer.  

 

Barnen har rätt till skydd och stöd. Finns det misstanke om att 

föräldrarna inte kan ge detta skydd anmäls detta till barn- och 

familjeenheten som omgående gör en risk- och skyddsbedömning. 

Om modern misshandlas finns det risk att barnen skadas allvarligt 

även om de själva inte utsatts för våld och en barnavårdsutredning 

inleds alltid i dessa fall. Har ett barn blivit misshandlat kontaktas 

barnläkare för dokumentation av skadorna. Därefter kontaktas 

Barnahuset i Helsingborg för en konsultation innan en polisanmälan 

görs. Denna instans driver Åstorps kommun gemensamt med flera 

andra Nordvästskånska kommuner, samt polismyndigheten. Alla 

utredningar och insatser syftar till att förbättra förhållandet för 

barnen. Detta är inte synonymt med att barnen skall skiljas ifrån sina 

föräldrar. Barn som upplevt våld erbjuds enskilda samtal enligt 

Trappanmodellen eller gruppverksamhet enligt CAP (Children are 

people) via Socialförvaltningens öppenvård Pollux eller via externa 

aktörer utifrån barnets behov. 

 

2.3.1 Akuta insatser 

I en akut situation erbjuds den/de som blivit utsatta för våld skydd. 

Finns det fog för att hålla adressen hemlig för en vårdnadshavare 

som har utsatt sin partner för våld är detta möjligt med stöd av 12 
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kapitlet i Offentlighets- och sekretesslagen. Även om en förälder 

väljer att stanna kvar i en miljö där det finns risk för våldsamma 

situationer så är det socialtjänstens uppgift att göra en riskbedömning 

för eventuella barns räkning. Vid behov av en placering enligt 

Socialtjänstlagen ska den i så stor utsträckning som möjligt göras i 

samförstånd. 

 

2.3.2  Familjerätt 

Samarbetssamtal är inte alltid aktuellt direkt efter att en förälder som 

har blivit misshandlad själv kontaktat socialtjänsten. Syftet med 

samarbetssamtal är att föräldrar ska komma överens om umgänget 

med barnen. Den som har blivit utsatt för hot och våld skall aldrig 

pressas till denna typ av samtal. Dessa är högst frivilliga. Pollux 

erbjuder samtalsstöd till föräldrar och barn i form av rådgivning, 

enskilda samtal, parsamtal, familjesamtal, samt samarbetssamtal. 

Samtalen registreras endast om de sker på uppdrag av socialtjänsten 

eller tingsrätten. 

I ärenden där våld förekommit inom familjen bör socialtjänsten även 

utreda om någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, 

umgänge, förmynderskap eller målsägandebiträde 

 

 
 

2.4  Våldsutövaren 

Stöd och hjälp till förändring ska även kunna ges till den som 

misshandlar sin partner. Syftet med att utöva våld i nära relationer 

kan vara att behålla makt och kontroll över sin partner. Nästan allt 

våld mot kvinnor utövas av närstående män. För att minska risken 

för att de som misshandlar återfaller är det viktigt att erbjuda någon 

form av insats. Åstorps kommun erbjuder våldsutövande föräldrar 

stöd i föräldrarollen via Pollux öppenvård. Enskilda samtal eller 

gruppverksamhet enligt ATV-(Alternativ till våld) modellen kan 

ansökas om via socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd och 

erhålls då i annan kommun.  

 

2.5  Revidering 

Handlingsplanen skall gås igenom årligen och revideras vid behov. 

Ansvariga för detta är Familjefridsteamet.  
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Riktlinjer för budget och skuldrådgivning 
Dnr SND 2021/131 
 
Sammanfattning 
Sedan december 2016 finns nationellt framtagna rekommendationer för 
kommunernas budget- och skuldrådgivning. I revideringen av riktlinjerna har 
relevanta delar av rekommendationerna medtagits. De föreslagna riktlinjerna 
ger handläggare vägledning i arbetet för en rättssäker och likvärdig utredning 
och behovsbedömning. Tjänsteutlåtandet innehåller en kortfattad redogörelse 
av förändringarna. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-08-12 § 170 
Tjänsteskrivelse av myndighetschef daterad 21-07-22  
Riktlinjer för budget och skuldrådgivning daterade 210722.  
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta riktlinjer för socialförvaltningens arbete med budget 
och skuldrådgivning. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för socialförvaltningens arbete med 
budget och skuldrådgivning. 
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Sammanfattning
Sedan december 2016 finns nationellt framtagna rekommendationer för
kommunernas budget- och skuldrådgivning. I revideringen av riktlinjerna har
relevanta delar av rekommendationerna medtagits. De föreslagna riktlinjerna
ger handläggare vägledning i arbetet för en rättssaker och likvärdig utredning
och behovsbedömning. Tjänsteutlåtandet innehåller en kortfattad redogörelse
av förändringarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av myndighetschef daterad 21-07-22
Riktlinjer för budget och skuldrådgivning daterade 210722.

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden
att anta riktlinjer för socialförvaltningens arbete med budget och
skuldrådgivning.

Harri Rosqvist (SD) yrkar som ett ändringsyrkande att "eller väntetid" stryks i
texten under punkten 7.6.

Bertil Wemmert (C) yrkar att det ska förtydligas hur öppen mottagning ska
fungera.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Harri Rosqvist (SD) yrkande och finner
att arbetsutskottet bifaller Harri Rosqvist (SD) yrkande.

Ordförande ställer Bertil Wemmert (C) tilläggsyrkande under proposition och
firmer att detta bifalles.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Att texten "eller väntetid" i punkten 7.6 stryks och att det förtydligas i
riktlinjerna hur öppen mottagning ska fungera.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndsbeslut
att anta riktlinjer för socialförvaltningens arbete med budget och
skuldrådgivning.
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Socialnämnden 
 
Riktlinjer för budget och skuldrådgivning  
Dnr SND 2021/131 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar om  
att anta riktlinjer för budget och skuldrådgivning daterade 210722. 
 
Sammanfattning 
Sedan december 2016 finns nationellt framtagna rekommendationer för kommunernas 
budget- och skuldrådgivning. I revideringen av riktlinjerna har relevanta delar av 
rekommendationerna medtagits. De föreslagna riktlinjerna ger handläggare vägledning i 
arbetet för en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning. Tjänsteutlåtandet 
innehåller en kortfattad redogörelse av förändringarna. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för socialförvaltningens arbete med budget och 
skuldrådgivning. 

 
Ärendebeskrivning 
I Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ( SOSFS2 011:9), anges att kommunens ledningssystem ska identifiera, 
beskriva och fastställa de processer och rutiner i verksamhetens om behövs för att säkra 
verksamhetens kvalitet. Om kommunerna väljer att utarbeta riktlinjer måste de utformas 
så att de är förenliga med lag, förarbeten och rättspraxis. För att säkerställa en rättssäker 
handläggning har riktlinjerna därmed tagits fram utifrån gällande lagändringar och 
föreskrifter. Riktlinjerna lämnas till socialnämnden för beslut i enlighet med nämndens 
reglemente. 
 
Sedan november 2016 har lagstiftningen för verksamhetsområdet förändrats. Budget- och 
skuldrådgivningen regleras sedan dess i 5 kap. 12 § socialtjänstlagen, tidigare reglerades 
detta genom skuldsaneringslagen. Nedan följer socialtjänstlagens nya lydelse:  
 
12 § Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Denna 
skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad 
skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad.  
 
Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som 
kommunerna ska svara för. Lag (2016:686). Konsumentverket har färdigställt nationella 
rekommendationer för kommunernas budget- och skuldrådgivning. Vidare har 
verksamheten genomfört en översyn av verksamhetsområdet. Översynen synliggjorde ett 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-07-22 
Version  1 
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Myndighetsavdelningen 
 

behov av att likställigheten inom verksamhetsområdet behöver öka och tillgängligheten 
öka, varför bemanningen på området förstärkts med 0,5 årsarbetare. Med anledning av 
ovanstående finns även behov att tydliggöra verksamhetens riktlinjer. 
 
Våld i nära relationer har tydliggjorts i ett avsnitt i riktlinjerna, då det inte är ovanligt att 
personer som lever eller har levt i en relation med våld, även kan vara utsatt för 
ekonomisk kontroll. Vid ekonomisk kontroll kan den våldsutsatta ha mist kontrollen över 
sin ekonomi och våldsutövaren kan ha försatt den andra parten i ekonomisk skuld. Det är 
därför viktigt för budget- och skuldrådgivningen att ha rutiner för hur arbetet ska utföras. 
 
För att undvika att skrivningar förekommer i flera dokument har läshänvisningar 
inkluderats i riktlinjerna. Ett sådant exempel är läshänvisningar till Hanteringsanvisningar 
budget- och skuld, som är ett dokument med rutiner för registrering i 
ärendehanteringssystemet Boss. 
 
Med anledning av förändringen i socialtjänstlagen blir handläggnings- och 
dokumentationsregler för socialtjänsten på ett tydligare sätt reglerat för budget- och 
skuldrådgivningen. Både 15 § förvaltningslagen samt 11 kap. 5 och 6 §§ socialtjänstlagen 
innebär att handläggning och genomförande i enskilda ärenden ska dokumenteras. Det 
innebär även att Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet för 
verksamhetsområdet, tidigare hade Socialstyrelsen uppdraget. 
 
Genom rekommendationerna har det blivit tydligare att Konsumentverket avser att 
budget- och skuldrådgivningen är en naturlig och aktiv part under ett 
skuldsaneringsförfarande. Skuldrådgivarens uppgift är att stödja personen inför och under 
skuldsaneringsförfarandet för att medverka till att i så stor utsträckning som möjligt bidra 
till att skuldsaneringen får den rehabiliterande effekt som den är avsedd att ha. Detta kan 
innebära att skuldrådgivaren har en längre kontakt med den rådsökande än tidigare. 
 
Samverkan är inget nytt för budget- och skuldrådgivningen och ses som en naturlig del i 
arbetet med rådsökande. Genom rekommendationerna har det dock förtydligats att 
samverkan är en förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete och en del av 
uppdraget. I de reviderade riktlinjerna är det även tydligare att skuldrådgivaren har ett 
ansvar för att informera den rådsökande om hur kontakt upprättas med andra 
verksamheter inom eller utom den egna organisationen, i de fall där det kan finnas behov 
av annat stöd än kring den ekonomiska situationen. Det ställer krav på att skuldrådgivaren 
har kännedom om vilket stöd kommunen och andra parter kan erhålla.  
 
Utåtriktade insatser har tillkommit till uppdraget med anledning av rekommendationerna. 
Uppdraget bygger på att skuldsatta personer tidigt kan få stöd i sin situation och att 
överskuldsättningen minskar. En anledning till att utåtriktade insatser har tillkommit är att 
Konsumentverket genom rapporten Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av 
den kommunala budget- och skuldrådgivningen konstaterade att en liten del av samhällets 
invånare har kännedom om att budget- och skuldrådgivning finns att tillgå. Med 
uppdraget följer att kommunerna bör sprida kunskap och kännedom om verksamheten till 
sina invånare. Dessutom ligger det i uppdraget att verksamheten även är känd inom den 
egna organisationen.  
 
Budget- och skuldrådgivningens roll blir att uppmärksamma om det finns barn runt en 
skuldsatt person och hur dessa kan komma att påverkas av att leva i en familj som är 
skuldsatt. Barnfamiljer ska inte behöva vänta på att få budget- och skuldrådgivning någon 
längre tid. 
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Beslutsunderlag 
Riktlinjer för budget och skuldrådgivning daterade 210722.  
Tjänsteskrivelse daterad 21-07-22 av tf verksamhetschef Sanna Löf.   
 
Bedömning 
Den föreslagna riktlinjen för budget och skuldarbetet ger förvaltningen stöd och 
vägledning för att säkerställa en korrekt hantering av bedömningar och arbete med 
området inom förvaltningen. Riktlinjen bedöms säkerställa lagstiftarens intentioner för 
hantering av ärenden inom området. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga markanta negativa ekonomiska konsekvenser framkommer utifrån den nya 
riktlinjen. Vid rätt stöd för kommuninvånaren i ett tidigt skede bedöms det föreligga goda 
möjligheter till positiva ekonomiska konsekvenser både för kommunen och den enskilde. 
 
Konsekvenser för miljön 
Beslutet att anta riktlinjerna medför inga konsekvenser för miljön.   
 
Konsekvenser för kommuninvånaren 
Beslutet är positivt för medborgarna genom att riktlinjerna underlättar 
behovsbedömningar samt ökar rättssäkerheten och möjligheten till likvärdiga utredningar. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Vägledande riktlinjer för budget och skuldarbetet underlättar behovsbedömningar samt 
ökar rättssäkerheten och möjligheten till likvärdiga utredningar samt prioriteringar. Detta 
är positivt för de barn som omfattas av insatser inom området och som annars riskerar att 
påverkas av en ostabil familjeekonomi eller långvarig skuldsättning. Riktlinjerna innebär 
således positiva konsekvenser för barns hälsa och utveckling. 
 
 
 
 
Sanna Löf  

Tf. Verksamhetschef Myndighet och IFO/LSS 
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Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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1. Inledning  
Detta dokument innehåller anvisningar för socialnämnden i Åstorps arbete med budget- och 
skuldrådgivning. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa likabehandling i kommunen samt ge stöd i 
det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen. Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk 
verksamhet för kommunen och regleras i 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (SoL). De lagar som främst 
reglerar verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), förvaltningslagen (FL), offentlighet- och 
sekretesslagen (OSL), kommunallagen (KL), skuldsaneringslag (2016:675), Lag om skuldsanering för 
företagare (2016:676), utsökningsbalk (1981:774), föräldrabalken (FB), personuppgiftslagen (PUL) 
m.fl. Förutom vad som anges i dessa riktlinjer och i lagstiftningen gäller även Konsumentverkets 
rekommendationer samt vad som anges i kommunens riktlinjer och andra styrdokument. 
 
1.1 Socialtjänstens mål och principer  
I socialtjänstlagens portalparagraf (1 kap. 1 § SoL) anges övergripande mål och grundläggande 
värderingar för socialtjänsten. Socialtjänstens arbete utgår från principer som helhetssyn, frivillighet 
och självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet.  
 
Socialtjänsten arbete ska enligt vad som anges i 3 kap. 3 § SoL ha en god kvalitet. Kvalitet innebär att 
en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten i enlighet med de lagar och 
andra föreskrifter som styr verksamheten. Socialstyrelsen ger exempel på vad som menas med god 
kvalitet:  

• Att den enskilde anser sig bli bemött med respekt  
• Att den enskilde får tillräcklig information så att den kan ta till vara på sina rättigheter och att 

verksamheten bedrivs så att den enskildes rättssäkerhet garanteras  
• Att insatserna utformas efter den enskildes behov och så långt det är möjligt i samråd med den 

enskilde  
• Att insatserna utformas så att de inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes resurser  
• Att barnperspektivet särskilt beaktas i verksamheten  

 
Budget- och skuldrådgivningens främsta uppgift är att genom olika former av ekonomisk rådgivning 
bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin 
situation. Stödet som ges ska ha till syfte att hjälpa rådsökande att kunna klara sin ekonomiska 
situation på egen hand, så kallad hjälp till självhjälp. Det betyder att den rådsökande själv har ett 
primärt ansvar för sin ekonomi. Därför är det viktigt att verksamheten innefattar alla delar som krävs 
för att en rådsökande ska kunna få både en kort- och långsiktig ekonomisk rehabilitering. Vidare ska 
rådgivningen utgå från den sökandes individuella behov och förutsättningar. Rådgivning sker på 
frivillig grund och bygger på en aktiv medverkan från den rådsökande.  
 
1.2 Mål för budget- och skuldrådgivningen i Åstorp  
Riktlinjerna slår fast följande delmål för budget- och skuldrådgivningen i Åstorp:  

• Alla invånare som behöver det ska ha god tillgänglighet till budget- och skuldrådgivning.  
• Budget- och skuldrådgivningen ska erbjuda professionellt råd och stöd.  
• Budget- och skuldrådgivningen ska medverka till att förebygga överskuldsättning.  
• Budget- och skuldrådgivningen ska medverka till att motverka hemlöshet och till att 

kvalificera personer i boendetrappan till ett eget boende.  
• Budget- och skuldrådgivningen ska medverka till att minska antalet personer som är beroende 

av ekonomiskt bistånd.  
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1.3 Överskuldsättning  
I budget- och skuldrådgivarens uppdrag ligger att arbeta med skuldsatta och överskuldsatta personer. 
Det saknas en allmän och vedertagen definition av överskuldsättning och länder använder sig av olika 
definitioner och indikatorer i olika undersökningar. Kronofogdemyndigheten har i rapporten Alla vill 
göra rätt för sig definierat begreppet enligt följande: ”Överskuldsatt är den som själv upplever sig ha 
ständigt återkommande problem med att inte kunna betala alla sina räkningar.” Förekomst hos 
Kronofogdemyndigheten används i överskuldsättningsutredningen som en indikator för om ett hushåll 
är överskuldsatt. Dock är det inte alla som har skulder hos Kronofogdemyndigheten som är 
överskuldsatta och alla som är överskuldsatta återfinns inte hos myndigheten. Av utredningen framgår 
att fler än 95 000 personer har funnits i Kronofogdemyndighetens register i mer än tjugo år. 
 
Riksrevisionen använder en snävare definition av begreppet överskuldsatt och kommer fram till att 
antalet överskuldsatta individer uppgår till drygt 28 000 år 2015. Definitionen bygger på att individen 
ska uppfylla kriterierna för att kunna beviljas skuldsanering.  
 

2. Formella krav på budget- och skuldrådgivning  
Budget- och skuldrådgivningen utgör en del av socialtjänsten och regleras i 5 kap. 12 § SoL, varför 
bland annat socialtjänstlagens handläggningsregler blir tillämpliga. Eftersom socialtjänstlagen 
hänvisar till flera bestämmelser i förvaltningslagen ska även regler i denna lag tillämpas. Se vidare i 
Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.  
 
2.1 Ärendeansvar mellan kommuner  
Enligt nuvarande reglerna i 2 a kap. SoL ligger huvudansvaret för persons sociala omvårdnad på 
bosättningskommunen. Det är således den kommun som är den rådsökandes bosättningskommun som 
har att erbjuda budget- och skuldrådgivning. Definition av bosättnings-kommun regleras i 2 a kap. 3 § 
SoL. Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, del 
3 samt Ansvarsfördelning mellan kommunerna.  
 
2.2 Tillgänglighet och bemötande  
Frågor om bemötande och tillgänglighet är särskilt viktiga att uppmärksamma under en rådgivning. 
Det kan ha avgörande betydelse för en persons möjlighet att komma till tals och utöva inflytande i 
rådgivningsprocessen och även för kvaliteten av rådgivningen. De som är i kontakt med rådgivningen 
ska ges ett gott bemötande under tillgängliga former. Bemötandet kan behöva anpassas med hänsyn 
till den enskildes förutsättningar, exempelvis utifrån olika funktionsnedsättningar eller behov av 
språktolk/teckentolk. Det kan också handla om att det finns hinder i den fysiska miljön som måste 
avhjälpas. Det är viktigt att skuldrådgivaren utgår från varje persons förutsättningar. Information som 
ges ska vara tydlig, lätt att förstå och tillgänglig för så många som möjligt. Information som riktar sig 
till särskilda grupper, som personer som inte behärskar svenska språket eller har en 
funktionsnedsättning, ska vara anpassade efter deras förutsättningar och tolk ska användas vid behov. 
Tydlig information ska lämnas om handläggningsprocessen och vilka åtgärder som vidtas. Budget- 
och skuldrådgivningen i Åstorp ska vara känd för kommuninvånarna och lätt att kontakta. På 
kommunens hemsida behöver information om budget- och skuldrådgivning och kontaktvägar 
uppdateras vid förändringar. En informationsbroschyr om kommunens budget- och skuldrådgivning 
ska finnas. Broschyren bör finnas tillgänglig i receptioner eller andra offentliga lokaler, som 
exempelvis bibliotek, delas ut av rådgivare vid informationstillfällen eller av handläggare inom andra 
verksamheter som träffar personer som kan vara i behov av budget- och skuldrådgivning. 
Verksamheten bör erbjuda kommuninvånare olika sätt att ta kontakt med skuldrådgivare. Olika 
kontaktvägar kan vara genom mail, telefon, öppen mottagning och bokade besök. Som regel bör 
skuldrådgivare vara nåbara inom några dagar och kunna erbjuda en besökstid senast inom sex veckor 
från första kontakt. Barnfamiljer ges utifrån barnperspektivet företräde i möjligaste mån, beroende på 
situation och behov av budget- och skuldrådgivning.  
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För att kunna erbjuda en tillgänglig verksamhet ska förvaltningen ha lokala rutiner för att hantera att 
tillgängligheten upprätthålls även under semestrar eller andra perioder då verksamheten kan riskera 
minskad eller ingen tillgänglighet. 
 
2.3 Dokumentation  
Inom budget- och skuldrådgivning behöver handläggning och genomförande i ärenden dokumenteras. 
All dokumentation sker i ärendehanteringssystemet Boss, som tillhandahålls av Konsumentverket. Det 
är ett system för informationssökning, handläggning, statistik och ett verktyg för att underlätta och 
effektivisera rådgivares arbete. Dokumentationen ska utvisa de åtgärder som vidtas i ärendet samt 
faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Uppgifter som rör ärendets gång bör antecknas. 
Sådana uppgifter kan gälla att kontakt förekommit med parter, andra personer eller myndigheter. Detta 
gäller även ärenden som inte avser myndighetsutövning. Den rådsökande bör hållas underrättad om 
den dokumentation som förs och rätten att ta del av denna. Om den rådsökande anser att någon uppgift 
är oriktig ska detta antecknas. Det är viktigt att dokumentationen förs på ett sådant sätt att den är lätt 
att förstå. Ej vedertagna förkortningar och liknande är därför olämpligt. För stöd i handläggning och 
dokumentation i Boss finns följande material:  
 

• Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.  
• Konsumentverkets vägledning för dokumentation i Boss: Handbok Boss Statistik  

 
Skuldrådgivare ska årsvis lämna underlag för statistik till socialförvaltningen samt inom den egna 
verksamheten använda statistiken för egen utvärdering och planering av arbetet. För att följa 
verksamhetsområdets utveckling hämtar ska socialförvaltningen årligen hämta statistik via 
ärendehanteringssystemet Boss. Konsumentverket hämtar årlig statistik via ärendehanteringssystemet 
Boss.  
 
2.4 Sekretess  
Budget- och skuldrådgivningens arbete omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § Offentlighets- och 
sekretesslag (OSL). Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men. Undantag från sekretessen kan göras när det finns ett samtycke från den enskilde.  
 
Inför fråga om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter ska en sekretessprövning alltid göras. I 
enlighet med 59 § skuldsaneringslagen ska socialnämnder till Kronofogdemyndigheten eller en 
domstol som handlägger ett ärende om skuldsanering på begäran lämna uppgifter om gäldenärens 
personliga och ekonomiska förhållanden som är av betydelse för prövningen av ärendet. 
 
Förvaltningen har lokala rutiner för att hantera dokumentationen och bevarande av handlingar för 
personer med skyddade personuppgifter. Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten, del 6 Regler om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt mm.  
 
2.5 Skyldighet att rapportera missförhållanden - Lex Sarah  
Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden förebyggas samt, om de 
ändå uppstår, rättas till. Målet är att den enskilde får insatser av god kvalitet och skyddas från 
missförhållanden. Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den 
verksamhet som bedrivs är av god kvalitet. Enligt bestämmelserna om lex Sarah ska anställda genast 
rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden till den som bedriver 
verksamheten. Rapporteringsskyldigheten omfattar även den som kan komma ifråga för insatser.  
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2.6 Vetenskap och beprövad erfarenhet  
De som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. 
Målet är att de insatser som ges ska vara till nytta och aldrig till skada för den enskilde. 
Evidensbaserad praktik (EBP) innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa 
tillgängliga kunskap och den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. 
Den enskildes inflytande väger alltså tungt. Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten, del 1 Övergripande mål, regler och principer, kapitel Krav på god 
kvalitet i SoL och LSS.  
 
 
2.7 Barnperspektiv  
Sverige har godkänt FN:s barnkonvention genom riksdagsbeslut och har därmed förpliktigat sig att 
vidta alla lämpliga åtgärder för att stärka barns ställning. Barnkonventionen slår bland annat fast att 
alla barn har samma rättigheter att växa upp under trygga förhållanden, att utvecklas och att skyddas 
mot övergrepp och utnyttjande. De rättigheter som slås fast i barnkonventionen ska ses som en helhet. 
I ärenden där det finns barn och ungdomar ska deras situation alltid uppmärksammas. När beslut rör 
barn ska särskilt beaktas vad barnets bästa kräver. Två av barnkonventionens huvudprinciper finns 
införda i socialtjänstlagen:  

• När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver (1 kap. 2 § 
SoL).  

• Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder 
och mognad (11 kap.10 § SoL).  

 
Att ha ett barnperspektiv som budget- och skuldrådgivare innebär att noga analysera vilka följder en 
åtgärd kan få för enskilda barn. I budget- och skuldrådgivarens arbete ingår att alltid kartlägga om det 
finns minderåriga barn med i bilden och hur barnen är berörda utifrån den ekonomiska situationen, 
exempelvis kan det vara att upplysa den rådsökande att söka förmåner hos Försäkringskassan eller att 
bevaka att Kronofogden vid skuldsanering och utmätning tar hänsyn till att det finns barn eller 
umgängesbarn. Att ha ett barnperspektiv i ekonomisk rådgivning som rör en vuxen får dock inte 
medföra att barnets förhållanden utreds. Om det framkommer uppgifter som tyder på att barnet far illa 
ska alltid barn- och familjeenheten vid förvaltningen meddelas så att den kan ta ställning till om 
barnets förhållanden ska utredas.  
 
2.8 Barnfamilj – definition 
Inom stadens budget- och skuldrådgivning används Kronofogdens definition av barnfamilj: Med barn 
menas någon som är under 18 år och som bor permanent eller tillfälligt i bostaden. Det har ingen 
betydelse om det är sökandes egna barn eller sammanboendes barn. Till berörda barn räknas även 
växelvis boende och umgängesbarn som träffar sin förälder motsvarande 30 dagar eller mer per år.  
 
2.9 Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck  
Socialnämndens ansvar för våldsutsatta personer stadgas framförallt i 5 kap. 11 § SoL. Där anges 
bland annat att socialnämnden ansvarar för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd 
och hjälp. Kvinnor och barn som utsatts för våld, eller barn som upplevt våld mellan närstående, ska 
särskilt beaktas. Det är även viktigt att uppmärksamma våldsutövare, för att informera om och lotsa 
vidare till insatser för att våldet ska upphöra. I arbetet med våldsutsatta personer ingår även att 
uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck. Personer som är utsatta för våld i nära relation eller 
hedersrelaterat våld och förtryck finns inom alla socialtjänstens områden. Begreppet ”närstående” är 
enligt Socialstyrelsens definition könsneutralt och syftar på varje person som den våldsutsatta bedöms 
ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla om såväl makar, sambor, pojk- eller 
flickvänner, som föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Det kan även gälla andra personer som 
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den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation till. Det är också viktigt att beakta 
att våld kan förekomma i både heterosexuella och samkönade relationer och att såväl kvinnor som 
män kan vara utsatta respektive förövare. Om det kommer till budget- och skuldrådgivarens kännedom 
att den rådsökande lever i en relation med våld eller hedersrelaterat våld och förtryck har 
skuldrådgivaren ansvar för att informera om hur den rådsökande kan få stöd utifrån sin situation. 
Vidare bör förvaltningen ha upprättade rutiner för hur våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 
förtryck upptäcks. Förvaltningen har flera socialsekreterare som har kunskap att arbeta med att utreda 
våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Vid kännedom om att ett barn antingen själv 
utsatts för våld eller andra övergrepp eller har upplevt att någon närstående är våldsutsatt ska 
informationen utan dröjsmål överlämnas till barn- och familjeenheten. Se vidare i Socialstyrelsens 
handbok: Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer  
 

3. Kommunens roll  
Budget- och skuldrådgivning en obligatorisk verksamhet för kommunen och regleras i 5 kap. 12 § 
SoL. Kommunernas roll är att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. 
Skyldigheten gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering 
eller F-skuldsanering är helt avslutad. Kommunen ska erbjuda en kvalificerad rådgivningsverksamhet 
och ha sådan kapacitet att rådsökande får stöd att lösa sina ekonomiska problem utan oskäligt 
dröjsmål. I december 2016 utgav Konsumentverket rekommendationer för budget- och 
skuldrådgivning i kommunerna. Rekommendationerna har tagits fram som en del av Regeringens 
strategi mot överskuldsättning och ska vara en utgångspunkt för kommunens budget och 
skuldrådgivning. Rekommendationerna fokuserar på att tydliggöra vad budget- och skuldrådgivning 
ska hjälpa skuldsatta med. För att kunna förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att 
finna en lösning på sin situation ger Konsumentverket rekommendationen att budget- och 
skuldrådgivning bör innefatta följande fem delar;  
 

• budgetrådgivning,  
• skuldrådgivning,  
• stöd inför och under skuldsanering,  
• samverkan och  
• utåtriktade insatser.  

Läs mer om rekommendationerna för budget- och skuldrådgivning på Konsumentverkets hemsida.  
 
3.1 Skadeståndslagen  
Kommunens rådgivningsansvar regleras i 3 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207): ”Staten eller en 
kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller 
försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns 
särskilda skäl.” Detta ansvar innebär att kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldig om 
rådgivningen skulle orsaka den rådsökande en förmögenhetsskada. En förutsättning för skadestånd är 
att en person har förlitat sig på ett auktoritativt besked från myndigheten och med anledning av detta 
fått sin ekonomi märkbart försämrad. Bevisbördan ligger på den rådsökande som måste kunna påvisa 
att den felaktiga informationen har lämnats på grund av fel eller försummelse.  
 

4. Konsumentverkets roll  
I 5 kap. 12 § SoL framgår att Konsumentverket skall stödja och ge vägledning för den budget- och 
skuldrådgivning som kommunerna skall svara för. Vidare ska Konsumentverket följa upp, stödja och 
bidra till vidareutveckling av verksamheterna i kommunerna och tillhandahålla verksamhetsstöd 
genom:  
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• utbildning inklusive grundutbildning för nyanställda, seminarier, informationsmaterial och 
handböcker  

• datasystemet Boss, inklusive supportfunktion  
• Portalen, som är Konsumentverkets samlingsplats på nätet för budget- och skuldrådgivare.  
• På sidan finns dokument, rapporter samt nyhetsbevakning, möjlighet att kommunicera med 

kollegor, ställa frågor och ta del av olika checklistor.  

Konsumentverket stödjer även kommunerna genom att utveckla arbetsmetoder och 
organisationsmodeller, samla in och analysera statistik samt kartlägga kommunernas arbete. Utöver 
det samverkar Konsumentverket med andra myndigheter, stödjer forskning, arbetar förebyggande samt 
genomför utredningar inom området.  
 

5. Budget- och skuldrådgivningens innehåll och uppdrag  
Budget- och skuldrådgivningen ska genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra till att 
förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin situation. 
Kommunens arbete med budget- och skuldrådgivning delas in i fem delar. Läs mer om 
rekommendationerna för budget- och skuldrådgivning på Konsumentverkets hemsida. Nedan följer en 
beskrivning av de fem delarna samt en processkarta. Processkartan presenterar möjliga delar som kan 
komma att bli aktuella i kontakten med rådsökanden. För ytterligare information om delarna i 
processkartan, se vidare checklista på Portalen. 
 

 
 
5.1 Budgetrådgivning  
Budgetrådgivning innebär att den enskilde får hjälp att planera sin vardagsekonomi. En förutsättning 
för en god långsiktig effekt är att budgeten går ihop såväl i dagsläget som i framtiden så att inga nya 
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skulder uppstår. En rådgivning börjar ofta med en kartläggning av den rådsökandes ekonomiska 
situation. Rådgivande arbete kan skilja sig åt beroende på i vilket sammanhang den rådsökande 
befinner sig i och kan periodvis ha stort fokus på att motivera den rådsökande att fortsätta att förändra 
sin ekonomiska situation.  
 
5.2 Skuldrådgivning  
Om det finns skulder sker skuldrådgivning ofta parallellt med budgetrådgivningen. När 
skuldsituationen är kartlagd kan skuldrådgivaren ge alternativ till tillvägagångssätt och resonera med 
den rådsökande om vilka alternativ som kan vara de bästa. Skuldrådgivaren kan verka för att en 
överenskommelse kommer till stånd med fordringsägarna. Ett sätt att lösa situationen kan vara att ge 
råd och stöd till betalnings-uppgörelser. En betalningsuppgörelse innebär att den rådsökande med stöd 
från skuldrådgivare ingår ett nytt avtal om förändrade betalningsvillkor med sin fordringsägare. 
Exempel på betalningsuppgörelser är: 

• upprätta avbetalningsplan 
• sänka räntesatser eller frysa ränta  
• nytt avtal om förändrade betalningsvillkor  
• sänka amorteringar  
• amortering av kapitalskuld först och därefter ränteskuld  
• saneringslån  
• ackordsuppgörelse  

 
5.3 Skuldsanering 
Syftet med skuldsaneringslagen är att ekonomiskt rehabilitera djupt skuldsatta personer. Huvudregeln 
är att en person endast kan beviljas skuldsanering en gång i livet.  
I 4 § skuldsaneringslagen anges följande villkor för att någon ska kunna beviljas skuldsanering:  

• Personen är en fysisk person  
• Personen är folkbokförd i Sverige  
• Personen är så svårt skuldsatt att han eller hon inte kan anses kunna betala sina skulder inom 

överskådlig tid  
• Det anses skäligt med hänsyn till personens ekonomiska och personliga förhållanden  
• Kan även omfatta enskild aktiv näringsidkare  

 
Om kriterierna är uppfyllda kan personen ansöka om skuldsanering hos Kronofogden, som därefter 
upprättar en prognos för att bedöma personens framtida möjligheter att betala sina skulder utan 
skuldsanering. Bland annat bedöms skuldernas storlek, den sökandes arbetsförmåga, sjukdom och 
andra liknande omständigheter.  
 
5.4 Stöd inför och under skuldsanering  
Skuldsanering innebär att den som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan undgå att betala 
delar av eller hela sin skuldbörda. För att räknas som svårt skuldsatt ska en person inte kunna ha 
möjlighet att betala skulderna inom överskådlig tid. En ansökan om skuldsanering sker på särskild 
blankett till Kronofogdemyndigheten som utreder och beslutar om personen ska beviljas 
skuldsanering. Om Kronofogdemyndigheten beviljar skuldsanering framgår det i beslutet hur mycket 
som ska återbetalas enligt en betalningsplan. Vanligtvis är betalningstiden fem år men tiden kan 
variera. Kronofogdens beslut kan överklagas och omprövas.  
 
Skuldrådgivaren har en viktig funktion i skuldsaneringsprocessen och ska aktivt medverka till att en 
skuldsanering aktualiseras på ett tidigt stadium. Syftet med skuldsanering är att ekonomiskt 
rehabilitera djupt skuldsatta personer. Arbetet under skuldsanering är att vara med som stöd från att 
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ansökan om skuldsanering lämnas in till dess att skuldsanering är genomförd. Stödet kan även bestå av 
hjälp med överklagan eller omprövning samt med stöd att fullfölja betalningsplanen.  
 
På Portalen finns en checklista för hur skuldrådgivare går tillväga för att stödja den rådsökande att 
ansöka om skuldsanering. Denna bör användas av skuldrådgivaren som stöd. Checklistor finns även 
för flera situationer som kan uppstå under ett skuldsaneringsförfarande så som överklagan och 
omprövning.  
 
Under en skuldsaneringsprocess är det av största vikt att vardagsekonomin fungerar för att 
skuldsaneringen ska lyckas och vara rehabiliterande. I samband med att en skuldsanering inleds bör 
skuldrådgivaren rådgöra med den rådsökande om hur kontakten under processen ska se ut. Det är 
skuldrådgivarens ansvar att erbjuda en aktiv kontakt under hela processen, om den rådsökande önskar 
kontakt under skuldsaneringsförfarandet sker planeringen av hur kontakten ska utformas i samråd med 
den rådsökande. Utgångspunkten är att det är en frivillig kontakt som kan fortsätta om den rådsökande 
önskar det.  
 
5.5 Samverkan  
Skuldrådgivare ska vid behov samverka med andra avdelningar och enheter inom den egna 
förvaltningen. Detta kan ske dels på övergripande nivå och dels kring enskilda individer som är 
aktuella för utredning eller insatser inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vid samverkan i 
individärenden är det viktigt att samtycke från den rådsökande finns. I de fall det framkommer behov 
av stöd i andra frågor som inte rör den ekonomiska situationen bör skuldrådgivaren förmedla 
information till den rådsökande om hur kontakt upprättas med andra verksamheter inom den egna 
organisationen eller andra, som hälso- och sjukvården.  
 
Skuldrådgivare behöver samverka med en rad olika myndigheter såsom Kronofogdemyndigheten, 
Centrala studiestöds-nämnden och Försäkringskassan. Samverkan med Kronofogde-myndigheten sker 
både för de personer som söker skuldsanering och för de personer som har skulder för indrivning men 
där skuldsanering inte är aktuell. Ett samverkansdokument för arbete i skuldsaneringsärenden finns 
framtaget mellan Kronofogde-myndigheten, Konsumentverket och Yrkesföreningen för budget- och 
skuldrådgivare. Läs vidare ”Samverkansdokumentet – arbetsrutin för samarbetet mellan Kronofogden 
och budget- och skuldrådgivarna” finns på Portalen.  
 

6. Utåtriktade insatser  
Grundläggande för utåtriktade insatser är att invånare har tillgång till information om kommunens 
budget- och skuldrådgivning och kännedom om att tjänsten finns att tillgå. Förvaltningen bör ha tydlig 
information tillgänglig digitalt via olika medier samt i fysisk form i offentliga lokaler där invånare rör 
sig. Det kan handla om att ge information till kommunens invånare via webbplats, att sprida 
broschyrer och faktablad till bibliotek, skolor och andra offentliga lokaler eller genom att ge 
information riktad till särskilda grupper.  
 
Även internt är det av vikt att funktioner som kommer i kontakt med skuldsatta personer har kunskap 
om i vilka situationer som det kan vara aktuellt med budget- och skuldrådgivning. Vidare bör de ha 
kännedom om hur individerna lotsas vidare till rådgivningsverksamheten. Om skuldrådgivare vid ett 
tidigt stadium får möjlighet att inleda kontakt med personer som har svårighet att hantera sin ekonomi 
eller är skuldsatt finns det möjlighet att bistå individen med stöd för att om möjligt undvika eller få 
ytterligare skulder. Därför behöver varje förvaltning informera om rådgivningen till andra funktioner. 
Det kan exempelvis ske genom utbildningsinsatser eller medverkan vid introduktion av nyanställda.  
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6.1 Förebyggande arbete  
De kommuner som har möjlighet att aktivt förebygga framtida problem med skulder exempelvis 
genom att budget och skuldrådgivare föreläser för olika målgrupper kan med fördel göra det.  
 

7. Prioriterade målgrupper  
Orsakerna till överskuldsättning är många och ofta är det inte en isolerad orsak som leder till 
överskuldsättning, utan en mängd samverkande faktorer. Även oförutsägbara livsförändringar som 
arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa kan vara anledningar till att en person hamnar i skuldsättning. 
Åstorp kommuns uppdrag tillsammans med Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten. Kommunens 
invånare ska kunna erhålla budget och skuldrådgivning och få stöd i sin ekonomiska situation genom 
tillgängliga former. Nedan beskrivs några grupper som särskilt kan vara utsatta med anledning av sin 
ekonomiska situation och ses som prioriterade att få budget- och skuldrådgivning.  
 
7.1 Barnfamiljer  
Barn som lever i en familj med skuldsättning eller knappa resurser påverkas starkt av sina föräldrars 
ekonomi. Barns uppväxtvillkor påverkas negativt av att leva i en fattig familj. Till fattiga familjer kan 
skuldsatta och utmätta familjer räknas. Socialstyrelsen beskriver i sin rapport hur enskilda påverkas av 
att leva med ansträngd ekonomi och där skuldsatta är en del av gruppen. Konsekvenser vid 
skuldsättning som kan uppstå är att individer hamnar i ett utanförskap. Detta kan i sin tur leda till 
fysisk eller psykisk påfrestning. Vanligt förekommande stressrelaterade sjukdomar är depression, oro 
och ångest hos individer som lever med knapp ekonomi. Även för barn innebär det konsekvenser att 
leva i en familj med skulder och knapp ekonomi. Socialstyrelsens rapport hänvisar till tidigare studier 
som har visat på att barn och unga ofta tar en aktiv roll i att hjälpa föräldrarna med att underlätta för 
dem ekonomiskt genom att exempelvis åsidosätta sina egna materiella behov. Vidare påvisar 
rapporten att tidigare studier har sett samband i att föräldrars psykiska ohälsa medför en förhöjd risk 
för att barnen utvecklar psykisk ohälsa. Budget- och skuldrådgivningens roll blir att uppmärksamma 
om det finns barn runt en skuldsatt person och hur dessa kan komma att påverkas av att leva i en familj 
som är skuldsatt. Barnfamiljer ska inte behöva vänta på att få budget- och skuldrådgivning i mer än två 
veckor.  
 
7.2 Unga vuxna  
Ofta är det flera faktorer som samspelar till att en ekonomisk situation blir ohållbar. Att leva under en 
längre tid med små ekonomiska marginaler, att inte ha kunskap och förmåga att planera sin ekonomi, 
krediter och lån eller få förändrade ekonomiska förutsättningar är exempel på faktorer som kan bidra 
till att skuldsättning uppstår. Unga vuxna är en grupp som utpekas som sårbar. Bland annat har ungas 
kunskaper om privatekonomi undersökts, vilken visar på att unga har låga kunskaper inom ämnet. 
 
7.3 Personer med osäkra boendeförhållanden eller personer som är bostadslösa  
Budget- och skuldrådgivningen utgör en viktig del i stadens vräkningsförebyggande arbete. För att 
erbjuda budget- och skuldrådgivning till personer som riskerar vräkning från bostad på grund av 
hyresskulder eller andra skulder krävs ett aktivt samarbete mellan olika funktioner inom staden. 
Vanligen förekommande samarbeten i ärenden med hyresskulder är med ekonomiskt bistånd. I 
samband med en uppkommen hyresskuld har hyresvärden skyldighet att meddela socialtjänsten om 
detta samt om någon riskerar att bli vräkt. Socialtjänsten behöver meddela individen om inkommen 
information och uppmanar personen skriftligen att kontakta socialtjänsten om stöd önskas utifrån den 
ekonomiska situationen. Budget och -skuldrådgivarens roll blir här att erbjuda budget- och 
skuldrådgivning i ett tidigt skede och att i samverkan arbeta med vräkningsförebyggande fokus. Det är 
viktigt att personer och familjer med osäkra boendeförhållanden har kontroll över sin ekonomiska 
situation och att de skyndsamt erbjuds de nödvändiga kontakterna som behövs för att om möjligt 
avhjälpa en kommande avhysning. För personer som saknar bostad kan en inledd kontakt med budget 
och skuldrådgivningen vara nödvändig för att kunna närma sig bostadsmarknaden.  
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7.4 Personer med psykisk ohälsa  
Enligt utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället har internationella studier visat att psykisk 
ohälsa är vanligt förekommande bland skuldsatta personer. Detta är något som även bekräftas av den 
svenska organisationen Nationell samverkan för psykisk ohälsa. Exempelvis ser organisationen att 
flera av deras medlemmar i vissa perioder har svårigheter att planera och hantera sin ekonomi, vilket 
ibland kan leda till överskuldsättning. Med anledning av ovanstående är personer med psykisk ohälsa 
en grupp som särskilt kan behöva uppmärksammas.  
 
7.5 Äldre personer  
Åstorps kommun s invånarantal växer, så även gruppen med äldre invånare över 65 år. Att gå i 
pension kan för många vara en kännbar omställning för en persons ekonomiska situation. Om 
pensionären dessutom är skuldsatt, kan hen hamna i en ekonomisk ohållbar situation som kan komma 
att vara bestående livet ut. Därför kan äldre personer vara en sårbar grupp som kan behöva 
uppmärksammas i arbetet med budget- och skuldrådgivning.  
 
7.6 Öppen mottagning  
Öppen mottagning innebär att förvaltningen erbjuder möjlighet till ett personligt besök hos en 
skuldrådgivare utan krav om tidsbokning. Öppen mottagning erbjuds som regel minst en gång per 
vecka. Utformningen av den öppna mottagningen sker lokalt och kan exempelvis innebära att budget 
och skuldrådgivare finns tillgänglig inom andra verksamheter i kommunen såsom Familjecentral eller 
i Arbetsmarknadsenheten eller på Vuxenutbildningen efter gemensam planering i samverkan. 
Vägledande bör vara att mottagningen initialt träffar personer som behöver stöd i sin ekonomiska 
situation och att det under mottagningssamtalet tydliggörs hur budget- och skuldrådgivningen kan 
stödja personen. Mottagningssamtalets längd bör vara av kortare karaktär. Funktionen blir således att 
den öppna mottagningens syfte är att ge råd och stöd samt se vilka som behöver stöd utöver 
mottagningssamtalet. Om ytterligare stöd behövs läggs en planering för hur kommande kontakt ska se 
ut.  
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Revidering av socialnämndens delegationsordning 
Dnr SND 2021/132 
 
Sammanfattning 
Delegationsordningen är ett levande dokument som hela tiden behöver 
uppdateras utifrån nya behov, ändrad lagstiftning eller andra yttre faktorer. 
Socialnämnden antog en ny delegationsordning senast i mars 2021. 
Socialförvaltningen har sett över sin organisation inom ramen för projektet 
”Sveriges bästa socialtjänst” och har i detta arbete bland annat beslutat att 
tydliggöra områdeschefernas roll så att titulaturen blir genomgående i samtliga 
av kommunens förvaltningar och även i förhållande till grannkommunerna. 
Förslaget innebär att ”områdeschef” ersätts med ”enhetschef” men bibehåller 
samma befogenheter och ansvar. Tjänsten som teamledare kommer inte att 
finnas kvar efter den 1 september vilket innebär att även denna delegat föreslås 
att ändras till enhetschef.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-08-12 § 171 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare 2021-08-05 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att att anta förslaget på reviderad delegationsordning. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget på reviderad delegationsordning. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL
2021-08-12

Snau §171

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Dnr SND 2021/132

Sammanfattning
Delegationsordningen är ett levande dokument som hela tiden behöver
uppdateras utifrån nya behov, ändrad lagstiftning eller andra yttre faktorer.
Socialnämnden antog en ny delegationsordning senast i mars 2021.
Socialförvaltningen har sett över sin organisation inom ramen för projektet
"Sveriges bästa socialtjänst" och har i detta arbete bland aimat beslutat att
tydliggöra områdeschefernas roll så att titulaturen blir genomgående i
samtliga av kommunens förvaltningar och även i förhållande till
grannkommunerna. Förslaget innebär att "områdeschef ersätts med
"enhetschef men bibehåller samma befogenheter och ansvar. Tjänsten som
teamledare kommer inte att finnas kvar efter den l september vilket innebär
att även denna delegat föreslås att ändras till enhetschef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från nämndsekreterare 2021-08-05

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anta förslaget på reviderad
delegationsordning.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att anta

förslaget på reviderad delegationsordning.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

h^</
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Jusferandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/132 

Socialnämnden 
 
Revidering av socialnämndens delegationsordning 
Dnr SND 2021/132 
 
Sammanfattning 
Delegationsordningen är ett levande dokument som hela tiden behöver uppdateras 
utifrån nya behov, ändrad lagstiftning eller andra yttre faktorer. Socialnämnden 
antog en ny delegationsordning senast i mars 2021. Socialförvaltningen har sett 
över sin organisation inom ramen för projektet ”Sveriges bästa socialtjänst” och 
har i detta arbete bland annat beslutat att tydliggöra områdeschefernas roll så att 
titulaturen blir genomgående i samtliga av kommunens förvaltningar och även i 
förhållande till grannkommunerna. Förslaget innebär att ”områdeschef” ersätts 
med ”enhetschef” men bibehåller samma befogenheter och ansvar. Tjänsten som 
teamledare kommer inte att finnas kvar efter den 1 september vilket innebär att 
även denna delegat föreslås att ändras till enhetschef.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget på reviderad delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2021-08-05 
 
Ärendet 
Delegationsordningen är ett levande dokument som hela tiden behöver uppdateras 
utifrån nya behov, ändrad lagstiftning eller andra yttre faktorer. Socialnämnden 
antog en ny delegationsordning senast i mars 2021. Socialförvaltningen har sett 
över sin organisation inom ramen för projektet ”Sveriges bästa socialtjänst” och 
organisationen träder i kraft den 1 september 2021. I detta arbete har det 
identifierats ett behov av att tydliggöra områdeschefernas roll så att titulaturen blir 
genomgående i samtliga av kommunens förvaltningar och även i förhållande till 
grannkommunerna. Förslaget innebär att ”områdeschef” ersätts med ”enhetschef” 
men bibehåller samma befogenheter och ansvar. Tjänsten som teamledare kommer 
inte att finnas kvar efter den 1 september vilket innebär att även denna delegat 
föreslås att ändras till enhetschef.  
 
Med anledning av organisationsförändringen kommer delar av 
utredningsassistenternas uppdrag att förändras och övergå till andra funktioner. 
Vad gäller dödsbohandläggningen föreslås denna att delegeras till 
avgiftshandläggare.  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/132 

 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barn bedöms inte att påverkas direkt, delegationsordningen styr förvaltningens 
beslutanderätt i nämndens ärenden. 
 
Expedieras till  
Akten 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 641 29 
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
mailto:linda.tholen@astorp.se
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 2021 
Dnr SND 2021/79 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 år 2021 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-08-12 § 172 
Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2021-08-02 
Sammanställning av avvikelse hälso och sjukvården – kvartal 2 2021 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL
2021-08-12

Snau §172

Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 2021
Dnr SND 2021/79

Sammanfattning
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 år 2021

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att lägga ärendet till handlingarna.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att lägga
ärendet till handlingarna.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

/^
Justerandes signati

i

Utdragsbestyrkande
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Rada Tripunovic 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
042 - 64112 
rada.tripunovic@astorp.se  
 
 
Mottagare  
Socialnämnden 
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 2021 
Dnr  2021/79 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 år 2021 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen daterad 20210802 
Bilaga: Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 år 2021 
 
Ärendet 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 år 2021 
 
Sammanställningen är gjord av  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rada Tripunovic 

rada.tripunovic@astorp.se, 042 - 641 12 

 
Bedömning utifrån barnperspektivet 
Berörs inte 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås lägga ärendet till handlingarna. 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 20210802 
Version  1 
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Rada Tripunovic                                                      
Medicinskt ansvarig sjuksköterska                            
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Socialförvaltningen   
 
 
   
 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

 

 
Sammanställning av avvikelser inom 
Socialförvaltningen Åstorp för kvartal 2,  
April-juni 2021 
 
 
Den totala summan inkomna rapporter vårdskada för kvartal 2 april-juni 
plockades ut från modulen Lifecare- avvikelse från  
20210401-20210630. Den totala summan av inrapporterade 
avvikelser/rapporter blev 179 st. Dessa avvikelser sorteras och delas upp 
utifrån olika kategorier sorterade i diagrammen nedan.  
 
Vid närmare granskning av inkomna rapporter vårdskada har tre 
felregistrerade rapporter noterats. Det är tre händelser som hör till SOL- 
rapporter och har av misstag rapporterats in som rapport vårdskada/ 
avvikelsetyp Övrig vård och behandling. Detta kommer att åtgärdas inom 
kort och det innebär också att det faktiska totala antalet registrerade 
rapporter vårdskada är 176 st.  
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Antal läkemedelsavvikelser har gått ner för ca 51 % jämfört med föregående 
kvartal. 
 
 
 

 
 
Totalt antal fallavvikelser är 143 vilket är en minskning jämfört med 
föregående kvartal i år.  
Kvartal 2 år 2021 registrerades sex fall med fraktur. 
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Övriga avvikelser kan vara rehab hjälpmedel/ordination, självmord/försök 
till självmord, vårdrelaterade infektioner samt avvikelser övrig vård och 
behandling. Under kategorin övrig vård och behandling ingår: decubitus, 
nutrition, nutrition, behandling, omvårdnad (HSL-insats), rehabilitering, 
sårvård.  
Under kvartal 2 har tio avvikelser på övrig vård och behandling rapporterats.  
Ingen lex Maria anmälan till IVO har gjorts under kvartal 2 2021.  
 
Externa avvikelser utgående och ingående 
I externa avvikelser utgående rapporteras brister i vården som inträffat i 
samverkan mellan Åstorps kommun och externa aktörer. Det kan handla om 
kommunikationsbrister, bristande rutiner för samverkan, uteblivna 
ordinationer etc.  
Under kvartal 2 har inga externa utgående avvikelser registrerats och inga 
externa ingående avvikelser.  
 
Extern och intern SVU (samverkan vid utskrivning) avvikelse 
I extern och intern SVU avvikelse rapporteras brister i samverkan vid 
utskrivning mellan Åstorps kommun och externa aktörer så som primärvård, 
slutenvård etc. samt även brister i samverkan vid utskrivning inom Åstorps 
kommun. Under kvartal 2 har inga externa SVU avvikelser registrerats. 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställning gjord av  
Medicinskt ansvaring sjuksköterska  
Rada Tripunovic 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Frågor till och från råden  
 
Sammanfattning  
Kommunala pensionärsrådet har inkommit med en uppmaning till 
socialnämnden att låta förvaltningen utreda om effektiviseringen med att 
samordna hemvårdens personal fick önskad effekt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp 2021-08-26 § 29 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras:  
Akten 
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ÅSTORP

Kommunala pensionärsrådets
beredningsgrupp

5(15)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-08-26

KprBer § 29

Redovisning av arbetssätt för larmgruppen

Sammanfattning
Samrådsgmppen efterfrågar en redovisning på hur mycket bilkörning som
görs i hemtjänsten samt om besparingen på 500.000 kronor fick önskad
effekt när hemvårdsgruppen flyttades från Kvidinge till Åstorp.

Vård och omsorgschefen är inbjuden till sammanträdet för att besvara
frågan.

Det finns en trygghetscentral i Örebro som tar emot alla larm. Det har inte
inkommit några större klagomål till förvaltningen. I snitt finns det sju larm i
veckan. Det finns fem omsorgstagare som har digital nattillsyn och detta är
installerat efter samtycke och innebär att personalen under en kort tid kan se
omsorgstagaren på natten för att se efter att allt är bra med omsorgstagaren.
Om man inte är på plats åker nattpatrullen ut.

Innan fanns en larmgrupp men nu är detta utlagt på personal på fältet, de kan
få ett larm när de är långt borta och har en inställelsetid på 30 minuter.
Varför gick man ifrån larmgmpp till att lägga ut detta på hemvårdspersonal?
Personalen tycker att de har bättre tid för de äldre om de slipper åka ut på
larmen.

Vård och omsorgschefen besvarar frågan med att detta är ett arbetssätt och
så funkar det i många kommuner. Socialförvaltningen arbetar också med att
implementera ett nytt verksamhetssystem som ska kvalitetssäkra vården.

Yrkande

Jan Nilsson, PRO Kvidinge, yrkar att det görs en uppjföljning på beslutet att
flytta hemvårdsgmppen från Kvidinge till Åstorp, som skulle generera en
besparing på 500 tkr och att denna ska redovisas för beredningsgmppen.

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

Beredningsgruppens beslut
Att notera informationen.

Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådets
beredningsgrupp
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ÅSTORP
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-08-26

KprBer § 29 forts.

Att det görs en uppföljning på beslutet att flytta hemvårdsgruppen från
Kvidinge till Åstorp, som skulle generera en besparing på 500 tkr och att
deima ska redovisas för beredningsgruppen.

Expedieras
Akten
Socialnämnden

Justerandes signatur

^',

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

 
Sn §  
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ Verksamhetschef myndighet Sanna Löf informerar om: 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Frågor från ledamöter 

 
Sammanfattning 
 
 
 
Socialnämndens beslut  
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

 
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 juni-augusti 2021 

- Beslut att anmäla händelse enligt Lex Sarah, dnr SND 2021/90, delegat 
socialnämndens ordförande  

- Uppdragsavtal utanför ramavtal: Öppenvård 2020, dnr AVT 2021/105, 
delegat områdeschef  

- Tilläggsavtal LifeCare individ och familjeomsorg, dnr AVT 2021-72, 
delegat t.f socialchef 

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn §  
 
Delgivningar 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 92 – Mattias Strand (L) 
avsäger sig uppdrag som ledamot i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 93 – Anna-Lena Olsson 
(SD) avsäger sig uppdrag som ersättare i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 94 – Anneli Servin (SD) 
utses till ledamot i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 95 – Anna-Lena Olsson 
(SD) utses till ledamot i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 96 – Hampus Servin 
(SD) utses till ersättare i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 107 – Mattias Jonsäter 
(L) utses till ledamot i socialnämnden 
 

Protokoll 
SnAu 2021-07-01 §§ 142-146 
SnAu 2021-08-12 §§ 165-172 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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