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KALLELSE 
 
Socialnämnden kallas till sammanträde. 
 
Socialnämndens sammanträden är öppna. Allmänhet som önskar att ställa 
frågor på dagens föredragningslista bör infinna sig senast klockan 13.55.  
 
Datum: Torsdagen den 21 oktober 
Tid: 14.00 
Plats:  Kulturhuset Björnen, stora salen 
 
Gruppmöten sker 13.00 och anordnas på egen hand av respektive 
partigrupp. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1. Upprop 
2. Val av justerare 
3. Godkännande av föredragningslistan 
4. Allmänhetens frågestund 
5. Presentation av ny socialchef 
6. Presentation av larm och tekniksamordnare 
7. Redovisning av arbete med våld i nära relationer 
8. Beslut om permanent införande av projekt cook and chill 
9. Månadsuppföljning per 2021-09-30 
10. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 2 

2021 
11. Verkställande av motion (L) – Gör en översyn av luftkonditionering 

på våra särskilda boenden och trygghetsboenden 
12. Svar på väckt ärende av Wiveca Andreasson (M) – Back-up för 

bostadsanpassningshandläggare 
13. Sammanträdesplan för arbetsutskott och nämnd 2022 
14. Statistik för socialjouren 2021-01-01 – 2021-06-30 
15. Statistik för Barnahus Skåne Nordväst 2021-01-01 – 2021-06-30 
16. Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell, inkl. 

nyckeltal 
17. Synpunktsredovisning kvartal 3 
18. Yttrande efter granskning från kommunrevisionen– Granskning av 

systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen 
19. Yttrande efter granskning från kommunrevisionen - Granskning av 

tillfällig personal inom hemvården 
20. Frågor till och från de kommunala råden 
21. Förvaltningen informerar 
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- Information om ny organisation 
- Presentation av HME-enkät 

22. Frågor från ledamöter 
23. Redovisning av delegationsbeslut 
24. Delgivningar 
25. Eventuella kurs och konferensinbjudningar  
26. Övriga ärenden 
 
Isabella Dzanko   Linda Tholén 
Ordförande    Nämndsekreterare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-21 
Datum för anslagets uppsättande 2021-10-21 
Datum för anslagets nedtagande 2021-11-12 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Linda Tholén 
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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen klockan 14:00- 
Ajournering  

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Felicia Mellgren Sandkvist, socialchef 
Gun Bylund, vård och omsorgschef 
Sanna Löf, verksamhetschef 
Jessica Björn, verksamhetschef 
Magnus Nygren, kvalitetscontroller 
Katarina Rikse, ekonom 
Rada Tripunovic, medicinsk ansvarig sjuksköterska  
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, den 21 oktober 2021 klockan  

  
 
 
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 114- 
  
 
 
   

Ordförande Isabella Dzanko (S)  
   

   
   

(1) Justerande Bertil Wemmert (C)  
  

 
 

   
(2) Justerande Anna-Lena Olsson (SD)  
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

 
 
 
NÄRVAROLISTA 

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

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

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 
2021-10-21 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Sn §   Val av justerare ...............................................................................................4 
Sn §   Godkännande av föredragningslistan ..............................................................5 
Sn §   Allmänhetens frågestund.................................................................................6 
Sn §   Redovisning av arbetet med våld i nära relationer ..........................................7 
Sn §   Permanent införande av projekt ”Cook and chill” inom äldreomsorgen ........8 
Sn §   Månadsuppföljning efter september 2021 .......................................................9 
Sn §   Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 2 2021 10 
Sn §   Verkställande av motion (L) – Gör en översyn av luftkonditionering på våra 

särskilda boenden och trygghetsboenden ..................................................11 
Sn §   Svar på väckt ärende av Wiveca Andreasson (M) – Back-up för 

bostadsanpassningshandläggare ................................................................12 
Sn §   Sammanträdesplan för arbetsutskott och nämnd 2022..................................13 
Sn §   Redovisning av statistik från Socialjour– Utfall för perioden 2021-01-01 – 

2021-06-30 ................................................................................................14 
Sn §   Redovisning av statistik från Barnahus – Utfall för perioden 2021-01-01 – 

2021-06-30 ................................................................................................15 
Sn §   Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell, inklusive 

nyckeltal ....................................................................................................16 
Sn §   Synpunktsredovisning kvartal 3, 2021 ..........................................................17 
Sn §   Yttrande granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 

äldreomsorgen ...........................................................................................18 
Sn §   Yttrande granskning av tillfällig personal inom hemvården .........................19 
Sn §   Frågor till och från råden ..............................................................................20 
Sn §   Förvaltningen informerar ..............................................................................21 
Sn §   Frågor från ledamöter ....................................................................................22 
Sn §   Redovisning av delegationsbeslut .................................................................23 
Sn §   Delgivningar .................................................................................................24 
Sn §   Eventuella kurs och konferensinbjudningar ..................................................25 
Sn §   Övriga ärenden ..............................................................................................26 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

 
Sn §  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Sammanfattning 
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor gällande ärendena på dagens 
sammanträde. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Redovisning av arbetet med våld i nära relationer 
Dnr SND 2021/92 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens sammanträde i maj 2021 väcktes ett ärende gällande våld i 
nära relationer och socialförvaltningen fick i uppdrag att redovisa hur 
förvaltningen arbetar med ärenden gällande våld i nära relationer och vilka 
kvinnojourer som förvaltningen har avtal med.  
 
Familjefridssamordnaren är inbjuden till dagens sammanträde för att presentera 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
 



<̂
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Socialnäinnden 19(22)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-05-20

Sn§70

Redovisning av våld i nära relationer
Dnr SND 2021/92

Sammanfattning
Mattias Strand (L) väcker ett ärende gällande redovisning av våld i nära
relationer. Våld i nära relationer är ett eskalerande problem i samhället.

Hur arbetar Åstorps kommun med våld i nära relationer?
Vilka kvinnojourer har kommunen avtal med?

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ärendet skickas för beredning till förvaltningen och
att familj efridssamordnaren bjuds in till ett sammanträde under hösten 2021 för
att redovisa svaren på ovan frågor för socialnämnden.

Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur (1) Justerariries signatur

/A/.G/
-^ c.

(2) Justerandes signatur

w^
Utdragsbestyrkande



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

8(26) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

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 först efter tre månader och sedan ännu en 
gång under sensommaren 2021 och presenterades 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. På sammanträdet i 
september månad önskade socialnämnden kompletterande information inför 
beslut om permanent införande och beslutade därför att förlänga projektet tills 
oktober månads utgång. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 199 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, verksamhetschef/t.f. socialchef, 2021-09-11 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
Kostenheten 
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ÅSTORP

Socialnämndens

Arbetsutskott
7(15)

PROTOKOLL
2021-10-07

Snau §199

Permanent införande av projekt "Cook and chili" 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 chili
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 först efter tre månader och sedan ännu
en gång under sensommaren 2021 och presenterades 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. På
sammanträdet i september månad önskade socialnämnden kompletterande
information inför beslut om permanent införande och beslutade därför att
förlänga projektet tills oktober månads utgång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, verksamhetschef/t.f. socialchef, 2021-09-
11

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden 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 arbetsutskotts beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå socialnämnden att permanent införa "Cook
and chill" som standard for matdistribution inom äldreomsorgen.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

h^ W
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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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 först efter tre månader och sedan ännu en 
gång under sensommaren 2021 och presenterades 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. På sammanträdet i 
september månad önskade socialnämnden kompletterande information inför beslut 
om permanent införande och beslutade därför att förlänga projektet tills november 
månads utgång. 
 
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, 2021-09-11 
 
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 



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 

Sida 2 av 3 
2021-09-11  

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. På sammanträdet i september månad önskade 
socialnämnden kompletterande information inför beslut om permanent införande 
och beslutade därför att förlänga projektet tills oktober månads utgång. 
 
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 
justering gällande inkörning och tillagningsprocessen gjordes för att tillgodose 
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 och smakupplevelsen blir inte 
så positiv.  
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.  
Förvaltningen ser att minskad utkörning av matdistribution ger en effektivisering 
på cirka 1 miljon kronor på helåret vilket motsvarar cirka 2 årsarbetare. Dock har 
hemvården en ökning av insatser som motsvarar cirka 4,5 årsarbetare. Denna 
ökning har bemannats med den minskade personalkapaciteten vid matdistribution 
och därför har endast cirka 2,5 årsarbetare behövts anställas. 
 
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.  
 



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 

Sida 3 av 3 
2021-09-11  

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/136 

Uppföljning 
Projektet kommer att följas upp genom den årliga nationella brukarenkäten samt 
enkäter som skickas ut av kostenheten, varje kvartal.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn utan riktas mot en äldre målgrupp, för övervägande se 
avsnitt ”intressekonflikter” 
 
Expedieras till  
Akten 
Socialnämnden 
Kostenheten 
Enhetschefer hemvården. 
 
Gun Bylund 
Vård och omsorgschef/t.f socialchef 
042 641 32 
gun.bylund@astorp.se 

mailto:gun.bylund@astorp.se
mailto:gun.bylund@astorp.se
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  

Månadsuppföljning efter september 2021 
Dnr SND 2021/39 

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en prognos på -3,0 miljoner kronor efter april. Det är 
en förbättring med 5,9 miljoner kronor i jämförelse med prognosen efter mars. 
Förbättringen av prognosen kan främst kopplas till ökade statsbidragsintäkter 
och att läget med Corona inom socialnämndens verksamheter under de två 
senaste månaderna varit relativt stabilt.  

Kostnaderna för placeringar har också minskat, vilket gett utrymme för en mer 
positiv prognos. Efter februari månads prognos har en åtgärdsplan motsvarande 
7,9 miljoner tagits fram i syfte att uppnå en budget i balans. För att nå ett 
nollresultat bedöms det att det finns behov av ytterligare åtgärder eller 
möjlighet till extern finansiering motsvarande 2,4 miljoner kronor.  

Socialnämnden önskar att gemensamt tillföra nedan text i protokollet: 
Socialnämnden gör bedömningen att invänta halvårsresultatet innan ytterligare 
åtgärder görs för det i april redovisade prognostiserade årsresultatet på -3 mkr. 
Socialnämnden vill i dagsläget inte pressa förvaltningen ytterligare utifrån den 
tuffa ansträngningen som pandemin orsakat. Dialog har förts med 
ekonomichefen, som också påpekar att det är tidigt på året. Ett antal åtgärder är 
vidtagna och planerade, och socialnämnden önskar se dess effekt. 
Socialnämnden vill dock flagga för att vi kan komma till att behöva ansöka om 
extern finansiering under hösten från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, för att kunna bibehålla kvaliteten i socialförvaltningen 
och samtidigt ha en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning per 2021-09-30 

Socialnämndens beslut 



Socialförvaltningen  1(1) 

Ledningsadministration 
  

 

 

 

Gun Bylund 
Tf socialchef 
042 – 64132  
gun.bylund@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Månadsuppföljning efter september 2021 
Dnr SN 2021/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en prognos på +0,5 miljoner kronor efter september. Prognosen 
är förbättrad med 0,5 miljoner kronor i jämförelse med delårsrapporten. Inom hemvården, 
korttidstillsynen LSS och gruppbostäderna LSS beräknas kostnaderna för personal att 
fortsätta öka som en följd av fler omsorgstagare och högre vårdtyngd. Inom särskilt 
boende och övriga verksamheter i förvaltningen beräknas kostnaderna för personal bli 
lägre. Den förbättrade prognosen kan bland annat förklaras av en relativt stabil situation 
med hantering av smittspridning av covid-19, tillfälliga vakanser i samband med frånvaro 
eller personalomsättning samt möjligheter till finansiering med riktade statsbidrag. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden förslås besluta att godkänna månadsuppföljningen per 2021-09-30. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse SN 2021/39, daterad 2021-10-08. 
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2021-09-30. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Det bedöms inte påverka barn. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Gun Bylund   Katarina Rikse 
Tf socialchef   Ekonom  
 
Expedieras till: 
Akten 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-10-08 
Version  1 
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Uppföljning/helårsprognos övergripande 
  Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Statsbidrag 14 496,0 17 885,0 5 282,0 12 603,0 

Övriga intäkter 19 716,0 25 809,0 27 482,0 -1 673,0 

Summa intäkter 34 212,0 43 694,0 32 764,0 10 930,0 

Personalkostnader -165 868,0 -221 007,0 -208 414,0 -12 593,0 

Lokalkostnader -20 726,0 -28 636,0 -28 459,0 -177,0 

Övriga kostnader -51 055,0 -68 299,0 -70 639,0 2 340,0 

Avskrivningar, räntor -1 657,0 -2 211,0 -2 211,0 0,0 

Summa kostnader -239 306,0 -320 154,0 -309 724,0 -10 430,0 

Summa Nettokostnader -205 093,0 -276 460,0 -276 960,0 500,0 

Socialnämnden prognostiserar ett överskott på +0,5 miljoner kronor. Prognosen är förbättrad 
från ett nollresultat i delårsrapporten.  Det osäkra läget med rådande pandemi kommer att 
påverka prognosens utveckling under året och kan därmed förändras snabbt. Andra områden 
som är extra känsliga för förändringar är volymer av placeringar och försörjningsstöd. 
Prognosen för intäkter är minskad med -1,0 miljoner kronor. Avgiftsintäkterna ligger lägre än 
budgeterad nivå. Förklaringen ligger i lägre intäkter för avgifter, kost, hyror som beror på 
tidvis lägre beläggning än budgeterat. Momsintäkterna minskar då köpen för externa platser 
minskar. 
De resterande månaderna beräknas personalkostnaderna öka inom gruppbostäderna, 
korttidstillsynen LSS och hemvården. Kostnadsökningarna beror på ökade volymer och 
vårdtyngd. Inom särskilt boende förväntas personalkostnaderna minska något. I övriga 
verksamheter finns det tillfälliga vakanser och frånvaro som förklarar lägre 
personalkostnader. Sammantaget förbättras prognosen med +1,5 miljoner kronor för personal. 
Prognosen för lokaler och övriga kostnader visar på överskott och ligger sammanlagt på en 
oförändrad nivå. 
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Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik 
Tabellvärden Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Nämnd -0,5 -0,7 -0,8 0,1 

Förvaltningsövergripande -12,9 -18,0 -19,7 1,7 

Myndighetsenheten -27,7 -37,6 -37,6 0,0 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård -107,6 -143,2 -140,2 -3,0 

Individ- och familjeomsorg -25,5 -33,7 -35,1 1,4 

Funktionsvariation -30,9 -43,3 -43,6 0,3 

Nettoresultat -205,1 -276,5 -277,0 0,5 

Händelser av vikt som lyft verksamheten 
Under 2021 har dokumentations- och avvikelsesystemet Procapita börjat ersättas med 
Lifecare. 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 inom biståndshandläggning och verkställighet. 
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 procent 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. 
Uppstart under oktober 2021. 
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 har startat upp den 1 september, "Sveriges bästa socialtjänst". 
Det nya gemensamma mottaget har startat (1 oktober) med två resurser från Barn och familj 
som idag handhar inkommande ärenden gällande Barn och familj, missbruk, Våld i nära 
relation samt socialpsykiatri. 
Ekonomiskt bistånd kommer ingå i det gemensamma mottaget från och med 1 december. 
 
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 
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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. 
 
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 
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 digitala återansökningar av 
försörjningsstödet som nu är i full drift. 
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. 
 

Din samlade bedömning för prognos 
Socialnämnden redovisar efter september en positiv budgetavvikelse. Budgeten beräknas ha 
ett plusresultat vid årets slut och därmed redovisas ett resultat på 0,5 miljoner kronor i 
prognos för socialnämnden. 

Förklaring till överskott enligt budget 
Den främsta förklaringen till det prognostiserade överskottet är lägre kostnader för 
placeringar, lägre kostnader till privata utförare LSS samt att nämnden kunnat disponera 
riktade statsbidrag för täckning av merkostnader för begränsning av smittspridning inom vård 
och omsorg. 
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Investeringar 

  Utfall Interim 
Periodiserat 
utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Investeringsinkomst 0,0   0,0 0,0 0,0 

Investeringsutgift -1 186,0   -3 850,0 -7 067,0 3 217,0 

Nettoinvestering -1 186,0   -3 850,0 -7 067,0 3 217,0 

  

Projekt, tkr Utfall 31/8 Årsbudget 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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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 47    

Övertid, tkr 694 542 360 266 172 212 323 532 342    

Andel 
sjukfrånvaro, % 7,10 7,86 9,12 7,05 5,73 5,20 2,92 3,58 3,56    

Kommentar 

Fylllnadstid och övertid redovisas exklusive personalomkostnader (40,15%). 
Övertiden ökade under sommaren då bland annat verksamheterna inom LSS hade svårt att 
rekrytera tillräckligt med semestervikarier. 

Bostadsanpassningar 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

Antal ärenden 3 3 3 1 0 4 2 4 2 

Kostnad per ärende, tkr 26 065 7 167 38 280 30 125 0 22 210 30 596 85 942 24 332 

Kommentar 

Antalet ärenden som redovisas ovan avser sökande som fått bifall eller delvis bifall under 
månaden. Kostnaden per ärende visar genomsnittet för den enskilda månaden, det vill säga 
antal ärenden/totalkostnaden för aktuella ärenden. 
  

Äldreomsorg och hälso- & sjukvård 

Särskilt boende 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

Antal platser 80 80 80 80 80 80 80 80 72 

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

Bemanning/belagd plats 0,79 0,65 0,79 0,78 0,79 0,74 0,52 0,67 0,88 

Kommentar 

Antal platser - under året kommer Backsippan flytta till avdelningen Tulpanen på Vidåsen.  
I samband med detta reduceras antalet platser till 72 platser för särskilt boende. 
åa=årsarbetare. 
* I antalet belagda platser ingår platser som tillfälligt varit belagda med korttidsplatser. 
Värdena för jan, feb och april har uppdaterats då det sker registreringar i efterhand i 
personalsystemet. 
I bemanning per plats avses dag- och kvällspersonal exklusive timmar som registreras som 
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mertid för Corona. Inför 2021 har äldreomsorgen och HSL fått ett särskilt riktat bidrag på 
5 582 tkr för 2021. Resursen används för att öka bemanningen per plats från 0,55 åa på 
Vidåsen och Backsippan till 0,65 åa per plats för dag- och kvällsbemanning. Astern ligger 
oförändrad på 0,69 åa. Den genomsnittliga resursen blir under 2021 0,67 åa per plats. 
I september blir värdet högre då ordinarie personal kommit tillbaka och arbetar samtidigt som 
timlönerna och arbetad tid för augusti redovisas i september. 

Hälso- & sjukvård 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

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

Myndighetsenheten 

Missbruk 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

Vuxen, externt köpt 
vård, tkr 59 32 0 0 73 138 142 91 60 

Antal placeringsdygn 31 17 0 0 33 60 62 42 30 

Snittkostnad per 
dygn, kr 1 890 1 890 0 0 2 212 2 295 2 295 2 150 1 990 

Ekonomiskt bistånd 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

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 1 661 1 793 1 737 1 837 1 735 1 696 1 686 1 686  

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  
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Individ & familj och funktionsvariation 

IFO / Funktionsvariation 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

Boende Fabriksgatan, 
SoL , antal 10 10 10 10 10 10 11 11 12 * 

Boendeplatser 
gruppbostad enl LSS, 
antal * 

38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Boende gruppbostad enl 
LSS, antal 36 37 36 36 35 35 35 35 38 

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

*Inklusive jourlägenhet 

Barn och familj 

Uppföljning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

Barn & unga, extern 
köpt vård, tkr 917 687 478 395 300 359 518 287 152 

Antal placeringsdygn 167 141 133 120 108 130 138 92 60 

Genomsnittlig 
dygnskostnad, kr 5 490 4 873 3 594 3 292 2 774 2 760 3 751 3 116 2 530 

 



BILAGA 1 - MÅNADSUPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN PER 2021-09-30

Utfall Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetsspecifikation (tkr) 2020 2021 2021 2021

Nämnd 621 764 664 100

Förvaltningsövergripande verksamhet 16 577 19 712 18 012 1 700

föreningsbidrag 213 250 100 150

förvaltningsövergripande 16 363 19 462 17 912 1 550

tillstånd och tillsyn alkohol 1 0 0 0

Myndighetsenheten 38 576 37 572 37 572 0

ekonomiskt bistånd 20 211 18 434 19 059 -625

myndighet vuxna/äldre 11 099 12 473 12 473 0

placeringar funktionsvariation 5 556 2 449 3 819 -1 370

placeringar och insatser vuxna 853 2 920 925 1 995

övriga insatser vuxna 857 1 296 1 296 0

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 134 776 140 221 143 246 -3 025

anhörigstöd 144 151 151 0

bostadsanpassningsbidrag 531 541 541 0

färdtjänst -303 0 0 0

hälso- och sjukvård 22 279 26 214 26 514 -300

ledning och administration 6 960 6 709 6 709 0

ordinärt boende 51 401 53 678 56 578 -2 900

särskilt boende 52 933 51 671 51 496 175

övriga insatser ordinärt boende 830 1 257 1 257 0

Individ-och familjeomsorg 34 273 35 050 33 675 1 375

familjerätt o familjerådgivning 1 379 1 422 1 422 0

ledning och administration 3 107 2 831 2 831 0

myndighet barn och unga 9 122 10 675 10 170 505

placeringar och insatser barn o unga 15 160 14 523 13 858 665

öppenvård barn och familj 5 106 5 083 4 923 160

övriga insatser barn o unga 399 516 471 45

Funktionsvariation 40 011 43 641 43 291 350

anhörigstöd 143 151 151 0

boendestöd 825 1 160 910 250

bostad med särskild service 24 033 26 180 27 030 -850

bostadsanpassningsbidrag 531 537 537 0

ledning och administration 1 134 980 980 0

personlig assistans 8 894 10 209 9 109 1 100

övriga insatser 4 121 4 057 4 207 -150

personligt ombud 330 367 367 0

Nettoresultat 264 834 276 960 276 460 500
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 2 2021 
Dnr 2021/84 
 
Sammanfattning 
Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I kvartalsrapporten anmäls om 
kommunen har eller inte har några individrapporter för den aktuella perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 198 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,   
daterad 2021-08-31.  
Rapport kvartal 2, 1 april– 30 juni 2021. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-10-07

Snau §198

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

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

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

Yrkande

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

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

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

Expedieras;
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

h^<^ ^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Jacqueline Karlsson 
Systemförvaltare 
042 – 641 13 
jacqueline.karlsson@astorp.se  
 
 
Socialnämndens arbetsutskott  
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, gäller ÄO, 
OF och IFO samt ej verkställda beslut enligt § 9 och enligt 28 f-g §§ 
LSS   
Dnr SN 2021- 
 
ÄO = Äldreomsorg 
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL 
IFO = Individ- och familjeomsorg 
LSS = Lagen om stöd och service 
 
Sammanfattning 
Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I kvartalsrapporten anmäls om 
kommunen har eller inte har några individrapporter för den aktuella 
perioden. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[ X ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,  
daterad 2021-08-31. Rapport kvartal 2, 1 april – 30 juni 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-08-31 
Version  1 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna 
rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt ej 
verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, samt översända rapporten 
till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 
 
 
 
 
Jacqueline Karlsson   Gun Bylund 
Systemförvaltare  T.f Socialchef 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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KVARTALSRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt LSS

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 2: April- 30 Juni 2021
Socialnämden

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

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

X



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

INDIVIDRAPPORTERING KVARTAL 2: April - 30 Juni 2021 Datum för 
Icke verkställda beslut kommunens
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak till dröjsmålet Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats erbjudande

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



KVARTALSRAPPORT

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

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 2 : APRIL- 30 JUNI 2021
Socialnämnden

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

X OF
X IFO

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

X ÄO
X OF
X IFO

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



INDIVIDRAPPORT

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

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 2: APRIL - 30 JUNI 2021 erbjudande
Icke verkställda beslut om personen 
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak till drjösmålet Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats tackar nej

Dagverksamhet Ej verkställt pga covid-19 ÄO 2020-04-16 2020-12-21
Beslutet gäller tom 201221

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

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

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

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

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

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

ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SOL
IFO = Individ- och familjeomsorg
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Verkställande av motion (L) – Gör en översyn av luftkonditionering på våra 
särskilda boenden och trygghetsboenden 
Dnr SND 2021/141 
 
Sammanfattning 
Den 30 augusti 2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion från 
Liberalerna gällande att göra en översyn av luftkonditioneringen på särskilda 
boenden och trygghetsboenden. Den bifallna motionen innebär att 
socialnämnden har att verkställa att: 

- Att göra en översyn av särskilda boenden och trygghetsboendenas 
luftkonditionering snarast  

- och att undermåliga system åtgärdas så att det även i extrema 
väderförhållanden är bra innertemperatur.  

Inför socialnämndens behandling av ärendet i maj 2021 gjordes en översyn av 
möjligheterna att både byggnadstekniskt och ekonomiskt, installera ytterligare 
luftkonditioneringssystem på särskilda boenden. Socialnämnden har nu att ta 
ställning till om motionen kan anses verkställd. 

Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 200 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, vård och omsorgschef/ 
t.f socialchef 2021-09-01 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-08-30 § 139 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 



.<»
»w

M
<

Socialnämndens

Arbetsutskott
8(15)

PROTOKOLL
2021-10-07

ÅSTORP

Snau § 200

Verkställande av motion (L) - Gör en översyn av luftkonditionering på
våra särskilda boenden och trygghetsboenden
Dnr SND 2021/141

Sammanfattning
Den 30 augusti 2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion från
Liberalerna gällande att göra en översyn av luftkonditioneringen på särskilda
boenden och trygghetsboenden. Den bifallna motionen innebär att
socialnämnden har att verkställa att:

Att göra en översyn av särskilda boenden och trygghetsboendenas
luftkonditionering snarast
och att undermåliga system åtgärdas så att det även i extrema
väderförhållanden är bra innertemperatur.

Inför socialnämndens behandling av ärendet i maj 2021 gjordes en översyn av
möjligheterna att både byggnadstekniskt och ekonomiskt, installera ytterligare
luftkonditioneringssystem på särskilda boenden. Socialnämnden har nu att ta
ställning till om motionen kan anses verkställd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Gun Bylund, vård och omsorgschef/
t.f socialchef 2021-09-01
Beslut fi-ån Kommunfullmäktige 2021-08-30 § 139

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anse motionen verkställd med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå socialnämnden att anse motionen
verkställd med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/^w
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Kommunfullmäktige 26(30)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-08-30

Kf §139

Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör översyn av
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden
DnrKSFD2018/281

Sammanfattning
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11.1 motionen
framgår följande: Årets sommarmånader har varit ovanligt varma och
temperaturer över 25 grader har varit mer regel än undantag. Värmen går in
i husen och gör innertemperaturen hög.
Det brister i luftkonditioneringssystemen på våra äldreboenden och
trygghetsboenden. Då lägenheterna är små och oftast har fönster bara på en
sida av byggnaden så går det inte att öppna tvärdrag och på så sätt ventilera
lägenheten. Därför måste det finnas väl fungerande luftkonditionering.
Boende i våra äldreboenden och trygghetsboende är gamla och sköra och
klarar värmen sämre än yngre och friska.
Boenden med undermålig ventilation har inte ens fläktar att ta till utan som
anhörig rekommenderas du att själv skaffa fläkt till din anhöriges lägenhet.
Personalen måste jobba på i värmen, se till och kontrollera att den boende
får i sig vätska och försöka i övrigt hjälpa dem att svalka sig i värmen.
Liberalerna yrkar att en översyn av äldreboendenas och trygghetsboendenas
luftkonditionering snarast görs och att undermåliga
luftkonditioneringssystem åtgärdas så att det även i extrema
väderförhållanden är bra innertemperatur.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 143
Reservation från Åstorpsalliansen Ks § 143
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 §155
Protokoll från Socialnämnden 2021-05-20 § 63
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-01-07 § 14
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB
Protokoll från Kommunfullmäktige 2018-09-24
Tjänsteskri velse från Jesper Hansen, servicechef
Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L)

Yrkanden

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till motionen för Åstorpsalliansen.

Justerandes signatur

w /^A^

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

ÅSTORP

27(30)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-08-30

Kf §139, forts.

Hans Sundström (KD) yrkar bifall till motionen.

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen.

Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till motionen.

Harri Rosqvist (SD) yrkar bifall till motionen.

Isabella Dzanko (S) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer Åsa Holmens (L) yrkande, med bifallsyrkande från Hans
Sundström (KD), Roger Nielsen (M), Ronny Sandberg (S), Harri Rosqvist
(SD) och Isabella Dzanko (S), under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut
Att bifalla motionen.

Expedieras
Akten
Serviceenheten

Socialförvaltningen

Justerandes signatur

w /^
Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/141 

Socialnämnden 
 
Verkställande av motion (L) – Gör en översyn av luftkonditionering på våra 
särskilda boenden och trygghetsboenden 
Dnr SND 2021/141 
 
Sammanfattning 
Den 30 augusti 2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion från 
Liberalerna gällande att göra en översyn av luftkonditioneringen på särskilda 
boenden och trygghetsboenden. Den bifallna motionen innebär att socialnämnden 
har att verkställa att: 

- Att göra en översyn av särskilda boenden och trygghetsboendenas 
luftkonditionering snarast  

- och att undermåliga system åtgärdas så att det även i extrema 
väderförhållanden är bra innertemperatur.  

Inför socialnämndens behandling av ärendet i maj 2021 gjordes en översyn av 
möjligheterna att både byggnadstekniskt och ekonomiskt, installera ytterligare 
luftkonditioneringssystem på särskilda boenden. Socialnämnden har nu att ta 
ställning till om motionen kan anses verkställd. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anse motionen verkställd med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, vård och omsorgschef/ 
t.f socialchef 2021-09-01 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-08-30 § 139 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla en motion gällande att göra en översyn 
av luftkonditioneringen på särskilda boenden och trygghetsboenden. Den bifallna 
motionen innebär att socialnämnden har att verkställa att: 

- Att göra en översyn av särskilda boenden och trygghetsboendenas 
luftkonditionering snarast  

- och att undermåliga system åtgärdas så att det även i extrema 
väderförhållanden är bra innertemperatur.  

Inledningsvis ska nämnas att socialnämndens utredning och ansvar begränsar sig 
till särskilda boenden, då trygghetsboendena (Punkthuset på Vidåsen och 
Rönnåsen), inte faller under nämndens ansvarsområden.  
 
I samband med att socialnämnden behandlade ärendet i maj 2021 upprättades en 
tjänsteskrivelse från vård och omsorgschefen och en kompletterande skrivelse från 
det kommunala bolaget som beskrev nuläget gällande luftkonditionering på  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/141 

boenden. I utredningarna framgår att Asterns boende är det enda boendet i nuläget 
som har installerad luftkonditionering i gemensamhetsutrymmena men inte i de 
enskilda boenderummen. I bolagets svar till motionen framgår att en installation 
av luftkonditionering även i enskilda boenderum skulle medföra större insatser i 
själva byggnaden, då ventilationskanalerna idag inte är anpassade för kyla och 
kylanläggningar. Detta kan enligt socialförvaltningens mening medföra en 
olägenhet för de boende både utifrån oljudet från en ombyggnation och känslan av 
att det springer okända människor hos omsorgstagare, i synnerhet personer med 
demenssjukdom som bor på Astern. Förvaltningen anser inte att det finns behov i 
nuläget av att åtgärda denna kylanläggning, då den inte är undermålig. 
 
Socialnämnden har vid ett tidigare tillfälle beslutat att säga upp hyreskontraktet på 
Backsippans boende och flytta dessa platser till Vidåsens boende. Med anledning 
av detta beslut saknas det anledning att göra en översyn av behovet och att 
installera någon form av kylanläggning på Backsippan.  
 
Hela socialnämnden var överens om att investeringskostnaden om 2-3 mkr inte 
stod i proportion till den nytta en installation av kylanläggning i hela fastigheten 
på Vidåsen skulle medföra.  Med anledning av att nämnden föreslog ett avslag på 
motionen, fick förvaltningen samtidigt i uppdrag att se över om där fanns andra 
vägar att minimera risken för att det blir för varmt på boendena. Detta redovisades 
i två ärenden, dels genom framtagandet av en handlingsplan mot värmeböljor som 
antogs i april månad, dels genom en utredning om installation av kylanläggning i 
samlingslokalen på Vidåsen som presenterades i juni månad. Detta kan inte ses 
som att ”åtgärda undermåliga system” i motionens mening dels eftersom beslutet 
innebär en nyinstallation och inte att ett system åtgärdas, dels för att 
kylanläggningen är en väggfäst anläggning och inte ett luftkonditioneringssystem 
som kräver förändringar i själva byggnadens ventilationssystem. Installationen av 
kylanläggningen på Vidåsen går även i linje med socialnämndens riktlinjer för 
värmeböljor vari i det framgår att ”försöka samlas på den svalaste platsen i 
boendet”. Skillnaden mellan denna kylanläggning och den anläggning som 
utreddes i motionen var att anläggningen som skulle kosta 2-3 mkr omfattade hela 
fastigheten dvs även boenderum och korridorer. Den kylanläggning som 
sedermera installerades efter socialnämndens beslut var ett vägghängt aggregat i 
samlingslokalen som inte behövde kopplas in på den övriga ventilationen, likt en 
Air conditioning som finns i vanliga hem och på hotellrum.  
 
Genom framtagandet av en handlingsplan för värmeböljor och installation av 
kylanläggning på Vidåsen har socialnämnden tagit ett gemensamt ansvar för att 
minimera risken för skador på personal, anhöriga och omsorgstagare i händelse av 
ännu en värmebölja.  
 
Socialnämnden har i sin omvärldsanalys planerat för ett nytt särskilt boende med 
byggstart senast 2023. I samband med att nya boenden planeras så bygger 
fastighetsbolaget enligt gällande normer och lagkrav. Efter att socialnämnden har 
fått finansieringsbeslut från kommunfullmäktige, kan socialnämnden också i sin 
upphandling besluta vilka krav, utöver de krav som ställs upp på vård och 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2021/141 

omsorgsboende i lag, som ska ställas på boendet av hyresvärden. Socialnämnden 
som hyresgäst kan välja en högre standard som då också påverkar hyran.  
 
Socialförvaltningen anser att motionens första att-sats är verkställd med 
hänvisning till de utredningar som gjordes i samband med att motionen 
behandlades av nämnden och att motionens andra att sats är verkställd med 
hänvisning till att det enda luftkonditioneringssystem som idag finns är på Astern 
och detta system kan inte betraktas som undermåligt. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barn berörs inte av ärendet. 
 
Expedieras till  
Akten 
Socialnämnden 
 
Gun Bylund 
Vård och omsorgschef/ t.f socialchef 
042 641 32 
gun.bylund@astorp.se 

mailto:gun.bylund@astorp.se


Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Svar på väckt ärende av Wiveca Andreasson (M) – Back-up för 
bostadsanpassningshandläggare 
Dnr SND 2021/109 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden uppdrog den 17 juni 2021 att se över uppbackning för 
handläggaren av bostadsanpassningsbidrag vid längre frånvaro och att 
eventuellt söka samverkan med kranskommuner.   
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 201 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, 2021-09-22 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL
2021-10-07

Snau § 201

Svar på väckt ärende av Wiveca Andreasson (M) - Back-up för
bostadsanpassningshandläggare
Dnr SND 2021/109

Sammanfattning
Socialnämnden uppdrog den 17 juni 2021 att se över uppbackning för
handläggaren av bostadsanpassningsbidrag vid längre frånvaro och att
eventuellt söka samverkan med kranskommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, 2021-09-22

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anse det väckta ärendet
besvarat.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå socialnämnden att anse det väckta ärendet
besvarat.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

h^ ^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Socialförvaltningen  1(1) 

Stöd och trygghet 
 

 

 

 

Sanna Löf 
Verksamhetschef Stöd och trygghet 
042 – 641 95  
Sanna.lof@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Återkoppling av översyn gällande ersättare vid frånvaro för att säkerställa 
biståndsbedömning av bostadsanpassningsbidrag 
Dnr SND 2021/109 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anse det väckta ärendet besvarat. 
 
Rapporteringsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2021 (denna skrivelse)  
 
Ärendet 
Socialnämnden uppdrog 210617 att se över uppbackning för handläggaren av 
bostadsanpassningsbidrag vid längre frånvaro och att eventuellt söka samverkan med 
kranskommuner.   
 
Socialförvaltningens yttrande  
Vid frånvaro har ansvarig chef hittills handlagt inkommande ärenden för att säkerställa 
processen, tilltänkta medarbetare har inte haft möjlighet då de deltar i andra projekt inom 
förvaltningen. Inventering inom arbetsgruppen pågår utifrån utrymme och kompetens att 
framöver säkerställa processen inom den egna verksamheten utifrån både längre och 
kortare frånvaro men specifikt för att säkerställa kompetensen i den egna organisationen. 

Ansvarig enhetschef inledde redan i februari innevarande år en dialog med kommuner i 
nätverket och en intresseinventering utifrån samarbete vid frånvaro för att säkerställa 
kompetens och rättssäkerhet i handläggningsprocessen. Visst intresse till ett samarbete 
har förmedlats men inte kunnat konkretiseras. Dialogen fortlöper. 
 
 
 
Sanna Löf   Camilla Lindvall 
Verksamhetschef Stöd och trygghet Enhetschef myndighet SOL och LSS 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Stöd och trygghet 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-09-22 
Version  1 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

13(26) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Sammanträdesplan för arbetsutskott och nämnd 2022 
 
Sammanfattning 
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för 
kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, arbetsutskott för 
sig och nämnden för sig. 
 
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att 
flytta sammanträdestider och datum.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-09-02 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

 

Socialnämnden 
 
Sammanträdesplan 2022 
 
Sammanfattning 
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för kommande 
år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, arbetsutskott för sig och nämnden för sig. 
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att flytta 
sammanträdestider och datum.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-09-02 
 
Förslag till beslut 
Att anta sammanträdestider för arbetsutskottet 2022. 
Att föreslå socialnämnden att anta sammanträdestider för socialnämnden 2022. 
 
Ärendet 
För år 2022 har sammanträdesdatumen satts enligt gällande principer för respektive 
nämnd/utskott. Arbetsutskottet sammanträder första torsdagen i månaden och 
socialnämnden tredje torsdagen i månaden. Om ett föreslaget datum avviker från den 
’normala’ principen beror detta på röd dag på, eller intill, datumet. Arbetsutskottet 
föreslås även fortsättningsvis att sammanträda klockan 13.00 och socialnämnden 14.00. 



Sammanträdesplan 2022 
KSFD 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Kommunfullmäktige 31 28 28 25 30 20 --- 29 26 31 28 12 
Kommunstyrelsen 12 2 2 6 4 1 --- 10 7 5, 26 23 --- 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 12, 26 2,16 2,16 6,20 4,18 1,15 --- 10,24 7,21 5,19 2,23 7,21 

Deadline för inlämning KsAu 
Kommunstyrelsens personalutskott 17 21 16 --- 25 20 8 
Kommunfullmäktiges Samhällsberedning 18 15 17 20 18 15 
Räddningsnämnden 22 19 21 --- 23 18 13 
Socialnämnden 20 17 17 21 19 16 --- 25 15 20 17 15 
Socialnämndens arbetsutskott (* = utskottet 
behandlar enbart individärenden) 13,20 3, 17 3,17 7,21 5,19 2,16,30 --- 11, 25 1, 15 6,20 3,17 1,15 

Bildningsnämnden 26 23 23 27 25 22 --- 24 28 27 24 14 
Bildningsnämnden arbetsutskott 12 9 9 13 11 8 --- 9 14 12 9 7 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 10 7 7 4 2 7 --- 8 5 3 7 5 
Bygg- och miljönämnden 24 21 21 19 16 23 --- 22 19 17 21 19 
Kultur och fritidsnämnden 8 8 12 10 --- 13 11 8 13 
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott 25 22 29 26 --- 30 27 25 29 
BFAB, KVB och BITAB --- 
BUTAB --- 



Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Redovisning av statistik från Socialjour– Utfall för perioden 2021-01-01 – 2021-06-
30 
Dnr SND 2021/147 
 
Sammanfattning 
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjour som bedrivs i 
samverkan med Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Svalöv och Örkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från 
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger per år 
för uppföljning av jourens arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 203 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-09-28 
Statistik från Barnahus 2021-01-01 – 2021-06-30 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
 



<»
>w

^
<»

ÅSTORP

Socialnämndens

Arbetsutskott
11(15)

PROTOKOLL
2021-10-07

Snau § 203

Redovisning av statistik från Socialjour- Utfall för perioden 2021-01-01 -
2021-06-30
Dnr SND 2021/147

Sammanfattning
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjour som bedrivs i
samverkan med Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Svalöv och Orkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger per
år för uppföljning av jourens arbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-09-28
Statistik från Barnahus 2021-01-01 - 2021-06-30

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att med godkännande lägga
redovisningen till handlingarna.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och filmer att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att med
godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

h^ W



Sanna Löf   
Verksamhetschef Stöd och trygghet 
042-  641 95
Sanna.lof@astorp.se

Socialnämnden 

Redovisning av statistik från Socialjour - Utfall för perioden 20 21 -01-01  
till och med 20 21 -06-30   
Dnr 2021/ 147    

Sammanfattning:   
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjour som bedrivs i  
samverkan med  Helsingborg, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, 
Svalöv, Ängelholm och  Örkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från  
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger  
per år för uppföljning av jourens arbete.    

Beaktande av barnperspektivet  
[  X ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 

B eslutsunderlag  
Socialjour – Utfall under perioden 2021-01-01 – 2021-06-30          

Förslag till beslut  
Att socialnämnden med godkännande lägger redovisningen till 
handlingarna.  

Sanna Löf 

Expedieras  till:  
Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse  
2021-09-28 Datum       

Version     1 



Antal ärenden och tidsåtgång per kommun
2021-01-01 - 2021-06-30

Kommun Antal ärenden Tidsåtgång (i timmar)

Bjuv 75 110,5

Båstad 67 97,5

Höganäs 126 144,5

Klippan 114 127,5

Landskrona 208 277,5

Svalöv 54 47

Åstorp 94 95,5

Ängelholm 136 94

Örkelljunga 62 71,5

936 1065,5Totalt:

den 21 september 2021



Socialjour - Utfall under perioden  2021-01-01 2021-06-30 -

Kommun Jämförelsetal Utfall Antal Ärenden Utfall Tidsåtgång

Bjuv 7,89% 8,01% 10,37%

Båstad 7,60% 7,16% 9,15%

Höganäs 13,03% 13,46% 13,56%

Klippan 8,72% 12,18% 11,97%

Landskrona 21,95% 22,22% 26,04%

Svalöv 7,07% 5,77% 4,41%

Åstorp 7,81% 10,04% 8,96%

Ängelholm 20,81% 14,53% 8,82%

Örkelljunga 5,13% 6,62% 6,71%

den 21 september 2021
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Antal ärenden per ärendetyp för
För perioden 2021-01-01 - 2021-06-30

Åstorp

Ärendetyp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt

Barn/Ungdom far illa 4 11 1 10 6 15 47

Familjerättsliga Frågor 1 1 1 1 4

Försörjningsstöd 1 1

Kriminalitet Ungdom 3 3 1 7

Missbruk Ungdom 1 2 3

Missbruk Vuxen 2 2 1 5

Psykiska problem barn 1 1 2

Psykiska problem vuxen 1 2 1 4

Relationsproblem Barn/vuxen 1 1

Våld i nära relation 3 1 3 1 8

Övrigt 3 2 3 2 2 12

11 17 7 28 10 21 94Totalt

den 21 september 2021

Antal Ärenden per Ärendetyp

47

12
8 7 5 4 4 3 2 1 1

0

10

20

30

40

50

Ba
rn
/U
ng
do
m 
far
 ill
a

Öv
rig
t

Vå
ld 
i n
är
a r
ela
tio
n

Kr
im
ina
lite

t U
ng
do
m

M
iss
br
uk
 Vu

xe
n

Ps
yk
isk
a p

ro
ble

m 
vu
xe
n

Fa
mi
lje
rät
tsl
iga
 Fr
åg
or

M
iss
br
uk
 U
ng
do
m

Ps
yk
isk
a p

ro
ble
m 
ba
rn

Re
lat
ion
sp
ro
ble

m 
Ba
rn
/v
ux
en

Fö
rsö
rjn
ing
sst
öd



Tidsåtgång per ärendetyp för Åstorp
För perioden 2021-01-01 2021-06-30 -

Ärendetyp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt

Barn/Ungdom far illa 4,5 15 0,5 10,5 8 14 52,5

Familjerättsliga Frågor 2 0,5 0,5 0,5 3,5

Försörjningsstöd 0,5 0,5

Kriminalitet Ungdom 1,5 1,5 0,5 3,5

Missbruk Ungdom 0,5 1 1,5

Missbruk Vuxen 1 1,5 1 3,5

Psykiska problem barn 1 0,5 1,5

Psykiska problem vuxen 0,5 2 0,5 3

Relationsproblem Barn/vuxe 0,5 0,5

Våld i nära relation 1,5 0,5 9,5 0,5 12

Övrigt 1,5 2 2,5 6,5 1 13,5

8,5 19,5 4,5 30 16 17 95,5Totalt:

den 21 september 2021

Tidsåtgång per ärendetyp (i timmar)
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Ärendelista
Fr.o.m: 2021-01-01 T.o.m. 2021-06-30

K
o
Åstorp

januari

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

2021-01-04 måndag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 2 1 2

2021-01-09 lördag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 1 1

2021-01-10 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 0,5 1

2021-01-13 onsdag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-01-17 söndag Psykiska problem barn Rådgivning/hänvisning 2 0,5 1

2021-01-18 måndag Våld i nära relation Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2021-01-19 tisdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-01-19 tisdag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

2021-01-29 fredag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

2021-01-29 fredag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-01-30 lördag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

14 6,5 8,5Totalt  antal ärenden i  januari:  11 stycken 

februari

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

2021-02-05 fredag Kriminalitet Ungdom LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2021-02-06 lördag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-02-06 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 3 2 6

2021-02-07 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2021-02-13 lördag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-02-18 torsdag Missbruk Vuxen Överlämningar 1 0,5 0,5

2021-02-19 fredag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 2 1 2

2021-02-20 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2021-02-22 måndag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2021-02-22 måndag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2021-02-22 måndag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2021-02-24 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2021-02-24 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-02-25 torsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2021-02-26 fredag Missbruk Vuxen Överlämningar 1 0,5 0,5

2021-02-26 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2021-02-27 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 1 2

21 13,5 19,5Totalt  antal ärenden i  februari:  17 stycken 

mars

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

3

2021-03-12 fredag Missbruk Ungdom Överlämningar 1 0,5 0,5

den 21 september 2021
Sida 1 av 3



2021-03-14 söndag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 1,5 1,5

2021-03-15 måndag Psykiska problem vuxen Bedömning 1 0,5 0,5

2021-03-16 tisdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-03-17 onsdag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-03-19 fredag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-03-31 onsdag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

7 4,5 4,5Totalt  antal ärenden i  mars:  7 stycken 

april

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

4

2021-04-02 fredag Våld i nära relation Bedömning 1 3 3

2021-04-02 fredag Försörjningsstöd Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-04-02 fredag Psykiska problem vuxen Bedömning 1 1,5 1,5

2021-04-04 söndag Våld i nära relation Rådgivning/hänvisning 2 3 6

2021-04-05 måndag Våld i nära relation Bedömning 1 0,5 0,5

2021-04-06 tisdag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2021-04-06 tisdag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2021-04-06 tisdag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2021-04-09 fredag Missbruk Ungdom Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2021-04-12 måndag Missbruk Vuxen Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2021-04-13 tisdag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 1 1

2021-04-15 torsdag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2021-04-16 fredag Missbruk Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2021-04-16 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2021-04-17 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 1 2

2021-04-17 lördag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 1 1

2021-04-17 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-04-18 söndag Övrigt Övrigt 1 1 1

2021-04-18 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 1 2

2021-04-18 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 1 2

2021-04-18 söndag Övrigt Övrigt 1 0,5 0,5

2021-04-20 tisdag Missbruk Vuxen Rådgivning/hänvisning 1 1 1

2021-04-21 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2021-04-23 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2021-04-24 lördag Relationsproblem Barn/vuxen Bedömning 1 0,5 0,5

2021-04-24 lördag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-04-26 måndag Psykiska problem vuxen Bedömning 1 0,5 0,5

2021-04-28 onsdag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

32 24 30Totalt  antal ärenden i  april:  28 stycken 

maj

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

5

2021-05-04 tisdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2021-05-09 söndag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-05-12 onsdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2021-05-15 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

den 21 september 2021
Sida 2 av 3



2021-05-16 söndag Missbruk Vuxen Bedömning 1 1 1

2021-05-23 söndag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-05-24 måndag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2021-05-25 tisdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 2 4

2021-05-29 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1,5 1,5

2021-05-30 söndag Övrigt Rådgivning/hänvisning 3 2 6

13 10 16Totalt  antal ärenden i  maj:  10 stycken 

juni

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

2021-06-02 onsdag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-06-02 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-06-02 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 2 2

2021-06-04 fredag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2021-06-07 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-06-07 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-06-11 fredag Psykiska problem vuxen Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-06-14 måndag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2021-06-14 måndag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2021-06-17 torsdag Övrigt Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2021-06-18 fredag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2021-06-19 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-06-19 lördag Psykiska problem barn Bedömning 1 0,5 0,5

2021-06-21 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 2,5 5

2021-06-22 tisdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-06-22 tisdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-06-23 onsdag Våld i nära relation Övrigt 1 0,5 0,5

2021-06-24 torsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-06-25 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2021-06-25 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 1 1

2021-06-26 lördag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

22 14,5 17Totalt  antal ärenden i  juni:  21 stycken 

Totalt antal poster för  Åstorp:  94 109 73 95,5

den 21 september 2021
Sida 3 av 3
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Redovisning av statistik från Barnahus – Utfall för perioden 2021-01-01 – 2021-06-
30 
Dnr SND 2021/148 
 
Sammanfattning 
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjour som bedrivs i 
samverkan med Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Svalöv och Örkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från 
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger per år 
för uppföljning av jourens arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 204 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-09-28 
Statistik från Barnahus 2021-01-01 – 2021-06-30 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL
2021-10-07

Snau § 204

Redovisning av statistik från Barnahus - Utfall för perioden 2021-01-01 -
2021-06-30
Dnr SND 2021/148

Sammanfattning
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjoiir som bedrivs i
samverkan med Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Svalöv och Örkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger per
år för uppföljning av jourens arbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-09-28
Statistik från Barnahus 2021-01-01 - 2021-06-30

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att med godkännande lägga
redovisningen till handlingarna.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och finner att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att med

godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

u

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/5^ ^4-



Sanna Löf   
Verksamhetschef Stöd och trygghet 
042-  641 95
Sanna.lof@astorp.se

Socialnämnden 

Redovisning av statistik från Barnahus  - Utfall för perioden 20 21 -01-01  
till och med 20 21 -06-30   
Dnr 2021 

Sammanfattning:  
Åstorps kommun ingår i samverkansarbetet Barnahus som bedrivs i samverkan med 
kranskommunerna inom Familjen Helsingborg, Region Skåne och polisen. Statistisk 
redogörelse för perioden. 
 

Beaktande av barnperspektivet  
[  X ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 

B eslutsunderlag  
Barnahus – Utfall under perioden 2021-01-01 – 2021-06-30          

Förslag till beslut  
Att socialnämnden med godkännande lägger redovisningen till 
handlingarna.  

Sanna Löf 

Expedieras  till:  
Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse  
2021-09-29 Datum       

Version     1 



Barnahuset 
Familjen Helsingborg 2021‐01‐01 ‐ 2021‐06‐30 

Åldersfördelning 
Barnahus 

 

Antal 

 

Andel 

0‐6 år 58 26,9% 

7‐14 år 119 55,1% 

15‐18 år 39 18,1% 

 

 
(Vår egen indelning) 

 
Antal 

 
Andel 

0‐3 år 13 6,0% 

4‐6 år 45 20,8% 

7‐12 år 89 41,2% 

13‐15 år 39 18,1% 

16‐18 år 30 13,9% 

 

 
 
 
 
 
 

Kommun Antal Andel 

Annan 12 5,6% 

Bjuv 9 4,2% 

Båstad 0 0% 

Helsingborg 98 45,4% 

Höganäs 6 2,8% 

Klippan 17 7,9% 

Landskrona 21 9,7% 

Perstorp 5 2,3% 

Svalöv 7 3,2% 

Åstorp 9 4,2% 

Ängelholm 24 11,1% 

Örkelljunga 

Totalt: 

8 

216 

3,7% 

 
 

Kön Antal Andel 

Flicka 111 51,4% 

Pojke 105 48,6% 

Totalt: 216  
 

 

Grundanmälan/Varifrån Antal Andel 

Annan 30 13,9% 

Barnet 17 7,9% 

BUP 1 0,5% 

Förskola/Skola 81 37,5% 

Förälder 45 20,8% 

Polis 17 7,9% 

Sjukvård 3 1,4% 

Socialtjänst 22 10,2% 

Totalt 216 
 
 



Tid från indatum 
till samråd 

Antal 

.Samma dag 3 

1 dagar 32 

2 dagar 34 

3 dagar 16 

4 dagar 24 

5 dagar 39 

Tid från samråd 
till förhör Antal 

Inom 1 vecka 55 

Inom 2 veckor 59 

Inom 3 veckor 13 

Inom 4 veckor 8 

Över 4 veckor 

Totalt: 

13 

148 

Tid från indatum 
till förhör Antal 

1 vecka 12 

2 veckor 69 

3 veckor 42 

4 veckor 11 

5 veckor 6 

6 veckor 5 

Brottstyp Antal 

0 

Hedersproblematik 3 

Misshandel 177 

Sexuella övergrepp 42 
Totalt: 222 

Kommun Totalt Misshandel 
Sexuella 

övergrepp Ung förövare 

Heders‐ 
problematik 

Annan 13 5 8 

Bjuv 9 6 3 

Båstad 

Helsingborg 99 86 12 

Höganäs 6 6 

Klippan 18 13 5 

Landskrona 22 15 6 1 

Perstorp 6 4 2 

Svalöv 7 6 1 

Åstorp 10 8 2 

Ängelholm 24 20 4 

Örkelljunga 

Totalt: 

8 
222 

7 
176 

1 
42 3 

Antal förhör 

Totalt 204 

6 dagar 26 

7 dagar 20 

8‐14 dagar 18 

Över 14 dgr 4 

Totalt: 216 

Över 6 veckor 

Totalt: 

6 

15
 



Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell, inklusive nyckeltal 
Dnr SND 2021/63 
 
Sammanfattning 
Till fattat beslut om nya nämndsmål för socialnämndens verksamheter läggs 
förslag om att inkludera bifogade nyckeltal.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 205 
Tjänsteskrivelse från kvalitetscontroller, 2021-10-06 
Upprättad tjänsteskrivelse med framarbetat förslag till nya nyckeltal. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL
2021-10-07

Snau § 205

Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell, inklusive
nyckeltal
Dnr SND 2021/63

Sammanfattning
Till fattat beslut om nya nämndsmål för socialnämndens verksamheter läggs
förslag om att inkludera bifogade nyckeltal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från kvalitetscontroller, 2021-10-06
Upprättad tjänsteskrivelse med framarbetat förslag till nya nyckeltal.

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att godkänna förslag till nyckeltal.
Wiveca Andreasson (M) yrkar att lägga till under nämndsmålet
"Socialnämnden ska genom samverkan och engagemang skapa trygghet och
nöjdhet för kommuninvånaren" - Personalkontinuitet, antal personal som en
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och finner att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att föreslå socialnämnden att godkänna förslag till nyckeltal.
att lägga till under nämndsmålet "Socialnämnden ska genom samverkan och
engagemang skapa trygghet och nöjdhet för kommuninvånaren" -
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14
dagar, medelvärde.

Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

t/
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Magnus Nygren 
Kvalitetscontroller 
042 – 64 118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
 
Socialnämnden 
 
Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell, inklusive 
nyckeltal 
Dnr SND 2021/63 
 
Sammanfattning 
Till fattat beslut om nya nämndsmål för socialnämndens verksamheter läggs 
förslag om att inkludera bifogade nyckeltal.  
 
Förslag till beslut 
Att socialnämnden godkänner förslag till nyckeltal.  
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse med framarbetat förslag till nya nyckeltal. 
 
Ärendet 
Utifrån att Kommunfullmäktige antagit en ny vision samt en ny styr- och 
ledningsmodell behöver alla nämnder se över och uppdatera sin nämndsmål 
samt nyckeltal, se bilaga. 
 
 
God livskvalitet 
Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där 
alla kan känna trygghet och delaktighet.  
 
Nämndsmål:  
Socialnämnden skall främja kommuninvånarens möjligheter till egenansvar 
och delaktighet i sin sociala situation.   
 
Nämndsmål:  
Socialnämnden ska genom samverkan och engagemang skapa trygghet och 
nöjdhet för kommuninvånaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-10-06 
Version  3 
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Möjlighet att växa  
Vi ger alla möjlighet till lärande, etablering och ett självständigt liv, så att 
människor, föreningar och företag kan växa. 
 
Nämndsmål:  
Socialnämnden ska skapa förutsättningarna till ett livslångt lärande och 
självständigt liv. 
 
 
 
Hållbar framtid  
Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och 
naturen. 
 
Nämndsmål:  
Socialnämnden följa utvecklingen för att skapa en hållbar, inkluderande och 
resurssmart välfärd. 
 
 
Inga intressekonflikter anses föreligga. 
  
 
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 
 
 
Gun Bylund             Sanna Löf                        Jessica Björn         
Tf Socialchef           Verksamhetschef             Verksamhetschef     
 
  
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 



Inriktningsmål, nämndsmål och nyckeltal - Helår 2021 (Socialnämnden) 
 

KF inriktningsmål Nämndsmål Nyckeltal Period Trend 

God livskvalitet Socialnämnden ska främja 
kommuninvånarens möjligheter till 
egenansvar och delaktighet i sin 
sociala situation. 

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, väntat 
längre än 14 dagar (%).  

2021  

Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga 
hemma, andel (%)  

2021  

Mått 26. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  2021  
Mått 30. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  2021  

Socialnämnden ska genom 
samverkan och engagemang skapa 
trygghet och nöjdhet för 
kommuninvånaren. 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)  2021  
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel 
(%)  

2021  

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - Enskild regi - aktiviteter och känsla av 
ensamhet, andel (%)  

2021  

Brukarbedömning missbruksvård IFO - påverka hjälp, andel (%)  2021  
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

2021  

Möjlighet att växa Socialnämnden ska skapa 
förutsättningarna till ett livslångt 
lärande och självständigt liv. 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)  2021  
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%)  2021  
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)  2021  
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)  2021  

Hållbar framtid Socialnämnden ska följa 
utvecklingen för att skapa en hållbar, 
inkluderande och resurssmart 
välfärd. 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)  2021  
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel 
(%)  

2021  

Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO - förbättrad situation, andel (%)  2021  
Brukarbedömning missbruksvård IFO - förbättrad situation, andel (%)  2021  
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, andel (%)  2021  
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - information om förändringar, andel (%)  2021  
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Synpunktsredovisning kvartal 3, 2021 
Dnr SND 2021/149 
 
Sammanfattning 
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Under årets första nio månader har 52 synpunkter 
inkommit till förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller 2021-10-06 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 



Socialförvaltningen    
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Magnus Nygren 
Kvalitetscontroller 
042 – 64118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
 
Synpunktsredovisning kvartal 3, 2021  
Dnr SND 2021/149 
 
Sammanfattning 
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Under årets första nio månader har 52 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 2021-09-30 
Version  1 
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Intressekonflikter 
Inga intressekonflikter anses föreligga. 
 
 
Uppföljning  
Nästa redovisas tillsammans med kvalitetsredovisningen för helår. 
 
 
 

Rapporter per period

Rapporttyp

Organisation
Klagomål 
och 
synpunkter

Klagomål och 
synpunkter Q1 Q1-Q2 Q1-Q3

Anhörigstöd 1 Antal 27 38 52
Barn och familj - myndighet 3 Klara 19 36 48
Boendestöd - socialpsykiatri 1 Snittid 15,5 14,6 15,5
Bostadsanpassning - myndighet 2 Antal dagar 418 557 745
Ekonomiskt bistånd - myndighet 4
Fabriksgatan - socialpsykiatri 3
Hälso- och sjukvård 2
IFO Familjehem 1
IFO Kontaktperson/Kontaktfamilj 1
LSS Höken special - servicebostad 1
LSS Rågenvillan - gruppbostad 1
Socialförvaltningen 2
Verkställighet VoO 2
VoO Backsippan våning 2 1
VoO Hemvård Åstorp/Hyllinge 13
VoO Hemvård Åstorp/Kvidinge 5
VoO Korttidsvård/Växelvård 2
Vuxen övrig - myndighet 2
Vård och omsorg - myndighet 5
Antal inkomna synpunkter 52

Källa: Lifecare

2012-01-01 - 2021-09-30

Klagomål och synpunkter

0

2

4

6

8

10

12

14

Klagomål och synpunkter, Q1 - Q3, 2021
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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 



Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Yttrande granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen 
Dnr SND 2021/144 
 
Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus 
på verksamheterna inom särskilt boende och hemvården. Utifrån granskningen 
rekommenderas socialnämnden att  
Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör 
förtydligas avseende nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen 
upprättas för samtliga enheter utifrån genomförda riskbedömningar och 
kommunens övergripande arbetsmiljömål. 
I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör 
omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende 
arbetsmiljön. 
I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna 
styrdokument säkerställa att arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom 
genomförande av årliga medarbetarsamtal samt skyddsronder två gånger per år, 
både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   
Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig 
uppföljning av SAM och att en förvaltningsövergripande årlig sammanställning 
upprättas och återredovisas till nämnden. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från tf. socialchef, daterad 2021-10-09 
Granskningsrapport och missiv från kommunrevisionen, daterad 2021-08-17 
Beslut från Socialnämnden 2021-09-07 § 102 
Samverkad systematiskt arbetsmiljöplan för socialnämnden 2021 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunrevisionen 
 
 



Socialförvaltningen  1(3) 
 

 

 

 

Gun Bylund 
Tf socialchef och verksamhetschef äldreomsorgen & hälso- och sjukvård 
042 – 641 32 
gun.bylund@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Yttrande granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
äldreomsorgen 
 
Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus på 
verksamheterna inom särskilt boende och hemvården. Utifrån granskningen 
rekommenderas socialnämnden att  

− Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör 
förtydligas avseende nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

− Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen 
upprättas för samtliga enheter utifrån genomförda riskbedömningar och 
kommunens övergripande arbetsmiljömål. 

− I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör omfatta 
både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende arbetsmiljön. 

− I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna 
styrdokument säkerställa att arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom 
genomförande av årliga medarbetarsamtal samt skyddsronder två gånger per år, 
både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   

− Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig uppföljning 
av SAM och att en förvaltningsövergripande årlig sammanställning upprättas och 
återredovisas till nämnden. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och avger detsamma till 
kommunrevisionen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från tf. socialchef, daterad 2021-10-09 
Granskningsrapport och missiv från kommunrevisionen, daterad 2021-08-17 
Beslut från Socialnämnden 2021-09-07 § 102 
Samverkad systematiskt arbetsmiljöplan för socialnämnden 2021 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-10-09 
Version  1 



Socialförvaltningen  2(3) 
 

 
 
Ärendet 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus på 
verksamheterna inom särskilt boende och hemvården. Revisionens 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte 
fullt ut bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
verksamheten äldreomsorg utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala 
mål och riktlinjer. 
 
Socialnämnden bör uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens 
reglemente bör förtydligas avseende nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret 
för att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Socialnämnden har blivit uppmärksammade i ett tidigare skede på att det inte 
framgår av nämndens reglemente att nämnden har ett arbetsmiljöansvar för de 
medarbetare som är anställda inom nämndens verksamhetsområde. Detta har 
åtgärdats genom att socialnämnden i sitt beslut 2021-09-07 § 102, beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att tillföra reglementet följande text: ” 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.”  
 
I socialnämndens delegationsordning framgår en tydligt beslutad 
uppgiftsfördelning från nämnd till olika chefsnivåer i organisationen avseende det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 

− Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen 
upprättas för samtliga enheter utifrån genomförda riskbedömningar och 
kommunens övergripande arbetsmiljömål. 
En modul i Stratsys kommer att hantera det systematiska arbetsmiljöarbetet med 
start 2022. I detta system kommer nämndens arbetsmiljömål att finnas och 
enhetscheferna ansvarar därefter för att bryta ner dessa mål på enhetsnivå. 
 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör 
omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende 
arbetsmiljön. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna 
styrdokument säkerställa att arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms 
genom genomförande av årliga medarbetarsamtal samt skyddsronder två 
gånger per år, både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   

 
Undersökningar av arbetsförhållandena inom socialförvaltningen sker löpande 
under året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Däremot 
fokuserar skyddsronderna framförallt på de fysiska aspekterna avseende 
arbetsmiljön och genomförs enbart en gång per år. Vidare har en medarbetarenkät 
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inte genomförts på en regelbunden basis under de senaste åren. Under 
Coronapandemin har riskbedömningar, inklusive handlingsplaner, upprättats 
kopplat till äldreomsorgens verksamheter utifrån situationens utveckling.  
 

− Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig 
uppföljning av SAM och att en förvaltningsövergripande årlig sammanställning 
upprättas och återredovisas till nämnden. 
Kommunfullmäktige har antagit en arbetsmiljöpolicy som sätter upp mål för hela 
kommunens arbetsmiljöarbete. Dessa bryts sedan ner på nämndsnivå och därefter 
formuleras mål på enhetsnivå utifrån respektive verksamhetsförutsättningar. 
Socialnämnden kan förvissa sig om att arbetsmiljöarbetet följs upp årligen. Det 
genomförs en årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador 
och tillbud samt upprättande av handlingsplan på enhetsnivå. Respektive område 
lämnar därefter över en redovisning av sin uppföljning och målen för kommande 
år till förvaltningschef som ansvarar för att redovisa denna för socialnämnden. I 
juni 2021 formulerades mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021. 
Föregående år formulerades inga mål för 2020 på grund av pandemiläget, vilket 
gjorde att socialnämnden inte kunde följa upp målen från föregående år. 
Förvaltningen kommer med stöd av HR säkerställa att det systematiska arbetet 
kommer blir tillfredställande. Under 2022 kommer det systematiska 
arbetsmiljöarbetet följas upp i Stratsys, ett välkänt system som redan idag används 
för att följa upp andra processer. Detta kommer att ge socialnämnden ett tydligt 
underlag att följa det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela förvaltningen. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Bedöms ej påverka barn 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 Nej 
 
Gun Bylund 
 
Expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Socialnämnden 
Akten 
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Revisionen 
 
 

Till: Socialnämnden 
Till: Kommunstyrelsen 
Till: Kommunfullmäktige för kännedom 
 

 
2021-08-17 
 
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete in äldreomsorgen  
 

KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus på verksamheterna inom särskilt boende och 
hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte fullt ut bedriver 
ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen utifrån lagstiftning och 
föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer. 
 
Med anledning av detta rekommenderar vi socialnämnden att: 

− Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör förtydligas avseende 
nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

− Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen upprättas för samtliga 
enheter utifrån genomförda riskbedömningar och kommunens övergripande arbetsmiljömål. 

− I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande riskbedömningar genomförs inom 
verksamheten. Riskbedömningarna bör omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter 
avseende arbetsmiljön. 

− I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna styrdokument säkerställa att 
arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom genomförande av årliga medarbetarsamtal samt 
skyddsronder två gånger per år, både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   

− Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig uppföljning av SAM och att en 
förvaltningsövergripande årlig sammanställning upprättas och återredovisas till nämnden. 
Vi rekommenderar även kommunstyrelsen att: 

− Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner/mallar revideras i syfte att skapa 
tydlighet kring hur SAM-processen ska bedrivas i Åstorps kommun. 

− Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs.  
− Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM 

genomförs. 
 
I bifogad granskningsrapport framgår bakgrunden till våra rekommendationer. Revisorerna önskar 
yttrande från socialnämnden och kommunstyrelsen över granskningsrapporten senast 2021-10-29. 
 
 
För Åstorps kommuns revisorer, 
 
 
 
Monica Backe, ordförande 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus på verksamheterna 
inom särskilt boende och hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte 
fullt ut bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten 
äldreomsorg utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. En 
arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljömål har beslutats av kommunfullmäktige som är 
styrande för arbetsmiljöarbetet inom socialnämnden och för Åstorps kommun. Däremot 
har socialnämnden för 2020 inte har antagit nämndspecifika mål som är vägledande för 
nämndens systematiska arbetsmiljöarbete. Det finns ett antal rutiner och mallar 
gällande genomförande av SAM men vi gör bedömningen att kommunstyrelsen bör 
förtydliga hur arbetsmiljöpolicyn, rutiner och mallar förhåller sig till varandra och att 
skapa en tydlig sammanhållen bild kring hur nämnderna ska arbeta med den årliga 
SAM-processen. Detta i syfte att skapa likriktning i hur nämnder och verksamheter 
arbetar med SAM. 
I socialnämndens delegationsordning framgår en tydligt beslutad uppgiftsfördelning 
från nämnd till olika chefsnivåer i organisationen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Utifrån kommentarerna i AFS 2001:1 bör fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter dock lyftas ur nämndens delegationsordning. Vi gör vidare 
bedömningen att socialnämndens arbetsmiljöansvar inte framgår av nämndens 
reglemente. Det är även av vikt att revidering av gällande samverkansavtal från 2012 
genomförs.  
Undersökningar av arbetsförhållandena inom socialförvaltningen sker löpande under 
året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Däremot fokuserar 
skyddsronderna framförallt på de fysiska aspekterna avseende arbetsmiljön och 
genomförs enbart en gång per år. Vidare har en medarbetarenkät inte genomförts på 
en regelbunden basis under de senaste åren. Under Coronapandemin har 
riskbedömningar, inklusive handlingsplaner, upprättats kopplat till äldreomsorgens 
verksamheter utifrån situationens utveckling. Under ordinarie omständigheter finns 
däremot ingen etablerad rutin att systematiskt genomföra och dokumentera 
riskbedömningar av arbetsmiljön utöver ovan nämnda undersökningar av 
arbetsförhållandena inom äldreomsorgen och riskbedömning inför 
organisationsförändring. 
Det genomförs en årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och 
tillbud samt upprättande av handlingsplan på enhetsnivå. Däremot sker ingen samlad 
årlig uppföljning av SAM inom socialförvaltningen eller på en kommunövergripande 
nivå. Socialnämnden bör förvissa sig om att arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och 
fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna. 
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Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
socialnämnden att:  

- Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör 
förtydligas avseende nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

- Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen 
upprättas för samtliga enheter utifrån genomförda riskbedömningar och 
kommunens övergripande arbetsmiljömål. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör 
omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende 
arbetsmiljön. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna 
styrdokument säkerställa att arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom 
genomförande av årliga medarbetarsamtal samt skyddsronder två gånger per 
år, både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   

- Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig 
uppföljning av SAM och att en förvaltningsövergripande årlig sammanställning 
upprättas och återredovisas till nämnden. 

Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att:  

- Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner/mallar 
revideras i syfte att skapa tydlighet kring hur SAM-processen ska bedrivas i 
Åstorps kommun. 

- Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs.  
- Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga 

uppföljningen av SAM genomförs.  
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2 Inledning  
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus på verksamheterna 
inom särskilt boende och hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra 
skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Med systematiskt 
arbetsmiljöarbete avses arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa 
upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och 
en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete framgår i AFS 2001:1.  
I vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete ingår ett 
antal centrala aktiviteter som berör undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. 
Hjulet symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med 
återkommande aktiviteter. I Arbetsmiljöverkets vägledning kring Organisatorisk och 
social arbetsmiljö (AFS 2015:4) regleras kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid 
och kränkande särbehandling. 
Enligt Arbetsmiljöverket är antalet arbetsskador stort. Den vanligaste orsaken till 
arbetsskador är fortfarande belastningsergonomiska faktorer, medan sjukdomar 
beroende på psykiska och organisatoriska faktorer ökar mest.  
Revisorerna har i sin revisionsplanering för 2021 uppmärksammat risker kring hur 
socialnämnden säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen och vill med granskningen bedöma om nämnden vidtar åtgärder för att 
leva upp till lagens krav och föreskrifter på området.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden bedriver ett 
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten äldreomsorg 
utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. 
Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:  

- Finns ändamålsenliga mål och styrdokument som är vägledande för 
nämndens systematiska arbetsmiljöarbete? 

- Finns det en tydligt upprättad samt beslutad uppgiftsfördelning från nämnd till 
olika chefsnivåer i organisationen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 

- Finns tillräckliga kunskaper och resurser för att upprätthålla en god 
arbetsmiljö samt förebygga skador och ohälsa? 

- Görs regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena, speciellt utifrån de 
händelser som påverkat verksamheten under året (pandemin)? 

- Görs tillfredsställande inventering och bedömning av risker i verksamheten 
avseende såväl den fysiska, organisatoriska som psykosociala arbetsmiljön? 
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- Upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte vidtas 
omedelbart? 

- Finns en tillfredställande rapportering och redovisning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inklusive rapportering av inträffade olyckor och tillbud? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen avgränsas till socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete med 
fokus på social och organisatorisk arbetsmiljö. Orsaker till en eventuellt dålig 
arbetsmiljö, såsom bristande ledarskap, beaktas ej. Granskningen kommer ha särskilt 
fokus på verksamheter inom särskilt boende och hemvård. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt huruvida nämnden följer:    

- Kommunallagen 6 kap. 6 § 
- Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö) 
- Övriga nämndmål, policys och handlingsplaner med bäring på nämndens 

arbetsmiljöarbete  

2.4 Ansvarig styrelse/nämnd 
Granskningen avser socialnämnden. Kommunstyrelsen ingår som en övergripande del 
i granskningen avseende de processer, riktlinjer och rutiner som berör kommunens 
övergripande SAM-arbete. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudier av reglementen, årsredovisning 2020, budget 2021, 
samverkansavtal, arbetsmiljöpolicy, riktlinjer och rutiner avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

- Intervjuer med HR-chef, HR-utvecklare/specialist, tillförordnad socialchef, 
enhetschefer för hemvården, enhetschefer för särskilt boende, socialnämndens 
presidium samt urval av fackliga representanter/huvudskyddsombud. 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att kontrollera fakta i rapporten.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Mål, styrdokument och riktlinjer  

3.2 Mål 
Bland kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2021–2023 finns inga mål som 
specifikt berör kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Av socialnämndens 
nämndspecifika mål finns inte heller några mål som har direkt bäring på 
socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete. 2019 upprättades en arbetsmiljöplan 
för socialnämnden och i den framgår tre målsättningar för socialnämndens 
arbetsmiljöarbete. Målsättningarna är direkt hämtade från målsättningarna som 
beslutats av kommunfullmäktige genom Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy, se avsnitt 
3.3.1. Motsvarande arbetsmiljöplan har vid tidpunkten för granskningen inte 
framarbetats för 2020 eller 2021.  
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av målsättningar för 2021 års 
arbetsmiljöarbete för de särskilda boendena och för ett hemvårdsområde. 
Målsättningar berör bland annat att arbeta förebyggande mot smittspridning och följa 
hygienrutinerna, uppnå en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling, att samtliga 
yrkesgrupper ska erbjudas APT och att den fysiska arbetsmiljön ska förbättras. 
Huvuddelen av målsättningarna är direkt hämtade från arbetsmiljöpolicyn. Se bilaga 2 
för komplett översikt över de särskilda boendenas och hemvårdsområdets mål för 2021 
års arbetsmiljöarbete.  

3.3 Arbetsmiljöpolicy och skriftliga rutiner  

3.3.1 Arbetsmiljöpolicy 
En arbetsmiljöpolicy har framarbetats för Åstorps kommun och beslutats av 
kommunfullmäktige1. Av policyn framgår ansvarsfördelningen avseende arbetsmiljön 
samt nio målsättningar som syftar till att skapa en god arbetsmiljö och förebygga 
ohälsa och olycksfall. Målen omfattar fyra områden av arbetsmiljöfaktorer - fysiska, 
psykiska, organisatoriska samt sociala faktorer: 

- Att uppnå en arbetsmiljö helt fri från kränkande särbehandling. 
- Att minska antalet medarbetare som har en ohälsa orsakad av stressrelaterade 

sjukdomar. 
- Att minska sjuktalen (totala sjukfrånvaron) och öka frisknärvaron. 
- Att minska antalet arbetsskador. 
- Chefer och arbetsledare med personalansvar inom kommunen ska ha 

förutsättningar för att kunna leda sina medarbetare samt att ha tillräckliga 
kunskaper för att kunna förebygga ohälsosam arbetsbelastning. 

 
1 Senast beslutad av kommunfullmäktige 2017-10-30, § 149.  
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- Utveckla det hälsofrämjande arbete och öka antalet hälsofrämjande centrala 
åtgärder. 

- Alla medarbetare ska känna att arbetets innehåll har klargjorts. Med detta 
menas att det ska vara klargjort vilka arbetsuppgifter som ska utföras och 
prioriteras, förväntade resultat och arbetssätt.  

- Alla medarbetare ska känna en känsla av sammanhang där medarbetarna ska 
känna att det finns en hanterbarhet, begriplighet och en meningsfullhet i sin 
arbetssituation och sitt arbete. 

- Alla medarbetare ska känna att arbetsbelastningen är hanterbar samt att det 
finns påverkansmöjligheter och tillräckliga resurser för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna och de krav som ställs på arbetet. 

Vidare framgår en övergripande beskrivning av hur årlig uppföljning av SAM ska 
genomföras.  

3.3.2 Övriga skriftliga rutiner 
HR-avdelningen har upprättat en skriftlig rutin för undersökning, riskbedömning och 
handlingsplan2. Av rutinen framgår metoderna för undersökning av 
arbetsförhållandena, riskbedömning (Suntarbetslivs3 särskilda blankett används för 
upprättande av riskbedömning och handlingsplan), upprättande av åtgärdsförslag samt 
uppföljning.   
Utöver detta har rutiner för redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
framarbetats inklusive blankett för uppföljning. En rutin avser förvaltningsnivå4 och en 
rutin avser områdesnivå5. Vidare finns en rutin för hur skyddsronder ska genomföras6 
och en rutin gällande företagshälsovården. Av rutinen gällande företagshälsovården 
framgår bland annat hur företagshälsovården ska användas och beställas, 
tjänsteöversikt, vad som ingår i avtalet gällande exempelvis tillgänglighet och 
kompetens samt kostnadsfördelning.  
Med anledning av Coronapandemin har HR-avdelningen upprättat en rutin för anmälan 
av allvarligt tillbud, arbetssjukdom, vid exponering av Coronavirus i arbetet7. Av rutinen 
framgår hur arbetstagarna anmäler tillbud i samband med exponering av smitta i KIA8. 
Utöver rutinen har HR-avdelningen även framarbetat en guide för riskbedömning med 
anledning av Coronaviruset9. Av guiden framgår vem som ska delta i riskbedömningen 
och hur riskbedömningen ska genomföras.  

 
2 Daterad 2019-04-22.  
3 Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR 
samt Sobona och tillhandahåller utbildning och verktyg avseende arbetsmiljö.  
4 Ej daterad.  
5 Ej daterad. 
6 Daterad 2016-09-06.  
7 Daterad 2021-02-05.  
8 System för anmälan av arbetsskador och tillbud.  
9 Daterad 2020-03-26.  
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Vidare har HR-avdelningen framarbetat ett årshjul över kommunens löpande HR-
processer som utgör ett stöd för cheferna i de HR-relaterade arbetsuppgifter som 
återkommer årligen.  
Det pågår ett arbete inom HR-avdelningen med att se över kommunövergripande 
styrdokument, inklusive arbetsmiljöpolicyn, i syfte att få dem att på ett tydligare sätt 
knyta an till kommunens nya styr- och ledningsmodell som började gälla vid årsskiftet 
2020/2021. Enligt HR-chefen framgår policy, riktlinje och rutin i samma styrdokument 
vid tidpunkten för granskningen, vilket av HR-chefen inte bedöms som fullt 
ändamålsenligt och tydligt. 

3.4 Lokalt samverkansavtal  
Ett samverkansavtal10 har tecknats mellan arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna i enlighet med FAS 0511. Avtalet förhandlades fram under 
2012 i samförstånd mellan parterna. Vid tidpunkten för granskningen håller befintligt 
samverkansavtal på att omförhandlas.  

3.5 Bedömning  
En arbetsmiljöpolicy finns upprättad för Åstorps kommun som kommunfullmäktige 
antog i oktober 2017. Av policyn framgår nio kommunövergripande arbetsmiljömål. Vår 
bedömning är att arbetsmiljöpolicyn är ändamålsenlig och i stort sett motsvarar de 
lagstadgade krav som finns. Av granskningen kan vi dock konstatera att det saknas en 
systematisk uppföljning av kommunens arbetsmiljöpolicy och de mål som fastställts. Vi 
konstaterar att socialnämnden för 2021 inte har antagit nämndspecifika och konkreta 
arbetsmiljömål som är vägledande för det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet 
med Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Däremot har de särskilda boendena och ett 
av hemvårdsområdena upprättat arbetsmiljömål på enhetsnivå för 2021. 
Vi konstaterar att det finns ett antal rutiner avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som konkretiserar hur arbetet kring SAM ska bedrivas. Åstorps 
kommun nyttjar även rutiner och mallar från Suntarbetsliv. Sammantaget gör vi dock 
bedömningen att det finns ett behov för kommunstyrelsen att förtydliga hur 
arbetsmiljöpolicyn, rutiner och mallar förhåller sig till varandra. Vi ser även ett värde av 
att kommunstyrelsen skapar en tydlig sammanhållen bild kring hur cheferna ska arbeta 
med den årliga SAM-processen. Detta i syfte att skapa likriktning i hur förvaltningarna 
arbetar med SAM. Eftersom det är cirka fyra år sedan arbetsmiljöpolicyn reviderades 
gör vi bedömningen att policyn och tillhörande rutiner bör ses över. För att stärka 
nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete och de insatser som görs, ser vi ett behov 
av att arbetsmiljöpolicyn utgör en mer integrerad del i nämndens styr- och 
ledningssystem. 

 
10 Daterat 2012-10-01. 
11 Cirkuläret Överenskommelse om förnyelse - arbetsmiljö - samverkan i kommuner, landsting och 
regioner. 
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3.6 Roll- och ansvarsfördelning  
I kommunstyrelsens reglemente12 framgår att styrelsen är kommunens centrala organ 
för den personaladministrativa verksamheten. Kommunstyrelsens personalutskott 
bereder ärenden som handlar om kommunens personalpolitik och arbetsgivarfunktion. 
Personalutskottet svarar, utifrån den av kommunfullmäktige fastlagda personalpolitiken 
och kommunstyrelsens direktiv, för kommunens samlade arbetsgivarfunktion och 
personalpolitik.  
Av intervjuerna framgår att i Åstorps kommun har varje nämnd ett arbetsmiljöansvar 
och nämnden fördelar sedan uppgifter till förvaltningschef. Av socialnämndens 
reglemente framgår inga skrivningar som har bäring på personal eller arbetsmiljö eller 
fördelning av uppgifter av uppgifter i SAM-arbetet.  Enligt arbetsmiljöpolicyn har 
kommunstyrelsen och nämnderna huvudansvaret för arbetsmiljön i Åstorps kommun 
och fördelar arbetsmiljöuppgifter till respektive förvaltningschef. Dock har 
kommunstyrelsen och nämnderna fortsatt ett ansvar att följa upp verksamheten och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet enligt gällande mål, regler, riktlinjer och rutiner. Chefer 
och arbetsledare med personalansvar ansvarar för att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs utifrån gällande mål, regler riktlinjer och rutiner. De ansvarar 
för att det sker en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och de risker som finns 
identifieras och bedöms, samt att de åtgärder som krävs för att uppnå en god 
arbetsmiljö vidtas. 

3.6.1 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
Enligt AFS 2001:1 ska det finnas en skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
Av socialnämndens delegationsordning13 framgår att beslut avseende att organisera 
uppgifter kring nämndens arbetsmiljöansvar (övergripande) är delegerat till 
förvaltningschef. Vidare framgår att beslut avseende att organisera uppgifter kring 
nämndens arbetsmiljöansvar per verksamhetsområde och enhet är delegerat till 
verksamhetschef. Detta enligt vidaredelegering av förvaltningschef. I en kommentar till 
delegationsordningen framgår att det alltid är nämnden som bär ansvaret för 
verksamheten och på så vis kan enbart uppgifter delegeras. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska göras skriftligt och individuellt utifrån en särskild 
blankett, Fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Förvaltningarna sköter utifrån nämndens 
arbetsmiljöansvar fördelningen av arbetsmiljöuppgifter självständigt men HR-
avdelningen finns tillgänglig som stöd vid behov. HR-avdelningen är av uppfattningen 
att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är välfungerande inom kommunens 
förvaltningar.  
Av intervjuerna framgår att tillförordnad socialchef har tagit emot fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschefen och att både enhetscheferna för 
hemvården och enhetscheferna för särskilt boende har fått arbetsmiljöuppgifter 
tilldelade när de tillträdde som chefer.  

 
12 Senast beslutat av kommunfullmäktige 2019-08-26, § 117.  
13 Senast beslutad av socialnämnden 2020-11-19.   
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3.6.2 Bedömning 
Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy har kommunstyrelsen och nämnderna 
huvudansvaret för arbetsmiljön i kommunen och fördelar arbetsmiljöuppgifter till 
respektive förvaltningschef. Av socialnämndens reglemente framgår dock inte 
nämndens arbetsmiljöansvar och ansvar att fördela uppgifter inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, vilket vi bedömer bör framgå för att tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet. Av socialnämndens delegationsordning 
framgår däremot tydligt att nämndens arbetsmiljöansvar är delegerat till 
förvaltningschefen, som i sin tur delegerar arbetsmiljöuppgifter till verksamhetens 
chefer.  
I kommentarerna till AFS 2001:1 klargörs att uppgiftsfördelning inte innebär att 
delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret ligger i juridisk mening alltid kvar på 
arbetsgivaren som ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt lagar 
och föreskrifter. Dock är det nödvändigt att arbetsgivaren, i detta fall socialnämnden, 
fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet för att därigenom kunna uppfylla sitt ansvar enligt 
lagar och föreskrifter. På så vis gör vi bedömningen att socialnämnden se över om 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter bör lyftas ur socialnämndens delegationsordning för 
att klargöra roll- och ansvarsfördelning.  
Vi bedömer att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter i praktiken bedöms fungera 
tillfredsställande.  

3.7 Kunskaper och resurser  

3.7.1 Arbetsmiljöutbildning  
Under våren 2021 genomfördes en digital utbildning avseende arbetsmiljö för 
kommunens samtliga chefer. Utbildningen köptes via företagshälsovårdsavtalet med 
Previa och ambitionen är att utbildningen ska genomföras vart tredje år. HR-
avdelningen gör bedömningen att innehållet avseende arbetsmiljö i utbildningen är på 
en god nivå men det finns önskemål om större anpassning till kommunens egna 
riktlinjer/policyer. Av intervjuerna framgår att det har gått cirka ett år mellan det att en 
av enhetscheferna för hemvården tillträdde sin tjänst och sedan genomförde 
arbetsmiljöutbildningen, vilket uppges till stor del bero på Coronapandemin. 
Vidare har Suntarbetsliv framarbetat en utbildning som HR-avdelningen har ambition 
att nyttja i framtiden. Utöver detta har socialnämnden köpt in en utbildningsportal som 
kan omarbetas till att utgöra en kommunövergripande utbildningsportal, där bland 
annat arbetsmiljöutbildning ingår. HR-chefen betonar vikten av kontinuerlig utbildning 
för att tillse att chefernas kompetens inom området är uppdaterad. Således har HR-
avdelningen som ambition att genomföra mindre utbildningsinsatser, exempelvis 
ledarskapscafé, i syfte att hålla cheferna löpande uppdaterade avseende chefsrollen. 
HR-avdelningen och ekonomiavdelningen driver även frågan avseende individuella 
chefsintroduktioner.    
Under 2020 genomfördes ett ledarutvecklingsprogram med en föreläsningsserie på 
olika teman, exempelvis personal och det svåra samtalet, för samtliga chefer i 
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kommunen. Enligt enhetscheferna för hemvården var det dock varierande kvalitet på 
föreläsningarna.  

3.7.2 Stödfunktioner  

3.7.2.1 HR-avdelningen  
HR-avdelningen utgör en stödfunktion till verksamheterna i frågor som rör förhållandet 
mellan medarbetare och arbetsgivare, dvs. alltifrån rekrytering, lönesättning, och 
anställningsvillkor till arbetsmiljö, samverkan och jämställdhetsfrågor. HR-avdelningen 
består vid tidpunkten för granskningen av tre HR-utvecklare/specialister samt HR-chef. 
HR-avdelningen har en egen HR-sida på kommunens intranät där ovan beskrivna 
stödmaterial kopplat till SAM samt flödesschemat nedan avseende kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete framgår.  

Enligt tillförordnad socialchef har äldreomsorgen under 2020 löpande fått stöd från HR-
avdelningen gällande upprättande av riskbedömningar kopplat till pandemin och 
anmälan till Arbetsmiljöverket. Enhetscheferna för hemvården uppger att HR-
avdelningen bjuds in när det finns behov av stöd, exempelvis i samband med 
lönerevision. Enhetscheferna för särskilt boende lyfter att de får ett bra stöd från HR-
avdelningen avseende sammanställning av personalens sjuktal. Exempelvis deltar HR-
avdelningen i rehabsamtal och handlingsplaner upprättas i samarbete med HR-
avdelningen. Enhetscheferna gör även bedömningen att stödet från HR-avdelningen 
varit fullgott under Coronapandemin.  

3.7.2.2 Företagshälsovård  
Företagshälsovården är en expertresurs som kan användas i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetsmiljöarbetet samt rehabiliteringsarbetet. I avtalet med Previa ingår 
hälsofrämjande insatser, exempelvis frågor som rör det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och förebyggande insatser, exempelvis råd och stöd i frågor som rör 
den fysiska arbetsmiljön. Vidare ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering och 
anpassning.  
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Det är ansvarig chef eller arbetsledare med personalansvar som är beställare av 
Previas tjänster. Medarbetare kan inte själv beställa tjänster av Previa. Beställningar 
som är på gruppnivå eller organisatorisk nivå ska alltid kommuniceras med HR-
avdelningen. Kostnader för ärenden på individnivå, exempelvis olika tjänster inom 
rehabilitering och anpassning, belastar verksamhetens budget. Kostnader för tjänster 
på organisationsnivå och kommunövergripande insatser belastar HR-avdelningens 
centrala budget. 
En ny upphandling av företagshälsovård ska genomföras under 2021 och ambitionen 
är enligt uppgift att inkludera arbetsmiljöutbildning i upphandlingen. 

3.7.3 Bedömning 
Sammantaget gör vi bedömningen att det i huvudsak finns tillräckliga kunskaper och 
resurser för att upprätthålla en god arbetsmiljö samt förebygga skador och ohälsa. HR-
avdelningen ansvarar för initiering och genomförande av arbetsmiljöutbildningar för 
kommunens chefer och skyddsombud. Senaste arbetsmiljöutbildningen genomfördes 
under våren 2021, däremot finns ingen fast rutin kring hur ofta arbetsmiljöutbildning ska 
tillhandahållas. Vidare konstaterar vi att det inte finns något krav på chefer att genomgå 
arbetsmiljöutbildning innan tilldelning av arbetsmiljöuppgifter sker, vilket vi anser ska 
ställas. 

3.8 Rutiner  
I mallen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter framgår de arbetsmiljöuppgifter som 
mottagaren ansvarar för att genomföra. Det avser bland annat att:  

- Tillse att anmälan om arbetsskada eller tillbud sker enligt de rutiner som finns.  
- Tillse att medarbetarna erhåller information om kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete, vilka policys och rutiner som finns samt var de finns 
tillgängliga. 

- Tillse att chefer/arbetsledare, medarbetare och 
huvudskyddsombud/skyddsombud/elevskyddsombud ges kontinuerlig 
arbetsmiljöutbildning.  

- Genomföra regelbundna undersökningar av arbetsmiljön (t.ex. skyddsronder). 
- Tillse att riskbedömningar genomförs och dokumenteras när sådana behövs 

eller krävs för att bedöma om det finns risk för ohälsa eller olycksfall.  
- Tillse att handlingsplaner skrivs för de risker som framkommer och ska 

åtgärdas. 
- Regelbundet följa upp arbetsmiljön genom att lyfta och diskutera 

arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.  
- Årligen genomföra medarbetarsamtal.  

3.9 Undersökning av arbetsförhållanden 
Enligt HR-chefen säkerställer HR-avdelningen att de kontinuerliga undersökningarna 
av arbetsförhållandena inom ramen för SAM löpande genomförs i förvaltningarna, 
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exempelvis skyddsronder, men konstaterar att dokumentationen av SAM och vilka 
mallar som används för uppföljning skiljer sig åt mellan verksamheterna.  

3.9.1 Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar (APT)  

3.9.1.1 Hemvården 
Enhetscheferna för hemvården uppger att det till viss del har varit svårt att hinna med 
samtliga medarbetarsamtal, framförallt under pandemin då medarbetarsamtalen enligt 
uppgift ibland behövt bortprioriteras för att klara av den dagliga verksamheten. 
Enhetscheferna för hemvården ansvarar för cirka 35 medarbetare vardera. 
Tillförordnad socialchef lyfter däremot fördelen med att enhetscheferna för hemvården 
har sina kontor i lokalerna som hemvårdsgrupperna utgår ifrån, vilket uppges främja 
uppföljning av arbetsmiljön inom ramen för det dagliga samtalet. 
Enhetscheferna för hemvården genomför APT en gång i månaden och arbetsmiljö är 
enligt uppgift en stående punkt på agendan.  

3.9.1.2 Särskilt boende  
Medarbetarsamtal genomförs inom verksamheten särskilt boende en gång om året. 
Utöver detta genomförs ytterligare medarbetarsamtal vid behov. Enhetscheferna för 
särskilt boende använder sig av HR-avdelningens checklista vid genomförande av 
medarbetarsamtal där det framgår att arbetsmiljö ska behandlas, både utifrån fysiska 
och sociala aspekter. 
APT genomförs var fjärde vecka med respektive grupp inom de särskilda boendena 
och arbetsmiljö uppges vara en stående punkt på dagordningen.  

3.9.2 Riskbedömningar 
Av Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy framgår att chefer och arbetsledare med 
personalansvar ansvarar för att det sker en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och 
de att risker som finns identifieras och bedöms samt att de åtgärder som krävs för att 
uppnå en god arbetsmiljö vidtas. 

3.9.2.1 Hemvården 
Enhetscheferna för hemvården genomförde i april 2020 en gemensam riskbedömning 
utifrån pandemin tillsammans med ett antal medarbetare. Även den psykosociala 
arbetsmiljön inkluderades utifrån den oro som pandemin medförde. Utifrån 
riskbedömningen identifierades ett antal åtgärder och en ansvarig utsågs till respektive 
åtgärd. Riskbedömningen följdes upp i oktober 2020. Riskbedömningen sattes upp på 
anslagstavlan i lokalen som hemvårdsgrupperna utgår ifrån. Även nya rutiner och 
veckobrev kopplat till pandemins utveckling har löpande publicerats på anslagstavlan, i 
syfte att hålla personalen informerade. Enhetscheferna för hemvården har teamledare 
och chefsstöd som stöttar i att förmedla viktig information avseende pandemin till 
medarbetarna. 
Extra personal har anställts som vikarier från december och tre månader framåt i syfte 
att hantera bemanningen under pandemin. Vid hemtagning från sjukhusen förekommer 
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det att brukarna har konstaterad Covid och i dessa fall har enhetscheferna för 
hemvården fått avsätta ett team på cirka fyra personer som enbart besöker den 
enskilde smittade brukaren. Under pandemins mest intensiva fas fanns ett Covidteam 
som enbart hanterade dessa smittade brukare. Vid tidpunkten för granskningen har 
Covidteamet upplösts. Vid konstaterad smitta måste medarbetare således lånas mellan 
grupperna för att skapa temporära Covidteam.  
Tillförordnad socialchef gör bedömningen att cirka 75–80 % av medarbetarna inom 
äldreomsorgen har valt att vaccinerat sig. Timvikarierna som ska arbeta sommaren 
2021 erbjuds dos 1 inför sommaren. 

3.9.2.2 Särskilt boende  
De särskilda boendena har i oktober 2020 framarbetat en gemensam riskbedömning 
kopplat till Coronapandemin tillsammans med medarbetarna. Av riskbedömningen 
framgår riskkälla, riskbedömning, åtgärd, ansvarig, tidplan och datum för uppföljning. I 
övrigt genomförs riskbedömningar enligt uppgift när en förändring av arbetsmiljön sker, 
exempelvis inför en organisatorisk förändring. Inom demensboendet genomförs även 
riskbedömningar kopplat till hot och våld när en brukare uppvisar våldsbenägenhet. I 
intervju med de fackliga representanterna framgår dock att de har fått indikationer från 
de fackliga ombuden i verksamheten att det förekommer att riskbedömningar inte 
genomförs inför samtliga organisationsförändringar. 
Mallarna för dokumentation av riskbedömning och skyddsrond är uppbyggda så att 
identifierad risk, riskbedömning, planerade åtgärder, ansvarig, tidplan och tidpunkt för 
uppföljning ska fyllas i. På så vis upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder 
som inte vidtas omedelbart efter genomförd riskbedömning eller skyddsrond, vilket vi 
inom ramen för granskningen har kunnat verifieras. Riskbedömningarna och 
handlingsplanerna följs enligt uppgift upp inom ramen för LOSAM14.  

3.9.3 Skyddsronder 
Enligt kommunens rutin för skyddsronder ska respektive chef/arbetsledare tillse att två 
skyddsronder genomförs årligen tillsammans med medarbetarna och berört 
skyddsombud - en fysisk skyddsrond och en social skyddsrond. Suntarbetslivs 
checklista för fysisk arbetsmiljö och checklista för organisatorisk och social arbetsmiljö 
ska användas vid genomförande av skyddsronder.   
Skyddsronder genomförs en gång per år inom särskilt boende. Enhetscheferna för 
särskilt boende presenterar på LOSAM att skyddsronder ska genomföras och bokar 
sedan en tid med ansvariga skyddsombud. Därefter genomförs ett möte då samtliga 
frågor gås igenom och en handlingsplan upprättas. Inom ramen för skyddsronderna 
hanteras även arbetsmiljön inom enskilda brukares rum utifrån genomförd 
riskinventering. Resultatet av skyddsronderna presenteras sedan på APT. Inom ramen 
för granskningen har vi tagit del av dokumentationen av genomförda skyddsronder 
gällande fysisk arbetsmiljö och kränkande särbehandling.  

 
14 Lokal samverkansgrupp.  
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3.9.4 Medarbetarundersökning  
I kommunens arbetsmiljöpolicy framgår att HR-avdelningen ansvarar för att en 
medarbetarundersökning genomförs regelbundet. I kommunens årsredovisning för 
2020 beskrivs att ”Inte heller under 2020 har det genomförts en 
medarbetarundersökning i kommunen för att följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på en kommunövergripande nivå”. Under pandemin diskuterades 
genomförande av en medarbetarundersökning enligt uppgift i koncernledningsgruppen. 
Dock togs ett beslut om att inte genomföra en undersökning under 2020 på grund av 
den höga arbetsbelastningen. 
Däremot genomförs vid tidpunkten för granskningen en medarbetarundersökning för 
2020 med fokus på HME15-frågorna. Sista svarsdag var i april och planen är att 
presentera resultatet för kommunstyrelsen innan sommaren 2021. Enligt HR-
avdelningen har en kommunövergripande medarbetarundersökning inte genomförts i 
Åstorps kommun sedan 2015. Vidare ska HR-avdelningen initiera en OSA16-
undersökning i chefsleden utifrån pandemins påverkan på bland annat sjukskrivning, 
arbetsbelastning och rekrytering. Undersökningen utgår ifrån Suntarbetslivs OSA-
enkät.  

3.9.5 Bedömning 
Av granskningen framgår att regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena 
löpande sker under året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och 
medarbetarsamtal. Vidare undersöks arbetsförhållandena genom den 
kommunövergripande medarbetarenkäten som återinförts våren 2021 för att undersöka 
arbetsförhållandena under 2020. Risker diskuteras löpande inom verksamheterna 
utifrån resultatet av de kontinuerliga undersökningarna av arbetsförhållandena. Vi 
konstaterar att skyddsrond genomförs en gång per år inom flertalet granskade enheter, 
som i huvudsak fokuserar på de fysiska aspekterna av arbetsmiljön, vilket inte är i linje 
med kommunens rutin att två skyddsronder ska genomföras årligen, en fysisk 
skyddsrond och en social skyddsrond. Av intervjuerna framgår vidare att det inom 
hemvården förekommer att medarbetarsamtal bortprioriteras för att klara av den 
dagliga verksamheten. På så vis gör vi bedömningen socialnämnden i högre 
utsträckning bör förvissa sig om att arbetsmiljön löpande undersöks, genom årliga 
medarbetarundersökningar, genomförande av sociala skyddsronder och årliga 
medarbetarsamtal.  
Av genomförd granskning kan vi konstatera att dokumentationen avseende de löpande 
undersökningarna av arbetsmiljöförhållandena och vilka mallar som används skiljer sig 
åt mellan äldreomsorgens verksamheter. På så vis är det av vikt att kommunstyrelsens 
styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet blir tydligare genom renodling av 
arbetsmiljöpolicy, riktlinjer, rutiner och mallar avseende SAM.  
Av arbetsmiljölagens 3 kap. framgår att det är arbetsgivarens uppgift att fortlöpande 
inventera riskerna i verksamheten. Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy ska det 
ske en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön, en bedömning av identifierade risker 

 
15 Hållbart medarbetarengagemang.  
16 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
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samt vidtagande av åtgärder. Vi noterar att det under Coronapandemin har genomförts 
riskbedömningar inklusive upprättande av handlingsplan inom äldreomsorgen. Under 
ordinarie omständigheter finns däremot ingen etablerad rutin att systematiskt 
genomföra och dokumentera riskbedömningar av arbetsmiljön utöver ovan nämnda 
undersökningar av arbetsförhållandena inom äldreomsorgen. 
Vi konstaterar genom befintliga mallar säkerställs att det upprättas skriftliga 
handlingsplaner för de åtgärder som inte vidtas omedelbart efter genomförd 
riskbedömning eller skyddsrond. Detta eftersom mallarna, om de är korrekt ifyllda, 
mynnar ut i en handlingsplan där åtgärder, tidplan och ansvarig framgår. 

3.10 Samverkan 
Inom Åstorps kommun sker samverkan på tre nivåer. Kommunchefen är 
sammankallande till central samverkansgrupp (CESAM), förvaltningschef är 
sammankallande till samverkan på förvaltningsnivå (FÖSAM) och den lokala 
samverkan (LOSAM) är kopplat till respektive enhetschef. Samverkan på samtliga 
nivåer sker en gång i månaden. Vid tidpunkten för granskningen pågår som nämnts 
ovan en revidering av samverkansavtalet och en av HR-specialisterna/utvecklarna har 
utsetts till processägare i frågan. Processägaren har under pandemin arbetat med de 
fackliga företrädarna i syfte att upprätt ett nytt avtal inklusive rutiner.  
De fackliga representanterna lyfter att det finns en god täckning med fackliga 
representanter i äldreomsorgens verksamheter. Hemvården fick under hösten 2020 
fyra nya representanter och på särskilt boende finns en representant på respektive 
avdelning. Tillförordnad socialchef gör bedömningen att dialogen med de fackliga 
representanterna är välfungerande både inom CESAM och FÖSAM. Även 
enhetscheferna för särskilt boende uppger att det finns en bra dialog med de fackliga 
representanterna inom LOSAM. HR-avdelningen gör däremot bedömningen att 
samverkan vid tidpunkten för granskningen inte är fullt ändamålsenlig, exempelvis 
uppges att förändringar samverkas först när förslagen redan är färdigställda istället för 
på idéstadiet. HR-avdelningen upplever att detta inte är i enlighet med 
samverkansavtalet. 
Enligt intervjuade fackliga representanter har fackföreningarna under en längre tid 
aviserat att det finns behov av att revidera samverkansavtalet som senast reviderades 
2012. Detta eftersom fackföreningarna upplever att den lokala samverkan inom ramen 
för LOSAM inte är välfungerande. Inledningsvis anlitades en konsult för att revidera 
avtalet och i samband med detta bjöds enbart chefer in att delta i processen, vilket 
fackföreningarna har kritiserat. Gruppen som arbetar med revideringen har träffats en 
gång fysiskt då fackliga representanter och representanter från HR-avdelningen deltog. 
Därefter inträffade Corona och gruppen har sedan dess träffats en gång digitalt.  
De fackliga representanterna lyfter att på grund av att det nya samverkansavtalet inte 
är färdigställt saknas det vid tidpunkten för granskningen en gemensam syn på 
samverkansavtalet. Vidare upplever de fackliga representanterna att de inte är 
informerade om var i processen kring revidering av samverkansavtalet kommunen 
befinner sig i dagsläget. Således ser de fackliga representanterna behov av ytterligare 
dialogmöte kring hur arbetet kring revideringen ska fortskrida. När det nya 
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samverkansavtalet är färdigställt ser de fackliga representanterna ett behov av en 
utbildningsinsats för enhetscheferna kring vilka frågor som ska samverkas.  
De fackliga representanterna uppger att LOSAM i huvudsak är ett informationsmöte 
från cheferna och för att utveckla samverkan stöttar fackföreningarna verksamheternas 
fackliga ombud i hur de kan driva olika frågor. Enligt de fackliga representanterna har 
fackföreningarna drivit på för att riskbedömningar kopplat till pandemin gällande 
skyddsutrustning skulle genomföras. De fackliga representanterna är vidare av samma 
åsikt som HR-avdelningen gällande att samverkan ofta sker när det finns färdiga 
förslag istället för under idéfasen.   
De fackliga representanterna gör vidare bedömningen att det finns vissa svårigheter att 
få ta del av protokoll från APT och riskbedömningar på alla nivåer. Av de 
riskbedömningar som de fackliga representanterna tagit del av kopplat till pandemin 
gör de bedömningen att riskbedömningarnas kvalitet varierar mellan enheterna.  
De fackliga representanterna gör däremot bedömningen att FÖSAM har fungerat bättre 
än LOSAM. FÖSAM karaktäriseras enligt uppgift av högt i tak och de fackliga 
representanterna upplever att de blir lyssnade på.  

3.10.1 Bedömning  
Vi konstaterar att nuvarande samverkansavtal är gällande från och med 2012. På så 
vis gör vi bedömningen att det är av vikt att kommunstyrelsen säkerställer att revidering 
av gällande samverkansavtal sker och att de fackliga representanterna fortsatt 
inkluderas i revideringsprocessen.  

3.11 Uppföljning och återrapportering  

3.11.1 Uppföljning av arbetsmiljöpolicyn  
I avstämning med HR-chefen framgår att uppföljningsmallarna på kommunens intranät 
inte följer upp målen som specificeras i arbetsmiljöpolicyn på ett fullt ändamålsenligt 
sätt. HR-chefen uppger att under 2022 kommer målen att följas upp i Stratsys. Vid 
tidpunkten för granskningen har Stratsys modul avseende SAM upphandlats och 
implementering kommer genomföras under andra halvan av 2021. 

3.11.2 Tillbuds- och arbetsskaderapportering  
Samtliga medarbetare och chefer har tillgång till det digitala verktyget KIA, där 
medarbetarna rapporterar in arbetsskador och tillbud, vilket genererar en notis till 
enhetscheferna. Enhetscheferna ansvarar därefter för att utreda, tillsätta åtgärder och 
följa upp. Av rutinen för anmälan av allvarligt tillbud, arbetssjukdom, vid exponering av 
Coronavirus i arbetet framgår att om en arbetstagare exponerats för smittämnen från 
Coronaviruset i samband med arbetet ska arbetstagaren även rapportera detta som ett 
tillbud i KIA. Ansvarig chef skickar sedan anmälan vidare till Försäkringskassan.  
Enhetscheferna för särskilt boende informerar medarbetarna om hur arbetsskade- och 
tillbudsrapportering går till via KIA löpande i veckobrev och på APT. Vidare har 
medarbetarna sett en film kring hur anmälan ska ske. Enhetscheferna gör 
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bedömningen att medarbetarna över lag är duktiga på att anmäla arbetsskador, tillbud 
och riskobservationer, men att det kan finnas ett mindre mörkertal som inte anmäls. 
Enhetscheferna för hemvården gör däremot bedömningen att samtliga arbetsskador 
och tillbud inte rapporteras i KIA. Antalet anmälningar i KIA under 2020 framgår i 
tabellen nedan.  
 

Förvaltning Riskobservation Tillbud Olycksfall Totalt 

Socialförvaltningen 16  

(varav 4 är 
relaterade till 

Coronasmitta) 

39 

(varav 4 är 
relaterade till 
Coronasmitta) 

47 102 

 
Av tabellen framgår att fyra anmälningar om riskobservationer och fyra anmälningar om 
tillbud var Corona-relaterade under 2020. Tillförordnad socialchef uppger att denne fått 
återkoppling från Arbetsmiljöverket att förvaltningen inte behöver skicka in fler 
anmälningar eftersom verksamheten under 2020 uppvisat att anmälningar hanteras på 
korrekt sätt. Under 2020 har det även förekommit anmälningar om stress och 
trakasserier i KIA. Enhetscheferna för hemvården uppger att det är en trend att fler och 
fler medarbetare anmäler ärenden kring stress.  
En sammanställning av antalet anmälda arbetsskador och tillbud genomförs i samband 
med den årliga uppföljningen av SAM. Anmälningarna i KIA är även enligt uppgift 
stående punkter på LOSAM och APT. Redovisning från KIA sker på FÖSAM var tredje 
månad. 
Åstorps kommun har köpt in ett nytt system för anmälan av tillbud. Detta i syfte att 
medarbetarna ska kunna anmäla fler varianter av tillbud, bland annat ur 
räddningstjänstsynpunkt och elevärenden. Implementering kommer enligt uppgift ske 
under andra halvan av 2021. 

3.11.3 Sjukfrånvaro  
Vid tidpunkten för granskningen följs sjuktalen upp genom dokument som finns 
tillgängliga på intranätet. Enligt tillförordnad socialchef pågår ett arbete med att 
tillgängliggöra uppföljning av sjuktalen i Stratsys. Sjuktalen kan vid tidpunkten för 
granskningen följas upp via Qlikview. Enhetscheferna har även Adato till stöd gällande 
sjukfrånvaron som skickar ut en notis till cheferna om en medarbetare exempelvis 
uppvisar hög korttidsfrånvaro. Notiserna påminner enhetscheferna om att boka in ett 
samtal, starta ett ärende och skapa en handlingsplan, vilket enhetscheferna bedömer 
utgör en trygghet. Enligt enhetscheferna för särskilt boende behandlas sjuktalen inom 
ramen för varje LOSAM. Sjukfrånvaron redovisas även i samband med 
månadsrapporten till socialnämnden.  
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3.11.4 Arbetsmiljöverkets inspektion  
Ett av kommunens särskilda boenden har under 2020 blivit granskat av 
Arbetsmiljöverket utifrån en konstaterad hög personalsmitta av Covid19 på 
arbetsplatsen. Utifrån Arbetsmiljöverkets tillsyn har det särskilda boendet upprättat en 
utredning som tillsänts Arbetsmiljöverket17. Av utredningen framgår händelseförloppet 
avseende smittade vårdtagare och personal samt en beskrivning av vidtagna åtgärder. 
Arbetsmiljöverket har begärt utredningar gällande arbetssjukdomar orsakade av 
Covid19 från ytterligare ett av de särskilda boendena. Arbetsmiljöverket vidtog enligt 
uppgift inga ytterligare åtgärder efter att ha mottagit utredningar kring tre fall av 
arbetssjukdom under december 2020. 

3.11.5 Årlig uppföljning och handlingsplaner  
Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy ska uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet årligen genomföras, vilken respektive förvaltning ansvarar för. HR-
avdelningen ansvarar för att en kommunövergripande uppföljning årligen sker.   
HR-avdelningens processägare för systematiskt arbetsmiljöarbetet sjukskrevs under 
våren 2020, vilket i kombination med Coronapandemin enligt uppgift har lett till att en 
del av arbetet avseende SAM har varit stillastående. Under pandemin diskuterades 
uppföljning av SAM i koncernledningsgruppen och ett beslut togs om att inte 
genomföra uppföljningen under 2020 på grund av den höga arbetsbelastningen under 
pandemin.  
HR-avdelningen har under våren 2021 begärt in den årliga uppföljningen av SAM från 
respektive nämnd i syfte att framarbeta en kommunövergripande sammanställning. En 
kommunövergripande sammanställning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
genomfördes senast 2015. HR-avdelningen har dock konstaterat att förvaltningarna 
arbetar utifrån olika tidplaner och per april 2021 har samtliga förvaltningar på så vis inte 
färdigställt uppföljningen. Således samarbetar HR-avdelningen och 
ekonomiavdelningen vid tidpunkten för granskningen för att upprätta ett uppdaterat 
årshjul, avseende de övergripande processerna, som ska fungera för alla nivåer inom 
organisationen. Uppföljningen av SAM kommer framöver genomföras i Stratsys.  
I samband med kartläggningen av förvaltningarnas uppföljning av SAM har HR-
avdelningen uppdagat att förvaltningarna inte alltid använder sig av de rutiner och 
mallar som finns tillgängliga via intranätet. HR-avdelningen har fått in fyra av fem årliga 
uppföljningar av SAM och kan konstatera att uppföljningen ser olika ut trots att HR-
avdelningen tillhandahåller en mall avseende upprättande av uppföljning, vilket 
försvårar HR-avdelningens sammanställning. Detta är en av anledningarna till att 
uppföljningen framöver ska kanaliseras genom Stratsys, i syfte att uppnå att samtliga 
förvaltningar svarar på samma uppföljningsfrågor och använder samma dokument.  
Enligt tillförordnad socialchef sker ingen samlad årlig uppföljning av SAM inom 
socialförvaltningen. Tillförordnad socialchef uppger vidare att det finns en otydlighet 
kring hur, när och av vem uppföljning av SAM ska genomföras. Enhetscheferna för 
särskilt boende och hemvården använder sig av dokumentet Systematiskt 

 
17 Daterad 2020-11-27. 
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arbetsmiljöarbete – redovisning och handlingsplan områdesnivå. Uppföljningen 
inkluderar en redovisning av föregående år avseende exempelvis sjuktal samt 
arbetsskador och tillbud. Därefter sätts mål för innevarande år utifrån de 
riskbedömningar och skyddsronder som genomförts. Inom ramen för granskningen har 
vi tagit del av samtliga särskilda boendes uppföljningar av 2020 års arbetsmiljöarbete 
och uppföljningen av 2020 års arbetsmiljöarbete för ett hemvårdsområde. I 
uppföljningarna framgår handlingsplan för 2021 års arbetsmiljöarbete, bestående av 
identifierat riskområde, åtgärder, ansvarig för åtgärden och tidplan.  
En kommunövergripande handlingsplan framarbetades utifrån den 
kommunövergripande uppföljningen av SAM 2014. Sedan dess har förvaltningarna 
upprättat egna handlingsplaner men dessa har inte följts upp av HR-avdelningen. 

3.11.6 Återrapportering  
Eftersom det inte genomförs en sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM 
inom socialförvaltningen består rapportering till nämnd i huvudsak av sjuktal i samband 
med den ekonomiska månadsrapporten. Av socialnämndens protokoll 2019–2020 går 
det att utläsa att nämnden har fått återrapportering av sjuktalen vid sammanlagt sju 
sammanträden.  

3.11.7 Bedömning  
Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy ska förvaltningarna årligen genomföra 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi konstaterar att det genomförs en 
årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och tillbud samt 
upprättande av handlingsplan, inom äldreomsorgen. Däremot sker ingen samlad årlig 
uppföljning av SAM inom socialförvaltningen. Vidare finns det ingen tydlig rutin att 
återrapportera framtagna handlingsplaner till HR-avdelningen och till socialnämnden 
för information.  
Vi bedömer att socialnämnden bör uppdra åt socialförvaltningen att systematisera och 
likrikta arbetet kring uppföljning av SAM. Kommunstyrelsen bör tillse att varje nämnd, 
förvaltning och enhet årligen genomför en uppföljning. I syfte att uppnå detta bör ett 
tydligt årshjul upprättas samt förtydligande ske kring vilka mallar som ska användas för 
uppföljning av SAM.  
Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att det inte finns en fullt tillfredsställande 
redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta eftersom socialnämnden inte 
tar del av de årliga uppföljningarna av SAM som upprättas inom verksamheten och att 
det inte sker en sammanställning av uppföljningarna av SAM varken på 
förvaltningsnivå eller kommunövergripande nivå. Detta medför att socialnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige saknar en samlad bild av hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs inom kommunen och vilka utvecklingsområden 
som kvarstår.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte 
fullt ut bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten 
äldreomsorg utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. En 
arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljömål har beslutats av kommunfullmäktige som är 
styrande för arbetsmiljöarbetet inom socialnämnden och för Åstorps kommun. Däremot 
har socialnämnden för 2020 inte har antagit nämndspecifika mål som är vägledande för 
nämndens systematiska arbetsmiljöarbete. Det finns ett antal rutiner och mallar 
gällande genomförande av SAM men vi gör bedömningen att kommunstyrelsen bör 
förtydliga hur arbetsmiljöpolicyn, rutiner och mallar förhåller sig till varandra och att 
skapa en tydlig sammanhållen bild kring hur nämnderna ska arbeta med den årliga 
SAM-processen. Detta i syfte att skapa likriktning i hur nämnder och verksamheter 
arbetar med SAM. 
I socialnämndens delegationsordning framgår en tydligt beslutad uppgiftsfördelning 
från nämnd till olika chefsnivåer i organisationen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Utifrån kommentarerna i AFS 2001:1 bör fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter dock lyftas ur nämndens delegationsordning. Vi gör vidare 
bedömningen att socialnämndens arbetsmiljöansvar inte framgår av nämndens 
reglemente. Det är även av vikt att revidering av gällande samverkansavtal från 2012 
genomförs.  
Undersökningar av arbetsförhållandena inom socialförvaltningen sker löpande under 
året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Däremot fokuserar 
skyddsronderna framförallt på de fysiska aspekterna avseende arbetsmiljön och 
genomförs enbart en gång per år. Vidare har en medarbetarenkät inte genomförts på 
en regelbunden basis under de senaste åren. Under Coronapandemin har 
riskbedömningar, inklusive handlingsplaner, upprättats kopplat till äldreomsorgens 
verksamheter utifrån situationens utveckling. Under ordinarie omständigheter finns 
däremot ingen etablerad rutin att systematiskt genomföra och dokumentera 
riskbedömningar av arbetsmiljön utöver ovan nämnda undersökningar av 
arbetsförhållandena inom äldreomsorgen och riskbedömning inför 
organisationsförändring. 
Det genomförs en årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och 
tillbud samt upprättande av handlingsplan på enhetsnivå. Däremot sker ingen samlad 
årlig uppföljning av SAM inom socialförvaltningen eller på en kommunövergripande 
nivå. Socialnämnden bör förvissa sig om att arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och 
fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna. 
 
Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
socialnämnden att:  

- Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör 
förtydligas avseende nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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- Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen 
upprättas för samtliga enheter utifrån genomförda riskbedömningar och 
kommunens övergripande arbetsmiljömål. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör 
omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende 
arbetsmiljön. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna 
styrdokument säkerställa att arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom 
genomförande av årliga medarbetarsamtal samt skyddsronder två gånger per 
år, både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   

- Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig 
uppföljning av SAM och att en förvaltningsövergripande årlig sammanställning 
upprättas och återredovisas till nämnden. 

Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att:  

- Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner/mallar 
revideras i syfte att skapa tydlighet kring hur SAM-processen ska bedrivas i 
Åstorps kommun. 

- Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs.  
- Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga 

uppföljningen av SAM genomförs.  
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

 

Ida Brorsson  Frida Starbrant 

Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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5 Bilagor  
5.1 Bilaga 1 

5.1.1 Kommunallagen (2017:725)  
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § skall nämnden/styrelsen inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
Nämnden skall även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Utifrån arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljöverkets riktlinjer innebär det att nämnden/styrelsen har följande uppgifter 
gällande arbetsmiljön: 

- Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna 
för arbetsmiljön 

- Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål 
tas fram 

- Se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
- Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och 

kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet 
- Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att 

SAM kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, 
resurser, kunskaper och kompetens följer med 

- Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar 
- Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 

arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget 
- Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på 

arbetsplatserna 

5.1.2 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
I arbetsmiljölagen anges de regler om skyldigheter som arbetsgivare ska vidta för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Vad avser arbetsmiljön omfattar den alla 
faktorer och förhållanden i arbetet såsom tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, 
sociala samt arbetets innehåll. 
I arbetsmiljölagen 3 kap. anges allmänna skyldigheter som förpliktigar arbetsgivaren att 
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt så att 
arbetsmiljön uppfyller angivna krav på en god arbetsmiljö. Vidare är det arbetsgivarens 
uppgift att utreda arbetsskador, fortlöpande inventera riskerna i verksamheten samt 
vidta åtgärder för de situationer som föranlett arbetsmiljöskador. Arbetsgivaren skall 
som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumentera arbetet och upprätta 
handlingsplaner, tillse att arbetstagaren får god information om verksamhetens 
arbetsmiljöarbete samt informera om vilka risker som finns förknippade med arbetet. 
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Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Exempelvis ingår att 
rapportera risker, att ge förslag på åtgärder och synpunkter på resultatet av 
genomförda åtgärder. De är även av vikt att de enskilda arbetstagarna medverkar när 
arbetsmiljöpolicyn och rutinerna tas fram. 

5.1.3 Föreskrifter (AFS) - Arbetsmiljöverkets författningssamling 
Utöver de regler om skyldigheter som finns angivna i arbetsmiljölagen, har 
Arbetsmiljöverket gett ut ett antal föreskrifter som mer detaljerat anger de krav och 
skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. 

5.1.3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
Föreskriften anger de åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras som 
arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 
ett sådant sätt så att ohälsa och olycksfall förebyggs och att en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. 
I kommentarerna till AFS 2001:1 tydliggörs arbetsgivaransvaret i en kommun. Där 
anges att förtroendevalda i kommunfullmäktige eller nämnder är kommunens yttersta 
arbetsgivarrepresentanter. Således är alla anställda i verksamheten arbetstagare, 
vilket även innefattar chefer och arbetsledande personal exempelvis förvaltningschef.  
I kommentarerna tydliggörs alt arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifterna i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och genomföra ändringar i uppgiftsfördelningen om så 
behövs. Uppgiftsfördelning betyder inte att delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret ligger 
i juridisk mening alltid kvar på arbetsgivaren som ska se till att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt lagar och föreskrifter. Dock är det nödvändigt att 
arbetsgivaren, i detta fall styrelse och nämnder, fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
för att därigenom kunna uppfylla sitt ansvar enligt lagar och föreskrifter. Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter ges företrädesvis till chefer och arbetsledande personal som har 
avgörande betydelse för att arbetsförhållandena är tillfredsställande och för att ohälsa 
och olycksfall förebyggs. Arbetsgivaren ska tillse att chefer har de befogenheter och 
resurser som behövs för att genomföra uppgifterna. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Skyddsombud eller motsvarande skall ges möjlighet att medverka i 
arbetet. Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy och dokumenterade rutiner. Arbetsgivaren 
ansvarar för att regelbundet inventera riskerna i arbetsmiljön. Riskbedömningen skall 
dokumenteras skriftligt. Det skall i bedömningen anges vilka risker som finns 
förknippade med verksamheten samt en klassificering utifrån hur allvarlig risken är. 

5.1.3.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa 
på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Enligt 
föreskrifterna ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att 
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motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet 
med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem. 

5.2 Bilaga 2 

5.2.1 De särskilda boendenas mål för arbetsmiljöarbetet 2021  
 

Målsättning med 
2021 års 

arbetsmiljöarbete 
Astern Backsippan Vidåsen 

1.  
Uppnå en arbetsmiljö 
helt fri från kränkande 

särbehandling 

Alla medarbetare ska 
känna att arbetets innehåll 

har klargjorts 

Samtliga yrkesgrupper 
på Vidåsen ska 
erbjudas APT 

2.  
Minska sjuktalen (totala 
sjukfrånvaron) och öka 

frisknärvaron 

Arbeta förebyggande 
gällande smittspridning och 
följa gällande hygienrutiner 

Den fysiska 
arbetsmiljön ska 
förbättras enligt 
handlingsplan 

3.  
Alla medarbetare ska 

känna att arbetets 
innehåll har klargjorts 

Uppnå en arbetsmiljö helt 
fri från kränkande 

särbehandling 

Handlingsplan/rutin för 
kränkande 

särbehandling ska 
göras tillgänglig för 

samtliga medarbetare 

 

5.2.2 Hemvårdens mål för arbetsmiljöarbetet 2021  
 

Målsättning med 
2021 års 

arbetsmiljöarbete 
Hemvården 

Åstorp/Kvidinge 

1.  Arbeta med hälsosamma 
scheman 

2.  
Alla medarbetare ska 

känna att arbetets 
innehåll har klargjorts 

3.  

Arbeta främjande genom 
att fördela enheten i 

mindre arbetsgrupper 
som kan arbeta närmare 

varandra och mer 
teambaserat 
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Socialnämnden 12(24)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-09-07

Sn § 102

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
Tjänsteskri velse 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

Ordförandes signatur
1^/A^/J

(1) Justerandes signatur

^

(2) Jusferandes signatur

\}

Utdragsbestyrkande



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE  
– REDOVISNING & HANDLINGSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 
Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy 
Åstorps kommun strävar efter att skapa en god arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall samt 
skapar ett hälsofrämjande förhållningssätt.  
 
Våra arbetsplatser ska vara trygga och säkra både ur en fysiskt såväl som en psykisk, organisatorisk 
och social aspekt.  
 
Vi som arbetsgivare vill utmärka oss genom att verka för en stimulerande och utvecklande miljö för 
våra anställda. Detta genom att skapa en god arbetsmiljö som präglas av att medarbetarna känner 
delaktighet, engagemang och arbetsglädje i sitt arbete, samt förtroende för oss som arbetsgivare. 
 
Målsättning 
Åstorps kommun har fastställt övergripande mål som syftar till att skapa en god arbetsmiljö 
och förebygga ohälsa och olycksfall. Målen omfattar fyra områden av arbetsmiljöfaktorer; 
fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala faktorer. 
Vi har som mål att: 
• Uppnå en arbetsmiljö helt fri från kränkande särbehandling. 
• Minska antalet medarbetare som har en ohälsa orsakad av stressrelaterade sjukdomar. 
• Minska sjuktalen (totala sjukfrånvaron) och öka frisknärvaron. 
• Minska antalet arbetsskador. 
• Chefer och arbetsledare med personalansvar inom kommunen ska ha förutsättningar för att 
kunna leda sina medarbetare samt att ha tillräckliga kunskaper för att kunna förebygga 
ohälsosam arbetsbelastning. 
• Utveckla vårt hälsofrämjande arbete och öka antalet hälsofrämjande centrala åtgärder. 
• Alla medarbetare ska känna att arbetets innehåll har klargjorts. Med detta menar vi att det 
ska vara klargjort vilka arbetsuppgifter som ska utföras och prioriteras, förväntade resultat och 
arbetssätt. 
• Alla medarbetare ska känna en känsla av sammanhang där våra medarbetare ska känna att 
det finns en hanterbarhet, begriplighet och en meningsfullhet i sin arbetssituation och sitt 
arbete. 
• Alla våra medarbetare ska känna att arbetsbelastningen är hanterbar samt att det finns 
påverkansmöjligheter och tillräckliga resurser för att kunna utföra arbetsuppgifterna och de 
krav som ställs på arbetet. 
  
  



 

FÖRVALTNING     
 
Verksamhetsbeskrivning  
Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden och tillhandahåller tjänster inom 
äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. 
Socialförvaltningens verksamhet och handläggning styrs av följande lagar: 

• Socialtjänstlagen 
• Hälso- och sjukvårdslagen 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
• Offentlighet- och sekretesslagen. 

 
Förvaltningschef 
Gun Bylund 
 
Antal medarbetare per chef  
I genomsnitt ca 30 medarbetare per chef, men med en variation från fem till femtio. På totalen 
för många medarbetare per chef för att det ska vara rimligt. 
 
Arbetsmiljöuppgifter är vidaredelegerade från förvaltningschef till följande 
områdeschefer/motsvarande inom förvaltningen:  
Verksamhetschef 
Områdeschefer 
 
UPPFÖLJNING AV 2020-ÅRS ARBETSMILJÖARBETE  
 
Utvärdering:   
Förra året sattes inga specifika mål upp på grund av pandemisituationen. Dock skulle man 
kunna se att hela verksamheten hade som målsättning att klara av pandemin med bibehållna 
friskfaktorer. Statistiken efter 2020 visar på att hälsotalen, trots allt, höll en hög nivå, 
 
Samverkan 
Den förvaltningsövergripande samverkansgruppen, FÖSAM, träffar regelbundet cirka en 
gång i månaden. 
 
Ohälsotal  
Det finns en variation inom förvaltningen på sjukfrånvaro på cirka 4 % till upp emot över 12 
% på någon enhet. 
 
Analys av ohälsotalet  
Pandemin har påverkat ohälsotalet då det krävts att personal vid symptom stannar hemma från 
sitt arbete.  
 
Utbildningar 
Följande arbetsmiljöutbildningar har genomförts under året 
Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete samt utbildning i organisatorisk och social 
arbetsmiljö.  
 
 
 



 

Övriga förvaltningsövergripande åtgärder som har genomförts för att förbättra 
arbetsmiljön 
Regelbundna arbetsplatsträffar 
Skyddsronder inom verksamheterna 
Få perspektiv på brukarnas vardag för att kunna möta deras behov under pandemin 
 
HANDLINSPLAN FÖR 2021-ÅRS ARBETSMILJÖARBETE Innevarande år 
  
Riskanalys 
Följande riskområden som har identifierats inom förvaltningen ska särskilt beaktas i det 
kommande förvaltningsövergripande arbetsmiljöarbetet: 
 

Identifierat 
riskområde: 
 

Åtgärd som ska 
vidtas: 

Ansvarig för 
åtgärden: 

Tidpunkt då 
åtgärden ska vara 
genomförd: 

Otydlighet Tydliggöra 
uppdrag och 
riktlinjer 

Respektive chef Successivt under 
året 
 

Psykosocial arbetsmiljö Konflikthantering 
vid behov i 
arbetslag. 
Aktivt arbete kring 
bemötande.  

FC och RC Successivt under 
året 
 

Fysisk arbetsmiljö Fortlöpande 
riskbedömning och 
åtgärder vid brister 
i fysisk 
arbetsmiljö. 

FC och RC Successivt under 
året 

    
  
 Målsättning med 2021-års arbetsmiljöarbete 
  
Mål 1:  
Skapa tydlighet gällande uppdrag och riktlinjer för att öka medarbetarnas egen möjlighet till 
medledarskap.   
 
Mål 2: 
Arbeta med kommunikation och bemötande samt tillitsbaserat ledarskap för att förebygga 
konflikter och främja en god arbetsmiljö.  
 
Mål 3:   
Fortlöpande arbeta med riskbedömningar i samverkan inom och mellan förvaltningar för att 
förebygga och åtgärda risker kring den fysiska arbetsmiljön.  
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Yttrande granskning av tillfällig personal inom hemvården  
Dnr SND 2021/143 
 
Sammanfattning 
− KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 

hanteringen av tillfällig personal inom hemvården. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. Syftet med granskningen är att bedöma om 
socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för bemanningen inom 
hemvården under sommaren. Utifrån granskningen rekommenderas 
socialnämnden  

− att säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska 
planeringen inför semesterperioder. 

− Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan 
de börjar arbeta. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från tf socialchef daterad 2021-10-09 
Granskningsrapport och missiv från kommunrevisionen, daterad 2021-08-17 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunrevisionen 
 



Socialförvaltningen  1(2) 
 

 

 

 

Gun Bylund 
Tf socialchef och verksamhetschef äldreomsorgen & hälso- och sjukvård 
042 – 641 32 
gun.bylund@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 

Yttrande granskning av tillfällig personal inom hemvården  
Dnr SND 2021/143 
 
Sammanfattning 
− KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 

hanteringen av tillfällig personal inom hemvården. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. Syftet med granskningen är att bedöma om 
socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för bemanningen inom hemvården 
under sommaren. Utifrån granskningen rekommenderas socialnämnden  

− att säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska 
planeringen inför semesterperioder. 

− Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan de 
börjar arbeta. 

 
Kommunrevisionen har begärt yttrande från socialnämnden över 
granskningsrapportens rekommendationer senast 2021-10-29. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och avger detsamma till 
kommunrevisionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från tf socialchef daterad 2021-10-09 
Granskningsrapport och missiv från kommunrevisionen, daterad 2021-08-17 

Ärendet 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen 
av tillfällig personal inom hemvården. Syftet med granskningen är att bedöma om 
socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för bemanningen inom hemvården 
under sommaren. Revisionen bedömer att socialnämnden i huvudsak har 
ändamålsenliga arbetsrutiner för att säkerställa en ändamålsenlig  
bemanning inom hemvården under sommaren och att det utifrån  
tillgängligheten på utbildad personal på arbetsmarknaden ställs relevanta krav vid  
rekrytering av sommarvikarier. Nämnden bedöms även att ha genomfört 
tillräcklig introduktionsutbildning för sommarvikarierna som följer en fastställd 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-10-09 
Version  1 



Socialförvaltningen  2(2) 
 

utbildningsplan. Granskningen visar inga indikationer på att 
hemvårdsverksamheten inte är fullt  
bemannad under sommaren. Däremot har det genom granskningen noterats att det 
kan finnas en viss brist på personal som innehar delegering att utföra hälso- och  
sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt vår bedömning på att personal som innehar  
möjlighet att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inte inkluderas 
strategiskt i planeringen av personal inför semesterperioder. Granskningen visar 
dock inte på att antalet avvikelser har ökat under sommarperioden, vilket indikerar 
att bemanningen av delegerad personal fungerar på kort sikt. Slutligen görs 
bedömningen att sommarens verksamhet utvärderas utifrån ett 
bemanningsperspektiv där lärdomar från tidigare sommarperioder tas tillvara inför 
nästa sommarplanering. 
 
Förvaltningen planerar redan på hösten sommarens kommande rekrytering. En 
tidig annonsering efter sommarvikarier, intervjuer och uppstart av bredvidgångar 
säkerställer att större andel av sommarvikarierna är vana. Innan sommarvikarien 
påbörjar sin bredvidgång, genomgår dessa ett utbildningspaket som finns i vår 
utbildningsportal. De teoretiska utbildningarna kompletteras med praktisk 
utbildning som till exempel förflyttningsteknik. Delegeringar genomför den 
legitimerade personalen med de sommarvikarier som skall ha delegering. För att 
kunna arbeta inom hemvården måste sommarvikarien minst ha en 
läkemedelsdelegering. När hemvården schemaplanerar sommar och semester, är 
måttet att hälften av de som arbetar de olika passen skall vara ordinarie personal. 
Om det skulle uppkomma en situation där det saknas delegerad personal på ett 
hemvårdsområde så kan enheten ”låna” personal från ett annat område eller en 
annan enhet för att säkerställa så att den delegerade arbetsuppgiften blir utförd. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
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Granskning av tillfällig personal inom hemvården  
 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av tillfällig 
personal inom hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet med 
granskningen är att bedöma om socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för bemanningen 
inom hemvården under sommaren. 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden i 
huvudsak har ändamålsenliga rutiner för bemanningen inom hemvården under sommaren. 
 
En brist som granskningen har uppmärksammat är att det kan finnas en viss brist på 
personal som innehar delegering att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Får bedömning är 
att det beror på att personal som innehar möjlighet att utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inte inkluderas strategiskt i planeringen av personal inför 
semesterperioden. 
 
Med anledning av detta rekommenderar vi socialnämnden att: 
 
− Säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska planeringen inför 

semesterperioder. 
− Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan de börjar arbeta. 
 
I bifogad granskningsrapport framgår bakgrunden till våra rekommendationer. Revisorerna 
önskar yttrande från socialnämnden över granskningsrapporten senast 2021-10-29. 
 
 
För Åstorps kommuns revisorer, 
 
 
 
Monica Backe, ordförande 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av 
tillfällig personal inom hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet 
med granskningen är att bedöma om socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för 
bemanningen inom hemvården under sommaren. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden i 
huvudsak har ändamålsenliga arbetsrutiner för att säkerställa en ändamålsenlig 
bemanning inom hemvården under sommaren. Vi bedömer att det utifrån 
tillgängligheten på utbildad personal på arbetsmarknaden ställs relevanta krav vid 
rekrytering av sommarvikarier. Vidare bedömer vi att det genomförs tillräcklig 
introduktionsutbildning för sommarvikarierna som följer en fastställd utbildningsplan.  
Granskningen visar inga indikationer på att hemvårdsverksamheten inte är fullt 
bemannad under sommaren. Däremot har vi genom granskningen noterat att det kan 
finnas en viss brist på personal som innehar delegering att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt vår bedömning på att personal som innehar 
möjlighet att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inte inkluderas strategiskt 
i planeringen av personal inför semesterperioder. Granskningen visar dock inte på att 
antalet avvikelser har ökat under sommarperioden, vilket indikerar att bemanningen av 
delegerad personal fungerar på kort sikt. Slutligen gör vi bedömningen att sommarens 
verksamhet utvärderas utifrån ett bemanningsperspektiv där lärdomar från tidigare 
sommarperioder tas tillvara inför nästa sommarplanering.   
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:  

- Säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska 
planeringen inför semesterperioder.  

- Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan de 
börjar arbeta. 
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2 Inledning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av 
tillfällig personal inom hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
Att hemvården är bemannad med tillräckliga personella resurser med erforderlig 
kompetens är avgörande för kvaliteten. Hemvårdsarbetet kräver kompetens inom både 
socialt arbete och hälso- och sjukvård. Arbetet utgörs emellanåt av ensamarbete och 
företas i den enskildes hem. Bemanningsfrågan är särskilt problematiskt under 
semesterperioder då den ordinariepersonalen är lediga och vikarier behöver tas in. 
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att socialnämndens rutiner för bemanningen inom hemvården under sommaren 
behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för 
bemanningen inom hemvården under sommaren. 
För att uppnå syftet kommer nedanstående revisionsfrågor att besvaras. 

- Ställs relevanta krav vid rekrytering av vikarier? 
- Genomförs tillräcklig introduktionsutbildning för vikarierna? 
- Är verksamheten fullt bemannad under sommaren?  
- Finns tillräckligt med personal med delegering att utföra hälso- och 

sjukvårdsuppgifter?  
- Har antalet avvikelser ökat under sommarperioden?  
- Utvärderas sommarens verksamhet utifrån bemanningsfrågor så att lärdomar 

kan dras? 
Granskningen omfattar den öppna hemvården. Verksamhet inom särskilt boende är 
inte föremål för granskning.  

2.2 Revisionskriterier 
Granskningen utgår från nedanstående revisionskriterier: 

- Kommunallag (2017:725)  
- Socialtjänstlag (2001:453) 
- Socialtjänstförordning (2001:937) 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och analyser av insamlat 
material ställt i relation till granskningens övergripande syfte och uppställda 
revisionskriterier. För att verifiera och komplettera dokumentstudierna har intervjuer 
med tillförordnad socialchef och enhetscheferna för hemvården genomförts. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Rekrytering och bemanning  

3.1.1 Annonsering  
Enhetscheferna för hemvården ansvarar för att säkerställa bemanningen inom 
hemvården inför sommaren. En av enhetscheferna upprättade tillsammans med HR-
avdelningen en annons för rekrytering av sommarvikarier i januari 2021 där krav och 
önskemål på bemanningsprofil framgick. Annonsen upprättas för hela omsorgen och 
på så vis fyllde de ansökande i vilken utbildning de har, tidigare erfarenhet, om de har 
körkort och önskemål om verksamhet som de vill arbeta i. Utöver detta fyllde de 
ansökande i vilka veckor de är tillgängliga för arbete. Om en vikarie inte kan en hel 
period förekommer det att denne inte får ett fast schema utan istället lägger sig som 
tillgänglig i systemet TimePool och kallas in vid behov. Tidigare år har annonsen även 
delats i en Facebookgrupp för arbetssökande i Åstorp, vilket uppges ha gett resultat. 
Minimikravet för att arbeta som sommarvikarie inom hemvården i Åstorps kommun 
uppges vara att ha körkort och att ha fyllt 18 år. Däremot ställs inte krav på en viss typ 
av utbildning. Enhetscheferna lyfter att vid rekrytering läggs större vikt vid personliga 
egenskaper såsom initiativtagande, driv och ansvarskänsla.  
Enhetscheferna använder sig utöver den digitala annonsen av hemvårdsgruppernas 
veckobrev för att få in tips på lämpliga kandidater från ordinarie personal.  

3.1.2 Strategier gällande rekrytering  
Enhetscheferna har som ambition att redan under våren erbjuda sommarvikarierna en 
timanställning. Detta för att vikarierna ska kunna gå bredvid och få erfarenhet innan 
sommaren. Enhetscheferna uppger att fördelen med att erbjuda vikarierna en 
timanställning innan sommaren är även att vikarierna hinner testa på yrket innan 
sommaren, vilket uppges förhindra sena avhopp. Enhetscheferna gör bedömningen att 
denna strategi har varit välfungerande. Utöver detta har enhetscheferna som strategi 
att rekrytera några fler vikarier än vad som krävs för att täcka fasta scheman. Detta i 
syfte att skapa en timvikariebank för sommaren som kan vikariera för ordinarie 
timvikarier eller om tillfälliga avhopp alternativt ledigheter uppstår.  
Det förekommer även att sommarvikarier stannar kvar som timvikarier efter sommaren 
och återkommer som sommarvikarier sommaren därpå. På så vis är ett antal 
sommarvikarier ofta kända sedan tidigare och har viss erfarenhet, vilket uppges 
medföra ökad kontinuitet och trygghet i verksamheten.  
Det sker ingen formell samordning mellan rekryterande chefer inom socialförvaltningen 
kring urval av ansökande från den gemensamma annonsen utan cheferna går in 
löpande och väljer ut kandidater som är av intresse. Om en ansökande har specificerat 
att denne enbart vill arbeta på särskilt boende slussas däremot kandidaten direkt till 
berörda chefer. Enhetscheferna för hemvården upplever inte att det finns en intern 
konkurrens om kandidaterna.  
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Planen inför 2021 var att hålla gruppintervjuer, i syfte att spara tid och genomföra case-
övningar. Detta har dock inte varit genomförbart under pandemin. Istället har 
intervjuerna genomförts via digitala kanaler eller individuellt. Ambitionen är dock att 
genomföra gruppintervjuer inför sommarbemanningen 2022.  

3.1.3 Rekrytering inför sommaren 2021 
I april 2021 hade cirka 400 ansökningar inkommit inför sommaren och rekryteringen av 
sommarvikarier var ännu inte avslutad. Enhetscheferna genomför själva ett urval bland 
ansökningarna och genomför intervjuer löpande under våren. Inom ett av 
hemvårdsområdena saknades i april 2021 cirka 5 av 15 sommarvikarier. Rekrytering 
av sommarvikarier till det andra hemvårdsområdet uppgavs ligga mer i fas. 
Enhetscheferna gör bedömningen att rekryteringsprocessen generellt är 
välfungerande. 
Enhetscheferna upplever inte någon problematik med att rekrytera vikarier som 
uppfyller kriterierna inför sommaren. Däremot är inte samtliga vikarier utbildade till 
undersköterskor och enhetscheferna har valt att anställa ett antal vikarier utan 
erfarenhet men som har ”rätt inställning” till yrket. Som nämnts ovan förekommer sena 
avhopp varje år och på grund av detta fick enhetscheferna rekrytera ett antal 
kompletterande sommarvikarier i slutet av juni 2020. I denna situation förekommer det 
att enhetscheferna får sänka kraven något, exempelvis rekrytera någon utan körkort.  
Hemvården i Åstorp har haft ett antal sökande från hemvårdsverksamheten i Klippans 
kommun, vilket enhetscheferna uppger beror på Åstorps kommuns goda rykte, att 
Åstorps hemvård kan erbjuda timanställning redan under våren och möjligheten att 
arbeta 100 procent under sommaren på ett fast schema. Däremot uppges löneläget 
vara något lägre inom hemvården i Åstorps kommun jämfört med närliggande 
kommuner.  

3.1.4 Bemanning  
Det finns ingen övergripande vikariepool för hemvården utan respektive 
enhetscheferna har sina vikarier som rings in vid behov. Däremot förekommer det att 
vikarier lånas mellan hemvårdsområdena. Enligt tillförordnad socialchef genomförs ett 
omtag med TimePool, vilket medför att timvikarierna kan arbeta 100 procent fördelat på 
flera olika verksamheter.  
Vid behov av timvikarier bistår enhetschefernas chefstöd med att ringa in ersättare, 
vilket uppges vara en tidskrävande process. Chefsstöden upprättar ofta listor inför 
helgerna kring vilka timvikarier som finns tillgängliga vid behov. Chefsstöden arbetar 
med detta även under sommaren. Ett antal medarbetare inom arbetsgrupperna har 
lärts upp för att hantera bemanningen på helgerna i de fallen chefsstöden är 
frånvarande. Under sommaren vikarierar enhetscheferna för varandra med stöd från 
chefen för korttids- och nattverksamheten. 

3.1.5 Bedömning  
Vi gör bedömningen att det i huvudsak ställs relevanta krav vi rekrytering av 
sommarvikarier. Detta utifrån att det inom ramen för ordinarie rekryteringsprocess av 
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personal inför sommaren ställs krav på körkort och att vikarierna ska vara minst 18 år. 
Utöver detta gör enhetscheferna för hemvården en bedömning utifrån personlig 
lämplighet. Vi bedömer att enhetscheferna för hemvården inte har möjlighet att ställa 
krav på att samtliga vikarier ska vara utbildade undersköterskor utifrån tillgänglig 
kompetens som finns att tillgå.    
Inom ramen för granskningen har vi inte fått några indikationer på att enhetscheferna 
för hemvården inte lyckas rekrytera tillräckligt med sommarvikarier för att säkerställa att 
verksamheten är fullt bemannad under sommaren.  

3.2 Introduktionsutbildning  
Varje år genomförs under vecka 24 en vikarieintroduktion för hemvården. Det är 
enhetscheferna för hemvården som planerar introduktionen och bokar in 
förflyttningsutbildning med sjukgymnast och arbetsterapeut. Viss utbildning ges även 
av sjuksköterskorna och teamledarna kring olika verksamhetsfrågor. Under 
vikarieintroduktionen presenterar även enhetscheferna och chefstöden sig för 
vikarierna.  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en av enhetscheferna för hemvården har 
utöver detta framarbetat ett digitalt utbildningsmaterial som samtliga vikarier inom 
socialförvaltningen ska ta del av. Det finns dock inget krav på att vikarierna ska ta del 
av utbildningsmaterialet innan de börjar arbeta. Utbildningsmaterialet består av 
utbildningar inom nedanstående områden:  

- Förflyttningsteknik - förflyttning med personlyft 
- Förflyttningsteknik - manuella förflyttningar 
- Basala hygienrutiner 
- Medicindelegering  
- Palliativ vård 
- Demens (grundkurs) 
- Bemötande vid demenssjukdom 
- Social dokumentation (grundkurs) 
- Smärta hos äldre (grundkurs) 

I årsskiftet 2020/2021 infördes en ny utbildningsportal för socialförvaltningen och 
utbildningsmaterialet finns således tillgängligt på portalen. På så vis utbildas vikarierna 
både teoretisk via utbildningsportalen och praktiskt under introduktionsveckan 
tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut.  

3.2.1 Bedömning  
Vi gör bedömningen att sommarvikarierna inom hemvården i Åstorps kommun genom 
utbildningsmaterialet i huvudsak får tillräcklig introduktionsutbildning för att kunna 
utföra sitt uppdrag.   
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3.3 Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter  
Vid tidpunkten för granskningen pågår en områdesindelning inom hemvården som 
syftar till att utveckla professionerna i grupperna gällande bland annat delegeringar av 
hälso- och sjukvårdsuppgifter inom HSL1. Enhetscheferna gör bedömningen att flertalet 
undersköterskor vill ha utmaningen att få delegerade HSL-uppgifter, framförallt 
gällande distribuering av läkemedel. I slutändan är det dock sjuksköterskan som 
beslutar vem som får en HSL-delegering. Enligt uppgift brukar medarbetarna däremot 
vara mer tveksamma till att ge insulinsprutor enligt delegation.  
Inom ett av hemvårdsområdena uppstår ibland utmaningar kring att vikarier och 
ordinarie personal inte har de delegeringar som behövs. Enhetschefen uppger att inom 
hemvårdsområdet finns problematiken att vissa utbildade och erfarna undersköterskor 
efterfrågar vissa delegeringar men inte får det beviljat av distriktsköterskorna, vilket 
skapar problem både på sommaren och på helger.  
Vikarier tillsätts för två perioder och det är alltid 50 procent ordinarie personal i tjänst. 
Det är enligt uppgift arbetsledarens uppgift att tillse att det finns personal som kan 
utföra delegerade HSL-uppgifter. Enligt de intervjuade brukar det lösas inom teamen 
genom att vissa medarbetare fokuserar på att genomföra fler omsorgsuppgifter och 
andra medarbetare, som har delegation, på att ge läkemedel och insulinsprutor. Det 
förekommer även att medarbetare från exempelvis trygghetsboende lånas in för att ge 
insulin till en brukare som bor i närheten. Om det inte går att lösa på annat sätt kallas 
en sjuksköterska in för att ge exempelvis insulin. Enligt enhetscheferna vägs 
delegeringar inte in som en parameter i den strategiska planeringen av bemanningen 
inför sommaren.  
Antalet patientavvikelser kopplat till bemanning under sommaren har enligt uppgift inte 
ökat under sommarperioden. 

3.3.1 Bedömning  
Vi gör bedömningen att det inom hemvården i Åstorps kommun emellanåt kan finnas 
brist på personal med delegering att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter, både 
på helger och under semesterperioder. Huruvida detta beror på faktiskt brist på 
delegerad personal eller på bristande strategisk planering kan vi inom ramen för denna 
granskning inte uttala oss om. Däremot inkluderas inte delegeringar som en aspekt 
inför planeringen av bemanningen inför semesterperioder, vilket utgör ett 
utvecklingsområde för hemvården inom Åstorps kommun. Vi gör bedömningen att 
detta skulle kunna motverka chefernas upplevda brist på personal med delegering att 
utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.  
Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av statisk som visar antalet avvikelser 
under tidigare sommarperioder. Utifrån genomförda intervjuer gör vi bedömningen att 
avvikelserna i huvudsak inte har ökat under sommarperioden. Detta indikerar att 
arbetsledarna och teamen lyckas hantera bemanningen av delegerad personal på 
daglig/veckobasis genom kreativa lösningar. Däremot bör planeringen av delegerad 

 
1 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  
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personal inkluderas i den strategiska planeringen av sommarbemanningen i högre 
grad.   

3.4 Utvärdering av erfarenheter 
Utvärderingar har skickats ut till vikarierna efter avslutad sommarperiod 2020. Enligt 
uppgift diskuterades även sommarbemanningen på ett ledningsgruppsmöte efter 
avslutad sommarperiod 2020 och en plan lades för hur hemvården skulle arbeta med 
sommarvikarier inför nästkommande sommar. Lärdomar som drogs från 
sommarperioden 2020 var bland annat att anpassa kursen i förflyttningsteknik efter 
hemvårdens förutsättningar, att involvera MAS på ett annat sätt i introduktionen och att 
inleda rekryteringen av vikarier inför sommaren tidigare under våren.   

3.4.1 Bedömning  
Vi gör bedömningen att sommarens verksamhet utvärderas utifrån ett 
bemanningsperspektiv. Detta medför att lärdomar kan dras som förbättrar 
rekryteringen och bemanningen inför nästkommande semesterperiod.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden i 
huvudsak har ändamålsenliga arbetsrutiner för att säkerställa en ändamålsenlig 
bemanning inom hemvården under sommaren. Vi bedömer att det utifrån 
tillgängligheten på utbildad personal på arbetsmarknaden ställs relevanta krav vid 
rekrytering av sommarvikarier. Vidare bedömer vi att det genomförs tillräcklig 
introduktionsutbildning för sommarvikarierna som följer en fastställd utbildningsplan.  
Granskningen visar inga indikationer på att hemvårdsverksamheten inte är fullt 
bemannad under sommaren. Däremot har vi genom granskningen noterat att det kan 
finnas en viss brist på personal som innehar delegering att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt vår bedömning på att personal som innehar 
möjlighet att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inte inkluderas strategiskt 
i planeringen av personal inför semesterperioder. Granskningen visar dock inte på att 
antalet avvikelser har ökat under sommarperioden, vilket indikerar att bemanningen av 
delegerad personal fungerar på kort sikt. Slutligen gör vi bedömningen att sommarens 
verksamhet utvärderas utifrån ett bemanningsperspektiv där lärdomar från tidigare 
sommarperioder tas tillvara inför nästa sommarplanering.   
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:  

- Säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska 
planeringen inför semesterperioder.  

- Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan de 
börjar arbeta. 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Frågor till och från råden  
 
Sammanfattning  
Kommunala pensionärsrådet har inkommit med två ärenden som behöver 
hanteras av socialnämnden. 
 

- Larmgruppen. Pensionärsrådets beredningsgrupp lyfte att 
socialnämnden behöver återbesätta larmgruppen då det kommer många 
larm som gör att personalen inte har tid att hjälpa de boende med deras 
dagliga behov inom rimlig tid. 

- Hemtjänsten i Kvidinge – Då socialnämnden inte kan påvisa att det har 
lett till en besparing att flytta bort hemtjänsten från Kvidinge anser 
beredningsgruppen att hemtjänsten åter bör utgå från Kvidinge för att 
återställa synergieffekterna så att hemtjänsten åter kan hjälpa till på 
Rönnåsen kvällstid. 

 
Socialnämndens beslut  
 
 
Expedieras:  
Akten 
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ÅSTORP

Kommunala pensionärsrådets
beredningsgrupp
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-30

KprBer § 41

Larmgruppen inom socialförvaltningen

Sammanfattning
Bo Rosenqvist, PRO Åstorp, lyfter att socialnämnden behöver återbesätta
larmgmppen. Till pensionärsorganisationerna har det framförts att det sker
många larm som gör att personalen inte har tid för att hjälpa de boende med
deras dagliga behov inom rimliga tider.

Beredningsgruppens beslut
Ärendet skickas till socialnämnden för vidare hantering.

Expedieras
Akten
Socialnämnden

Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande
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beredningsgrupp
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-30

KprBer § 42

Hemtjänsten i Kvidinge

Sammanfattning
Jan Nilsson, PRO Kvidinge, lyfter att då socialnämnden inte kan påvisa att
det har lett till en besparing att flytta bort hemtjänsten från Rönunåsen. Då de
tidigare kunde hjälpa till på Rönnäsen på kvällen när de fanns på plats och
det inte längre sker så vill beredningsgruppen skicka med till socialnämnden
att hemtjänsten i Kvidinge åter bör utgå ifrån Kvidinge för att återställa
dessa synergier.

Beredningsgruppens beslut
Ärendet skickas till socialnämnden för vidare hantering.

Expedieras
Akten
Socialnämnden

Justerandes signatur

:^
Utdragsbestyrkande
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Sn §  
 
Förvaltningen informerar 
 
 
 
Socialnämndens beslut  
 
 
 
 
Expedieras 
Akten 
 
 



Stämmer 
mycket 

Stämmer 
ganska 

Stämmer 
varken bra 

stämmer 
ganska bra

Stämmer 
mycket bra

Ack. svar Genomsnitt

Bildningsförvaltningen 0,0% 1,7% 4,0% 32,3% 62,0% 403 4,5

Kommunstyrelseförvaltningen 0,0% 0,0% 5,1% 30,8% 64,1% 78 4,6

Räddningstjänsten 0,0% 4,5% 4,5% 0,0% 90,9% 22 4,8

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 12 4,8

Socialförvaltningen 1,5% 2,7% 7,6% 27,5% 59,9% 260 4,4

Obesv * * * * * * *

Totalt * 15 41 228 487 775 4,5

Stämmer 
mycket 

Stämmer 
ganska 

Stämmer 
varken bra 

stämmer 
ganska bra

Stämmer 
mycket bra

Ack. svar Genomsnitt

Bildningsförvaltningen 1,0% 2,2% 9,7% 46,9% 40,2% 403 4,2

Kommunstyrelseförvaltningen 2,6% 6,4% 11,5% 35,9% 43,6% 78 4,1

Räddningstjänsten 0,0% 4,5% 4,5% 13,6% 77,3% 22 4,6

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 12 4,7

Socialförvaltningen 3,4% 8,8% 19,5% 38,5% 29,0% 260 3,8

Obesv * * * * * * *

Totalt 15 38 100 325 297 775 4,1

Stämmer 
mycket 

Stämmer 
ganska 

Stämmer 
varken bra 

stämmer 
ganska bra

Stämmer 
mycket bra

Ack. svar Genomsnitt

Bildningsförvaltningen 1,5% 3,7% 14,1% 37,7% 42,9% 403 4,2

Kommunstyrelseförvaltningen 0,0% 0,0% 21,8% 32,1% 46,2% 78 4,2

Räddningstjänsten 4,5% 0,0% 4,5% 13,6% 77,3% 22 4,6

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0,0% 0,0% 0,0% 41,7% 58,3% 12 4,6

Socialförvaltningen 3,8% 7,3% 12,6% 38,5% 37,0% 260 4,0

Obesv * * * * * * *

Totalt 17 34 108 286 330 775 4,1

Stämmer 
mycket 

Stämmer 
ganska 

Stämmer 
varken bra 

stämmer 
ganska bra

Stämmer 
mycket bra

Ack. svar Genomsnitt

Bildningsförvaltningen 2,0% 3,3% 10,6% 31,7% 52,0% 396 4,3

Kommunstyrelseförvaltningen 1,3% 7,8% 16,9% 22,1% 51,9% 77 4,2

Räddningstjänsten 4,5% 0,0% 4,5% 22,7% 68,2% 22 4,5
2.  Ange i vilken
förvaltning du är anställd? 

   
  

12.  Motivation : Jag ser fram emot att gå till arbetet

2.  Ange i vilken
förvaltning du är anställd? 

 Endast en förvaltning
kan väljas. 

13.  Ledarskap : Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

2.  Ange i vilken
förvaltning du är anställd? 

 Endast en förvaltning
kan väljas. 

12.  Motivation : Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

2.  Ange i vilken
förvaltning du är anställd? 

 Endast en förvaltning
kan väljas. 

Åstorps Kommun
Slutrapport

 
Antal svar: 824

12.  Motivation : Mitt arbete känns meningsfullt

Hållbart medarbetarengagemang, HME 2020



  Hållbart medarbetarengagemang, HME 2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0,0% 0,0% 8,3% 16,7% 75,0% 12 4,7

Socialförvaltningen 8,5% 10,8% 16,9% 31,2% 32,7% 260 3,7

Obesv * * * * * * *

Totalt 32 47 101 231 356 767 4,1

Stämmer 
mycket 

Stämmer 
ganska 

Stämmer 
varken bra 

stämmer 
ganska bra

Stämmer 
mycket bra

Ack. svar Genomsnitt

Bildningsförvaltningen 0,8% 2,3% 4,0% 26,6% 65,8% 396 4,6

Kommunstyrelseförvaltningen 3,9% 3,9% 9,1% 20,8% 62,3% 77 4,3

Räddningstjänsten 0,0% 4,5% 4,5% 22,7% 68,2% 22 4,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 12 4,8

Socialförvaltningen 5,4% 8,8% 15,0% 31,2% 39,6% 260 3,9

Obesv * * * * * * *

Totalt 20 36 63 210 438 767 4,3

Stämmer 
mycket 

Stämmer 
ganska 

Stämmer 
varken bra 

stämmer 
ganska bra

Stämmer 
mycket bra

Ack. svar Genomsnitt

Bildningsförvaltningen 0,5% 2,8% 9,3% 29,6% 57,3% 396 4,4

Kommunstyrelseförvaltningen 1,3% 6,5% 9,1% 26,0% 57,1% 77 4,3

Räddningstjänsten 0,0% 4,5% 4,5% 22,7% 68,2% 22 4,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 12 4,8

Socialförvaltningen 3,1% 9,2% 17,3% 31,9% 38,5% 260 3,9

Obesv * * * * * * *

Totalt 11 41 90 229 396 767 4,2

Stämmer 
mycket 

Stämmer 
ganska 

Stämmer 
varken bra 

stämmer 
ganska bra

Stämmer 
mycket bra

Ack. svar Genomsnitt

Bildningsförvaltningen 0,0% 1,0% 5,1% 30,6% 63,1% 395 4,6

Kommunstyrelseförvaltningen 1,3% 6,6% 9,2% 40,8% 42,1% 76 4,2

Räddningstjänsten 0,0% 4,5% 4,5% 22,7% 68,2% 22 4,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0,0% 0,0% 16,7% 33,3% 50,0% 12 4,3

Socialförvaltningen 2,3% 4,6% 11,5% 36,2% 45,4% 260 4,20

Obesv * * * * * * *

Totalt 7 22 60 255 421 765 4,40

Stämmer 
mycket 

Stämmer 
ganska 

Stämmer 
varken bra 

stämmer 
ganska bra

Stämmer 
mycket bra

Ack. svar Genomsnitt

Bildningsförvaltningen 1,8% 3,3% 15,2% 46,7% 32,8% 395 4,1

Kommunstyrelseförvaltningen 3,9% 9,2% 25,0% 32,9% 28,9% 76 3,7

Räddningstjänsten 4,5% 0,0% 4,5% 27,3% 63,6% 22 4,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0,0% 0,0% 25,0% 58,3% 16,7% 12 3,9

Socialförvaltningen 5,0% 13,8% 29,2% 33,8% 18,1% 260 3,50

Obesv * * * * * * *

Totalt 24 56 159 311 215 765 3,80

Stämmer 
mycket 

Stämmer 
ganska 

Stämmer 
varken bra 

stämmer 
ganska bra

Stämmer 
mycket bra

Ack. svar Genomsnitt

Bildningsförvaltningen 1,0% 1,0% 3,5% 28,3% 65,9% 395 4,6

Kommunstyrelseförvaltningen 1,3% 3,9% 3,9% 32,9% 57,9% 76 4,4

Räddningstjänsten 0,0% 4,5% 4,5% 31,8% 59,1% 22 4,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 12 4,7

Socialförvaltningen 1,5% 2,7% 7,7% 33,1% 55,0% 260 4,40

Obesv * * * * * * *

Totalt 9 15 38 234 469 765 4,50

Utförd av: Åstops Kommun 
(astorp) 
Organisationsnamn: Åstorps 
Kommun
Utförandedatum: 04-05-2021 
22:24:13
Antal svar: 824

Antal inbjudna respondenter (via 
e-post): 1253

Procentandel svar: 65,8%

2.  Ange i vilken
förvaltning du är anställd? 

 Endast en förvaltning
kan väljas. 

14.  Styrning : Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

2.  Ange i vilken
förvaltning du är anställd? 

 Endast en förvaltning
kan väljas. 

14.  Styrning : Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

2.  Ange i vilken
förvaltning du är anställd? 

 Endast en förvaltning
kan väljas. 

14.  Styrning : Jag är insatt i min arbetsplats mål

2.  Ange i vilken
förvaltning du är anställd? 

 Endast en förvaltning
kan väljas. 

    
    

 Endast en förvaltning
kan väljas. 

13.  Ledarskap : Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

2.  Ange i vilken
förvaltning du är anställd? 

 Endast en förvaltning
kan väljas. 

13.  Ledarskap : Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete
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Sanna Löf 
Verksamhetschef Stöd och Trygghet 
042 – 641 95  
Sanna.lof@astorp.se 
 
Socialförvaltningen – Information gällande organisation 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen påbörjade 2018 ett arbete kring förutsättningar att bygga en ny 
organisation med fokus att ge kommuninvånare stöd i vardagen, ekonomisk hållbarhet 
samt att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Arbetet har översetts av 
verksamhetschef Cecilia Andersson, rapporterats till styrgruppen bestående av socialchef 
och ledningsgrupp och utförts i arbetsgrupper med deltagare från olika delar i 
socialförvaltningen. Målet var att den nya organisationen skulle vara på plats 210101 men 
arbetet blev fördröjt utifrån pandemin.  

Organisationen har riskbedömts och samverkats i den förvaltningsövergripande 
samverkansgruppen FÖSAM och därefter information till socialnämndens arbetsutskott i 
juni 2021. 

Verksamheten kommer, liksom tidigare, att vara indelad i tre verksamhetsområden med 
ansvarig verksamhetschef. Verksamhetsområdena – Vård och omsorg, Individ och familj 
och Stöd och trygghet – har fått en tydligare inriktning med uppdrag att arbeta utökat 
horisontellt, tillsammans, kring och för kommuninvånaren.   
 
Under hösten kommer verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare fortsätta arbetet 
kring strukturer och arbetssätt för ett tydligare teamarbete över verksamhetsområdena och 
en ökad kvalitét för kommuninvånaren. 
 
Informationsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2021 (denna skrivelse).  
Samverkansprotokoll daterat 210525. 
Organisationsskiss. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga markanta negativa ekonomiska konsekvenser framkommer utifrån organiseringen. 
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 
Att godkänna informationen om organisationen medför inga konsekvenser för miljön.   
 
 
Beaktande av barnperspektivet 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-09-01 
Version  1 
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Den förändrade organiseringen stärker möjligheten till samverkan mellan enheterna i 
arbete kring familjer och barn inom IFO delen av verksamheten och innebär således 
positiva konsekvenser för barns hälsa och utveckling. 
 
 
 
Gun Bylund   Sanna Löf 
Tf Socialchef   Verksamhetschef Stöd och trygghet 
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Sn §  
 
Frågor från ledamöter 
 
 
Socialnämndens beslut  
 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

 
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 september 2021 

- Ordförandebeslut att bevilja ansvarsförbindelse enligt 4 kap 1 § SoL 
med stöd av 5 kap 9 § SoL, delegat socialnämndens ordförande, 2021-
09-15 

- Avtal - genomlysning HSL – Ensolution, delegat förvaltningschef 
- Avtal mellan Socialförvaltningen och Region Skåne angående 

Läkarmedverkan för Rådgivning, stöd och fortbildning Solklart Vård 
delegat förvaltningschef 

- Avtal mellan Socialförvaltningen och Region Skåne angående 
Läkarmedverkan för Rådgivning, stöd och fortbildning VC, delegat 
förvaltningschef 

- Uppdragsavtal Förtroendetandläkare, delegat förvaltningschef 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras 
Akten 
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Sn §  
 
Delgivningar 

 
 
 

Protokoll 
SnAu 2021-10-07 §§ 196-206 
 
Socialnämndens beslut  
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn §  
 
Eventuella kurs och konferensinbjudningar 
 
Sammanfattning 
IVO har skickat ut en inbjudan till samtliga kommuner gällande en återföring 
av tillsyn av kommunal hälso och sjukvård. IVO har i en regional riskanalys 
identifierat brister i hur vårdgivare följer upp hälso och sjukvårdsåtgärder i 
äldreomsorgen och gjorde under 2019 och 2020 en tillsyn i sju kommuner i 
landet. Socialnämnden bjuds in för att ta del av IVO:s arbete den 16 november 
klockan 09.30-12.00. 
 
Anmälan sker senast den 8 november till nämndsekreterare. 
 
Den 16 november är samtliga av kommunens förtroendevalda inbjudna till en 
utbildning i kommunal ekonomi och budget. Kommunfullmäktige har budget 
för att täcka kostnaden för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst 
denna dag gällande de förtroendevalda som har uppdrag i kommunfullmäktige. 
För övriga förtroendevalda kommer kostnaden för sammanträdesarvode och 
förlorad arbetsförtjänst att belasta respektive nämnd. Av denna anledning 
behöver nämnden fatta beslut om att kostnaden för utbildningen får belasta 
nämndens budget. 
 
Socialnämndens beslut  
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Övriga ärenden 
 
 
Socialnämndens beslut  
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