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KALLELSE 
 
Socialnämnden kallas till sammanträde. 
 
Socialnämndens sammanträde är tillfälligt stängda för allmänheten på 
grund av covid-19. Frågor på dagordningen kan ställas till socialnämnden 
per mejl och kommer att besvaras skriftligen. 
socialforvaltningen@astorp.se Märk ditt mejl med ”Frågor på dagordning - 
SN” 
 
Datum: Torsdagen den 17 juni 
Tid: 14.00 
Plats:  Fysiskt: Björnekullasalen, kommunhuset/Digitalt via Teams 
 
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. Uppföljning av projekt Cook and chill 
6. Information gällande budget – och skuldrådgivning 
7. Presentation av programförklaring Ett Tryggare Åstorp 
8. Månadsuppföljning per 2021-05-31 
9. Beslut om förlängning av projekt cook and chill 
10. Förvaltningsövergripande redovisning och handlingsplan gällande 

systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
11. Frågor till och från de kommunala råden 
12. Förvaltningen informerar 

- Hälso – och sjukvårdsavtalet med Region Skåne 
- Ändring av sammanträdestid för socialnämnden i augusti 

13. Frågor från ledamöter 
14. Redovisning av delegationsbeslut 
15. Delgivningar 
16. Övriga ärenden 
 
Isabella Dzanko   Linda Tholén 
Ordförande    Nämndsekreterare  
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PROTOKOLL 
2021-06-17 

NÄRVAROLISTA 

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

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

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

       Catarina Anderberg (M)  
Hans Sundström (KD)  

Mattias Strand (L) 
Petra Jansdotter (SD)  

Vakant (SD)  
Vakant(SD)  

Harri Rosqvist (SD) 

ERSÄTTARE    
Ioana Cimpoeru (S) 

Monica Glans (L) 
Rolf Lundqvist (SD) 

Anna-Lena Olsson (SD) 
Lena Svensson (M) 

Dafina Lugici (S) 
Bogomir Dordevic (C) 

Totalt 
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Sn § 

Val av justerare     

Socialnämndens beslut  
Att Bertil Wemmert (C) och Harri Rosqvist (SD) utses till justerare av 
protokollet. 

Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn § 

Godkännande av föredragningslistan 

Yrkande 
Ordförande yrkar att följande ärende utgår från dagordningen: 

- Allmänhetens frågestund
- Frågor till och från råden

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

Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 

Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn § 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Allmänhetens ges möjlighet att ställa frågor på dagens föredragningslista. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 

Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn § 

Uppföljning av projekt Cook and chill 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tidigare fattat beslut om att införa projektet ”Cook and 
chill” på prov under tre månader under perioden 2021-04-13 – 2021-07-12. 
Projektet innebär att kostenheten levererar kyld mat till vårdtagare som har 
beviljats matdistribution enligt Socialtjänstlagen och maten värms upp på plats 
hemma hos den enskilde.  

Servicechef Jesper Hansen är inbjuden till dagens sammanträde för att 
presentera en första utvärdering av projektet för socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 

Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn § 

Presentation av budget – och skuldrådgivningen 

Sammanfattning 
Budget och skuldrådgivare Lena Karolidou är inbjuden till socialnämndens 
sammanträde för att informera om sitt arbete. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 

Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn § 

Presentation av programförklaringen Ett Tryggare Åstorp 

Sammanfattning 
Kommunen har antagit en programförklaring ”Ett Tryggare Åstorp” som syftar 
till att göra Åstorp till en tryggare kommun att bo och verka i. Alla 
förvaltningar och nämnder är involverade i arbetet. Socialförvaltningen har 
anställt en projektledare för att driva arbetet. 

Projektledare Janny Bildtgård är inbjuden till sammanträdet för att informera 
om programförklaringens fortskridande. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 

Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn § 

Månadsuppföljning efter maj 2021 
Dnr SND 2021/39 

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en prognos på -3,0 miljoner kronor efter maj. 
Prognosen ligger oförändrad i jämförelse med april. Under maj har volymen 
ökat kraftigt inom hemvården vilket medför en försämrad prognos inom 
äldreomsorgen. Det är både nya omsorgstagare som tillkommit och några som 
fått utökat vårdbehov. Kostnaderna för externa placeringar för vuxna 
missbrukare och kostnader för personlig assistans fortsätter att ligga på en lägre 
nivå än budget, vilket en förbättring av prognosen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonom Katarina Rikse och t.f socialchef Gun Bylund, 
daterad 2021-06-09. 
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2021-05-31. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 21-05-31. 

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

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 21-05-31. 

Expedieras: 
Akten 
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Ledningsadministration 
  

 

 

 

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

Socialnämnden 
 
Månadsuppföljning efter maj 2021 
Dnr SN 2021/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en prognos på -3,0 miljoner kronor efter maj. Prognosen ligger 
oförändrad i jämförelse med april. Under maj har volymen ökat kraftigt inom hemvården 
vilket medför en försämrad prognos inom äldreomsorgen. Det är både nya omsorgstagare 
som tillkommit och några som fått utökat vårdbehov. Kostnaderna för externa placeringar 
för vuxna missbrukare och kostnader för personlig assistans fortsätter att ligga på en lägre 
nivå än budget, vilket en förbättring av prognosen. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden förslås besluta att godkänna månadsuppföljningen per 2021-05-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse SN 2021/39, daterad 2021-06-09. 
Månadsuppföljning inklusive bilagor per 2021-05-31. 
 
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 2021-06-09 
Version  1 
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DNR 2021/39 

  



3 
Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Innehållsförteckning 
Uppföljning/helårsprognos övergripande .............................................................................. 4 

Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik .................................................................. 5 

Händelser av vikt som lyft verksamheten ................................................................................................5 

Din samlade bedömning för prognos .......................................................................................................6 

Åtgärder för budget i balans .....................................................................................................................7 

Investeringar ............................................................................................................................. 9 

Nyckeltal .................................................................................................................................. 10 

Personalkostnader ...................................................................................................................................10 

Bostadsanpassningar ..............................................................................................................................10 

Äldreomsorg och hälso- & sjukvård.......................................................................................................10 

Myndighetsenheten ................................................................................................................................11 

Individ & familj och funktionsvariation .................................................................................................11 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Bilaga till månadsuppföljning per 2021-05-31 

Bilaga 2: Prognos efter maj 2021 
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Uppföljning/helårsprognos övergripande 
  Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Statsbidrag 8 297,0 18 360,0 5 282,0 13 078,0 

Övriga intäkter 11 012,0 26 684,0 27 482,0 -798,0 

Summa intäkter 19 308,0 45 044,0 32 764,0 12 280,0 

Personalkostnader -89 785,0 -220 361,0 -204 688,0 -15 673,0 

Lokalkostnader -11 679,0 -27 706,0 -27 561,0 -145,0 

Övriga kostnader -29 095,0 -70 558,0 -71 096,0 538,0 

Avskrivningar, räntor -917,0 -2 211,0 -2 211,0 0,0 

Summa kostnader -131 477,0 -320 835,0 -305 555,0 -15 280,0 

Summa Nettokostnader -112 168,0 -275 791,0 -272 791,0 -3 000,0 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -3,0 miljoner kronor. Prognosen ligger 
oförändrad från förra månaden. 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 -0,2 miljoner kronor. Intäkterna för ensamkommande 
blir något lägre än tidigare beräknat och bidraget för återsökning moms beräknas bli lägre då 
kostnaderna för externa placeringar förväntas minska. Inom äldreomsorgen finns det 
fortfarande lediga boendeplatser, vilket ger lägre intäkter för hyra, kost och vård. 
Personalkostnaderna beräknas öka på grund av ökad volym och vårdtyngd inom hemvården. 
Inom hälso- och sjukvården är det svårt att rekrytera kompetens till verksamheten, vilket 
innebär att verksamheten i högre grad får anlita hyrpersonal än önskvärt. Inom individ- och 
familjeomsorgen ökar kostnaderna för familjehem. Sammantaget försämras prognosen med 
- 1,1 miljoner kronor för personal. 
Kostnaderna för externa köp fortsätter att ligga lägre än budget, vilket förbättrar prognosen 
för övriga kostnader, sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Färre placeringsdygn inom både barn 
och unga, vuxna missbrukare, skyddat boende tillsammans med lägre kostnader för personlig 
assistans förklarar förbättringen. 
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Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik 
Tabellvärden Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Nämnd -0,3 -0,8 -0,8 0,0 

Förvaltningsövergripande -7,1 -19,0 -20,0 1,0 

Myndighetsenheten -15,5 -37,6 -37,1 -0,5 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård -58,8 -141,3 -137,4 -3,9 

Individ- och familjeomsorg -14,8 -35,1 -34,7 -0,4 

Funktionsvariation -15,7 -42,0 -42,8 0,8 

Nettoresultat -112,2 -275,8 -272,8 -3,0 

 

Händelser av vikt som lyft verksamheten 
Gemensamt för socialförvaltningen detta år är den digitala utbildningsportalen. I den har 
personal möjlighet att skaffa sig ny kunskap alternativt befästa befintlig kunskap. 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
På vård- och omsorgsboendena och i det ordinära boendet har omsorgstagare med 
hemsjukvårdsinsats blivit vaccinerade. Även personal som arbetar i nära vårdarbete har blivit 
vaccinerade. Andelen som valt att vaccinera sig motsvarar cirka 75–80% 
Ett arbete är påbörjat med att återfå struktur inom olika områden såsom kostnader och 
samarbete mellan kök och verksamhet, resurser i scheman, aktiviteter, dokumentering samt 
bemötande. 
Projektet "äldrelyftet" pågår och sex vårdbiträden utbildar sig till undersköterska med studier 
om 75% och 25% arbeta i verksamheterna. 
Vidåsen har som första vård- och omsorgsboende i Åstorp börjat med att mäta matavfallet och 
rapportera in detta i Mashie. Detta är ett led i ett projekt i samarbete med NSR om att minska 
avfallet inom vården, vilket kan ha positiva effekter både ekonomiskt, kvalitativt och 
arbetsmiljömässigt. 
Processen med att flytta Backsippans 12 omvårdnadsplatser till Vidåsen har påbörjats. Även 
arbetet med att tillskapa en förstärkt hemvård med en tydlig områdesindelning är på god väg. 
Allt fler ur personalen går kurser i utbildningsportalen. 
Den legitimerade personalen har arbetat för att hålla patientsäkerhet och professionalism högt 
och trygga omvårdnadspersonal i den ansträngda situationen. 
 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Ett stort fokus har fortsatt legat på att skapa en trygg och säker verksamhet trots pågående 
pandemi. Daglig symtomkontroll av personal, arbete efter folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och god följsamhet av de basala hygienrutinerna. 
Verksamheten arbetar fortlöpande med kvalitetshöjande åtgärder och kompetenshöjande 
insatser genomförs inom hela verksamheten bland annat med utbildningar inom 
Kommunutbildningar och riktad handledning. Medarbetarsamtalen har påbörjats. 
Ökad samverkan med HSL har gett verksamhetsområdet en kvalitéts höjning för brukarna och 
trygghet för habiliteringsassistenterna. Ökat teamarbete mellan yrkesprofessioner inom HSL 
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tillsammans med habiliteringsassistenter och områdeschef är viktiga faktorer som lyft 
verksamheten. 
I maj öppnade åter social samvaro både på Fabriksgatan och Höken som under en period inte 
verkställts med anledning av pandemin. Antalet besökare har ökat successivt under månaden 
och är ett positivt inslag i vardagen för brukare. 
Arbetet fortskrider kring kvalitén i myndighetsutövning och inom familjehemsvården. 
Översyn görs kring arbetet i Familjecentralerna och socialrådgivning. 
 
Myndighetsenheten vuxen 
En omfattande kartläggning har genomförts av försörjningsstödets klienter. Utöver att öka 
kunskapen om behoven hos de som söker ekonomiskt bistånd har kartläggningen även syftat 
till att lägga grunden för handlingsplaner på individnivå som ska leda till vidare insatser i 
form av studier, vägledning inom Öka Takten-samarbetet eller hänvisning till 
Arbetsförmedlingen. I övrigt har kartläggningen synliggjort olika behov hos enhetens 
sökande. Enheten kommer att förvalta framtagen kunskap och skapa handlingsplan med 
klienten utifrån vad som framkommit. 
Medarbetarsamtal har påbörjats under månaden och kommer att löpa fram över sommaren för 
att avslutas i september. Utbildning i nya verksamhetssystemet LifeCare är genomförd för 
samtliga. 
I samband med införandet av LifeCare kommer handläggarna inom biståndshandläggningen 
att börja dokumentera enligt IBIC (Individens behov i Centrum). 
Det har genomförts en genomgång av en del av hemvården gällande hur beslutade timmar och 
verkställda timmar i procapita stämmer överens med utförda timmar av hemvårdsinsatser. 
Genomgången föll väl ut och efter semesterperioden färdigställs granskningen av övriga 
hemvårdsområden.  Arbetet med områdesorganisation för biståndshandläggarna mot 
teamarbete inom hemtjänsten fortskrider. Planen är att arbetet mot områdena kommer att ske 
direkt efter semesterperioden. 

Din samlade bedömning för prognos 
Efter maj månads uppföljning pekar prognosen för förvaltningen mot ett underskott. 
Förvaltningen fortsätter att se över kostnader och processer för att minska underskottet. 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. Det är fortfarande svårt att rekrytera legitimerad 
personal vilket gör att vakanser bemannas med hyrpersonal och ger ökade kostnader. 
Minskade intäkter för outhyrda lägenheter syns också i prognosen. Externa placeringar 
försöker förvaltningen verkställa inom egen verksamhet för att minska kostnaderna. 
Volymerna och kostnaderna inom försörjningsstödet följer fortsatt den trend som påbörjades i 
under sista kvartalet 2020. 
 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård (-3 935 tkr) 
Pandemin ger ökade kostnader för äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Främst är det 
personalkostnader som ökat då verksamheten behövt bemanna upp för att säkerställa och 
hantera smittspridning av covid-19. Sjukfrånvaron har ökat då fler insjuknat i covid-19 och då 
personalen fått direktiv om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna 
hemma då det finns symptom som kan vara covid-19. Exempel som verksamheten vidtagit är 
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att begränsa smittade boendes rörlighet, avdela personal som enbart arbetar mot smittade och 
sjuka boende (kohortvård), förstärka nattpersonal för att minimera/begränsa arbete mellan 
avdelningar samt Covid-team. Under våren har omsorgstagare och personal vaccinerats, vilket 
minskar risken för smittspridning. Större inköp har gjorts för att säkerställa att det finns 
tillräckligt med skyddsutrustning för personalen. 
Hälso- och sjukvården har vakanta tjänster. Då det är svårigheter att rekrytera personal med 
rätt kompetens leder det till fördyrade kostnader då verksamheten får anlita hyrpersonal. 
Vidåsen har fortfarande en något för hög bemanning i förhållande till budget. Övertaligheten 
beräknas minska under året då det sker pensionsavgångar och personal som önskar vara 
tjänstledig för studier. 
Fortfarande finns det tomma lägenheter inom särskilt boende, vilket ger lägre intäkter för 
hyra, kost och vård. 
 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder (+360 tkr) 
Verksamhetens prognos för helheten är ett prognostiserat överskott. 
Volymökningar inom familjehemsvården ger prognos om -450 tkr i placeringskostnader 
under 2021. Enheten arbetar i första med att finna lösningar i form av familjehemsplaceringar 
framför dyrare institutionsplaceringar och externa placeringar. 
Kostnaderna för personlig assistans ligger lägre än budget och det beror bland annat på lägre 
kostnader till privata utförare. Sammanlagt beräknas överskottet till +760 tkr. 
I prognosen ligger även beräknat överskott för sjuklöner på 50 tkr. 
 
Myndighetsenheten vuxen (-475 tkr) 
Verksamhetens prognos för helheten är ett prognostiserat underskott. 
Volymerna inom försörjningsstödet ligger högre än budgeterat, enheten håller i övrigt given 
budget. Under sommarmånaderna är trenden generellt något ökat inflöde av ansökningar om 
ekonomiskt bistånd och därmed något högre kostnader. 
Externköp av vårdplats inom LSS ger prognos för ett underskott för året. Anledningen till 
underskottet beror på en fördröjd process kring verkställighetsbeslut, där verkställighet flyttas 
från köpt plats till egen regi. 
Kostnaderna för missbruksrelaterade vårdplaceringar ligger lägre än budgeterat under första 
halvåret. Även korttidsvistelse LSS har haft minskat antal placeringar under året i förhållande 
till budget. 

Åtgärder för budget i balans 
Förvaltningen arbetar med oförminskad styrka ständigt med verksamhet och 
personalplanering, med ekonomi och respekt för skattefinansierade resurser. Detta arbete och 
förhållningssätt har gett ekonomiskt resultat det och effekten beror på en medvetenhet hos 
medarbetarna kring ekonomisk hushållning. 
 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Hela verksamheten har ett medvetet förhållningssätt inför alla kostnader. Äldreomsorgen 
arbetar ständigt med att minska övertidsersättning, bemannar inte all arbetstid om det inte 
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finns behov. Dialogen med samordnare och teamledare om bemanningsfrågor sker dagligen 
vilket leder till samplanering. Vikarieturer kortas alltid i den mån det är möjligt för att ändå 
leva upp till ställda kvalitetskrav. Schema och bemanning kommer kontinuerligt att ses över. 
En minskning av förstärkning kommer att göras i den takt vi ser att pandemin tillåter. 
Resurspassen planeras ut först och främst inom den egna verksamheten, men förhoppningen 
är att kunna användas i hela vård- och omsorg. Vakanta tjänster och pensionsavgångar 
kommer inte att återbesättas. Bemanningspersonal inom hemsjukvården tas inte in på korta 
vakanser. 
Områdescheferna arbetar med att vara synliga i verksamheterna och med rehabiliteringsarbete 
där detta är påkallat. Detta kommer att på sikt leda till minskad sjukskrivning, frånvaro och 
kostnader i verksamheterna. 
Resurspass fortsätts att läggas ut för användning i den egna verksamheten och 
anställningsgrad kommer ses över i samverkan med andra verksamheter i form av 
vakansgrupp. 
Projektet Cook and Chill frigör arbetstid vid lunchtid där kan personal utföra annat arbete 
vilket effektiviserar delar av verksamheten. 
 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Ett aktivt arbete av personal och chefsstöd för att anpassa bemanningen flexibelt efter 
planerade insatser med brukarna samt en medveten bemanning vid sjukfrånvaro är en stor 
faktor till att hålla budget i balans. 
Att planera långsiktigt och nyttja kompetens i den egna verksamheten är också åtgärder som 
vidtas för att hålla budgeten i balans. 
Verksamheten fortsätta att se över placeringskostnader och placeringsalternativ. Vissa insatser 
kommer att avslutas då de kan tillgodoses på annat sätt inom kommunens verksamhet. 
 
Myndighetsenheten vuxen 
Enheten har genom de kartläggningar och genomlysningar som gjorts av de sökande 
synliggjort behov som verksamheten kommer att arbeta riktat mot för att på sikt minska 
kostnaderna. Arbetet med klienter med ohälsoproblematik pågår med särskilt fokus, och 
kommer att utvecklas ytterligare framöver bland annat genom utökad extern samverkan. Det 
är ett långsiktigt arbete med denna målgrupp där det är svårt att nå snabba resultat, det handlar 
om att utveckla ett arbete med processen som håller över tid och skapar rörelse i ärendena. 
Samarbete med kommunens verkställighet inleds i direkt anslutning till externa placeringar. 
Detta för att verkställigheten ska vara beredda att möta upp behoven direkt efter avslutad 
placering. 
Verksamheten arbetar ständigt med ekonomin i fokus för att tillgodose bedömda behov på 
bästa och mest kostnadseffektiva alternativet. 
personlig assistans ligger lägre än budgeterat vilket främst beror på lägre volym av LSS 
ärende i privat regi. Utöver det har kommunen också lägre kostnader för sjuklöner till privata 
utförare som utför personlig assistans där brukaren är beviljad insats från Försäkringskassan 
(SFB-ärenden). Prognosen är förbättrad från +0,2 till +0,8 miljoner kronor. 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Investeringar 

  Utfall Interim 
Periodiserat 
utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

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

Investeringsutgift -565,0   -7 067,0 -7 067,0 0,0 

Nettoinvestering -565,0   -7 067,0 -7 067,0 0,0 

Kommentar: 
Under april har socialnämnden blivit beviljad kompletteringsbudget med 2 717 tkr. 
Investeringsmedlen beräknas användas under året och därmed redovisas en nollprognos. 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Nyckeltal 

Personalkostnader 

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

Fyllnadstid, tkr 89 30 32 40 45        

Övertid, tkr 694 542 360 266 172        

Andel 
sjukfrånvaro, % 7,10 7,86 9,12 7,05 4,22        

Kommentar 

Andelen sjukfrånvaro har uppdaterats för samtliga månader. Det sker alltid efterregistreringar 
av sjukfrånvaro vilket förklarar att värdena ändras. 

Bostadsanpassningar 

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

Antal ärenden 3 3 3 1 0        

Kostnad per 
ärende, tkr 26 065 7 167 38 280 30 125 0        

Kommentar 

Äldreomsorg och hälso- & sjukvård 

Särskilt boende 

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

Antal platser 80 80 80 80 80        

Antal belagda 
platser 73 * 70 * 71 * 70 70        

Bemanning/belagd 
plats 0,79 0,65 0,79 0,78 0,79        

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. 
* 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 
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. 
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Hälso- & sjukvård 

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

Antal inskrivna i 
hemsjukvården 233 230 217 223 217        

Myndighetsenheten 

Missbruk 

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

Vuxen, externt 
köpt vård, tkr 59 32 0 0 0        

Antal 
placeringsdygn 31 17 0 0 0        

Snittkostnad per 
dygn, kr 1 890 1 890 0 0 0        

Ekonomiskt bistånd 

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

Antal 
biståndstagare 315 310 323 312 294        

Antal hushåll 228 220 230 224 216        

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

Utbetalt 
försörjningsstöd, t
kr 

1 661 1 793 1 737 1 837 1 735        

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

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

Individ & familj och funktionsvariation 

IFO / Funktionsvariation 

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

Boende 
Fabriksgatan, SoL 
, antal 

10 10 10 10 10        

Boendeplatser 
gruppbostad enl 
LSS, antal * 

38 38 38 38 38        

Boende 
gruppbostad enl 
LSS, antal 

36 37 36 36 35        

Brukare med 
boendestöd SoL, 
antal 

18 18 19 19 17        
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Månadsuppföljning 
Socialnämnden 

Barn och familj 

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

Barn & unga, 
extern köpt 
vård, tkr 

917 687 478 395 300        

Antal 
placeringsdygn 167 141 133 120 108        

Genomsnittlig 
dygnskostnad, kr 5 490 4 873 3 594 3 292 2 774        

 



PROGNOS EFTER MAJ 2021

mnkr

Prognos efter april -3,0

Förändringar

Förvaltningsövergripande 0,3

föreningsbidrag 0,1

samfinansiering Tryggt Åstorp 0,2

Äldreomsorg och HSL -1,3

volymförändring hemvård -1,1

HSL hyrpersonal -0,1

särskilt boende -0,1

Placeringar vuxna missbrukare 0,4

Funktionsvariation 0,6

personlig assistans 0,6

Prognos efter maj -3,0



BILAGA 1 - MÅNADSUPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN PER 2021-05-31

Utfall Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetsspecifikation (tkr) 2020 2021 2021 2021

Nämnd 621 764 764 0

Förvaltningsövergripande verksamhet 16 577 19 969 18 919 1 050

föreningsbidrag 213 250 100 150

förvaltningsövergripande 16 363 19 719 18 819 900

tillstånd och tillsyn alkohol 1 0 0 0

Myndighetsenheten 38 576 37 076 37 551 -475

ekonomiskt bistånd 20 211 18 434 18 434 0

myndighet vuxna/äldre 11 099 11 990 11 980 10

placeringar funktionsvariation 5 556 2 449 4 069 -1 620

placeringar och insatser vuxna 853 2 920 1 920 1 000

övriga insatser vuxna 857 1 283 1 148 135

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 134 776 137 428 141 363 -3 935

anhörigstöd 144 151 151 0

bostadsanpassningsbidrag 531 541 541 0

färdtjänst -303 0 0 0

hälso- och sjukvård 22 279 25 874 27 334 -1 460

ledning och administration 6 960 6 583 6 683 -100

ordinärt boende 51 401 52 746 53 611 -865

särskilt boende 52 933 50 279 51 889 -1 610

övriga insatser ordinärt boende 830 1 254 1 154 100

Individ-och familjeomsorg 34 273 34 760 35 190 -430

familjerätt o familjerådgivning 1 379 1 422 1 422 0

ledning och administration 3 107 2 794 2 794 0

myndighet barn och unga 9 122 10 520 10 500 20

placeringar och insatser barn o unga 15 160 14 523 14 973 -450

öppenvård barn och familj 5 106 4 985 4 985 0

övriga insatser barn o unga 399 516 516 0

Funktionsvariation 40 011 42 794 42 004 790

anhörigstöd 143 151 151 0

boendestöd 825 1 142 1 142 0

bostad med särskild service 24 033 25 456 25 426 30

bostadsanpassningsbidrag 531 537 537 0

ledning och administration 1 134 971 971 0

personlig assistans 8 894 10 139 9 379 760

övriga insatser 4 121 4 031 4 031 0

personligt ombud 330 367 367 0

Nettoresultat 264 834 272 791 275 791 -3 000



Prognos sjuklön 10 tkr

Prognos sjuklön tillagt bidrag 40 tkr

Prognos sjuklön tillagt statsbidrag + 85 tkr

Prognos sjuklön tillagt statsbidrag + 85 tkr

Prognos sjuklön + 20 tkr

Prognos sjuklön 50 tkr



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

11(17) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn §  
 
Beslut om förlängning av projekt ”Cook and chill” 
Dnr SND 2021/96 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tidigare fattat beslut om att införa projektet ”Cook and 
chill” på prov under tre månader under perioden 2021-04-13 – 2021-07-12. 
Projektet innebär att kostenheten levererar kyld mat till vårdtagare som har 
beviljats matdistribution enligt Socialtjänstlagen och maten värms upp på plats 
hemma hos den enskilde. Fördelen med cook and chill är att den enskilde själv 
kan välja mellan 12 olika måltidsalternativ i veckan, maten har högre 
näringsinnehåll och kvalité, den enskilde kan själv välja när vederbörande vill 
inta sin lunch samt välja vilken lunch som den enskilde vill äta just denna dag. 
 
Verksamheten ser svårigheter att avbryta projektet mitt i sommaren. Dels för att 
50 % av ordinarie personal är på semester, rutinen för matdistribution måste 
skrivas om, samt att debitering av levererad mat till vårdtagarna även behöver 
justeras. Då projektet har fallit ut väl hos både kommunen som leverantör av 
maten samt ur den enskildes perspektiv föreslås socialnämnden att fatta beslut 
om en förlängning av projektet tills augusti månads utgång. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-06-03 § 128 
Tjänsteskrivelse från Susanne Billsten, områdeschef hemvården, 2021-05-26 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar  
att projektet Cook and Chill förlängs till och med 2021-08-30. 
Att föreslå socialnämnden att arbetsutskottet får besluta om projektet ska 
avbrytas i förtid eller att förlänga projektet i max en månad.  
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att projektet Cook and Chill förlängs till och med 
2021-08-30. 
Att arbetsutskottet får besluta om projektet ska avbrytas i förtid eller att 
förlänga projektet i max en månad.  
 
Expedieras:  
Akten 
Socialchef 
 



<̂
•»»•

<»
frw

ÅSTORP

Socialnämndens

Arbetsutskott
7(10)

PROTOKOLL
2021-06-03

Snau §128

Beslut om förlängning av projekt "Cook and chili"
Dnr SND 2021/96

Sammanfattning
Socialförvaltningen har tidigare fattat beslut om att införa projektet "Cook and
chill" på prov under tre månader under perioden 2021-04-13 - 2021-07-12.
Projektet innebär att kostenheten levererar kyld mat till vårdtagare som har
beviljats matdistribution enligt Socialtjänstlagen och maten värms upp på
plats hemma hos den enskilde. Fördelen med cook and chili är att den
enskilde själv kan välja mellan 12 olika måltidsaltemativ i veckan, maten har
högre näringsinnehåll och kvalité, den enskilde kan själv välja när
vederbörande vill inta sin lunch samt välja vilken lunch som den enskilde vill
äta just denna dag.

Verksamheten ser svårigheter att avbryta projektet mitt i sommaren. Dels för
att 50 % av ordinarie personal är på semester, rutinen för matdistribution
måste skrivas om, samt att debitering av levererad mat till vårdtagarna även
behöver justeras. Då projektet har fallit ut väl hos både kommunen som
leverantör av maten samt ur den enskildes perspektiv föreslås socialnämnden
att fatta beslut om en förlängning av projektet tills augusti månads utgång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Susanne Bilisten, områdeschef hemvården, 2021-05-26

Yrkande

Ordförande yrkar
att föreslå socialnämnden att projektet Cook and Chili förlängs till och med
2021-08-30.
Att föreslå socialnämnden att arbetsutskottet får besluta om projektet ska
avbrytas i förtid eller att förlänga projektet i max en månad.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att projektet
Cook and Chill förlängs till och med 2021-08-30.
Att föreslå socialnämnden att arbetsutskottet får besluta om projektet ska
avbrytas i förtid eller att förlänga projektet i max en månad.

Expedieras:
Akten, Socialnämnden

Ordförandes signatur

/56/Z
Justerand^^j tur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

SND 2021/96 

Socialnämnden 
 
Beslut om förlängning av projekt ”Cook and chill” 
Dnr KSFD 2021/96 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tidigare fattat beslut om att införa projektet ”Cook and 
chill” på prov under tre månader under perioden 2021-04-13 – 2021-07-12. 
Projektet innebär att kostenheten levererar kyld mat till vårdtagare som har 
beviljats matdistribution enligt Socialtjänstlagen och maten värms upp på plats 
hemma hos den enskilde. Fördelen med cook and chill är att den enskilde själv kan 
välja mellan 12 olika måltidsalternativ i veckan, maten har högre näringsinnehåll 
och kvalité, den enskilde kan själv välja när vederbörande vill inta sin lunch samt 
välja vilken lunch som den enskilde vill äta just denna dag. 
 
Då utvärderingen visar att projektet hitintills har varit lyckat föreslår förvaltningen 
att projektet förlängs till och med 2021-08-30. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att projektet Cook and Chill förlängs till och med 2021-
08-30. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Susanne Billsten, områdeschef hemvården, 2021-05-26 
 
Ärendet 
Under januari 2021 fick socialförvaltningen förfrågan från kostenheten om det 
fanns ett intresse av att testa ett projekt som kallades ”cook and chill”. Projektet 
innebar att personer som har bistånd på matdistribution skulle få möjligheten att få 
hem kyld mat två gånger i veckan och att maten värms upp hemma hos den 
enskilde. Detta medför att värmekedjan behålls då maten kyls ner direkt efter 
tillagning och därefter inte värms upp igen förrän måltiden ska intas.   
 
Fördelen med cook and chill är att den enskilde själv kan välja mellan 12 olika 
måltidsalternativ i veckan, maten har högre näringsinnehåll och kvalité, den 
enskilde kan själv välja när vederbörande vill inta sin lunch samt välja vilken 
lunch som den enskilde vill äta just denna dag. Inom äldreomsorgen finns det 
cirka 40-50 personer som har matdistribution. Denna grupp av omsorgstagare som 
har ingått i projektet är också de som har fått tycka till om maten och utvärderat 
projektet. Den första uppföljningen gjordes i maj månad och servicechefen 
kommer att presentera denna för arbetsutskott och socialnämnd i juni 2021.  
 
Verksamheten ser svårigheter att avbryta projektet mitt i sommaren. Dels för att 
50 % av ordinarie personal är på semester, rutinen för matdistribution måste 
skrivas om, samt att debitering av levererad mat till vårdtagarna även behöver 
justeras. Då projektet har fallit ut väl hos både kommunen som leverantör av 
maten samt ur den enskildes perspektiv föreslås socialnämnden att fatta beslut om 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

SND 2021/96 

en förlängning av projektet tills augusti månads utgång. 
 
Ärendet har samverkats mellan kommunstyrelseförvaltningen, genom kostenheten 
och Socialförvaltningen, genom hemvården.  
 
Projektet bedöms att vara kostnadsneutralt. 
 
Inga intressekonflikter anses föreligga. Fördelen är att matleveransen fortlöper 
ytterligare sex veckor utan förändringar. På så sätt löper det på med leverans och 
debitering tills ordinarie personal är åter i tjänst. Förvaltningen har skickat ut ett 
informationsblad två veckor innan projektet startade till alla vårdtagare med 
matdistribution, även personal har varit behjälpliga att ge informationen och 
eventuell om det funnits behov av förtydligande. Utifrån den informationen som 
lämnats till vårdtagarna har inga invändningar inkommit, således har inga 
intressekonflikter uppkommit. 
  
Ärendet kommer att följas upp i september månad 2021 för nytt ställningstagande 
av socialnämnden. 
 
 
Expedieras till  
Akten 
Socialnämnden 
 
Susanne Billsten 
Områdeschef hemvården 
042 643 27 
susanne.billsten@astorp.se 

mailto:susanne.billsten@astorp.se
mailto:susanne.billsten@astorp.se
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PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn §  
 
Förvaltningsövergripande redovisning och handlingsplan gällande 
systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
Dnr SND 2021/104 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska kontinuerligt arbeta med arbetsmiljön och har till uppgift 
att årligen upprätta en arbetsmiljöplan gällande systematiskt arbetsmiljöarbete, 
utifrån kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner för redovisning. 
Arbetsmiljöplanen ska redovisa hur målen för föregående år har följts upp och 
formulera nya mål för innevarande år.   
 
Socialförvaltningen har inte redovisat någon arbetsmiljöplan för 2020, på grund 
av pandemiläget, och således har inga mål för 2020 blivit formulerade. Det är 
därför svårt att följa upp målen sedan föregående år. Socialförvaltningen har i 
samråd med den fackliga samverkansgruppen, formulerat mål för 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-06-03 § 129 
Tjänsteskrivelse från t.f socialchef Gun Bylund, 2021-05-31 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att överlämna underlaget till HR-avdelningen som 
information och uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna underlaget till HR-avdelningen som 
information och uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
Expedieras:  
Akten 
HR-avdelningen 
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PROTOKOLL
2021-06-03

Snau §129

Förvaltningsövergripande redovisning och handlingsplan gällande
systematiskt arbetsmiljöarbete 2021
Dnr SND 2021/104

Sammanfattning
Socialnämnden ska kontinuerligt arbeta med arbetsmiljön och har till uppgift
att årligen upprätta en arbetsmiljöplan gällande systematiskt
arbetsmiljöarbete, utifrån kommunens arbetsmiljöpolicy och mtiner för
redovisning. Arbetsmiljöplanen ska redovisa hur målen för föregående år har
följts upp och formulera nya mål för innevarande år.

Socialförvaltningen har inte redovisat någon arbetsmiljöplan för 2020, på
grund av pandemiläget, och således har inga mål för 2020 blivit formulerade.
Det är därför svårt att följa upp målen sedan föregående år.
Socialförvaltningen har i samråd med den fackliga samverkansgruppen,
formulerat mål för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från t.f socialchef Gun Bylund, 2021-05-31

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att överlämna underlaget till HR-
avdelningen som information och uppföljning av kommunens systematiska
arbetsmilj öarbete.

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att

överlämna underlaget till HR-avdelningen som information och uppföljning
av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

^
Ordförandes signatur

/^
JusterandeSyéia/fatur Utdragsbestyrkande



 

       
  

  
 

   

        

  

  
  
  
  
Gun Bylund  
T.f socialchef  
042-64 132   
Gun.bylund@astorp.se  
  
  
Socialnämnden   
  
Förvaltningsövergripande redovisning och handlingsplan gällande  
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021  
Dnr Sn 2021/104 
  
Sammanfattning  
Socialnämnden ska kontinuerligt arbeta med arbetsmiljön och har till  
uppgift att årligen upprätta en arbetsmiljöplan gällande systematiskt  
arbetsmiljöarbete, utifrån kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner för  
redovisning. Arbetsmiljöplanen ska redovisa hur målen för föregående år  
har följts upp och formulera nya mål för innevarande år.   
  
Socialförvaltningen har inte redovisat någon arbetsmiljöplan för 2020, på grund av 
pandemiläget, och således har inga mål för 2020 blivit formulerade. Det är därför  
svårt att följa upp målen sedan föregående år. Socialförvaltningen har i samråd med  
den fackliga samverkansgruppen, formulerat mål för 2021.  
  
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 tf förvaltningschef Gun Bylund 
Systematiskt arbetsmiljöarbete – redovisning och handlingsplan för  
Socialförvaltningen  
  
Förslag till beslut  
Socialnämnden beslutar att överlämna underlaget till HR-avdelningen som  
information och uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.  
  
  
Gun Bylund 
Expedieras till:   
HR  

Tjänsteskrivelse   
Datum    2021-05-31 
Version    1   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 

Otydliga riktlinjer Tydliggöra 
uppdragen 

Respektive chef Successivt under 
året 
 

Psykosocial arbetsmiljö Konflikthantering i 
arbetslag. 
Implementering av 
lågaffektivt 
bemötande i alla 
verksamheter.  

FC och RC Successivt under 
året 
 

Fysisk arbetsmiljö Belysning, 
halkrisk, 
fallolyckor osv 

FC och RC Successivt under 
året 

    
  
 Målsättning med 2021-års arbetsmiljöarbete 
  
Mål 1:  
Skapa tydlighet i uppdragen, på ett övergripande plan för de olika yrkesgrupperna 
 
Mål 2: 
Arbeta med de konflikter som finns inom olika arbetslag. Arbeta med kompetensutveckling 
inom lågaffektivt bemötande för de yrkesgrupper som är närmst våra medborgare 
 
Mål 3:   
Arbeta med de frågor som inkommer gällande belysning, halkrisk osv tillsammans med de 
delar inom Åstorps kommun som kan bidra i frågorna. 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

13(17) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn §  
 
Frågor till och från råden  
 
Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp har inkommit med ett ärende 
ställt till socialnämnden. Beredningsgruppen vill framföra en besvikelse 
gentemot socialnämnden för bristfällig kommunikation i samband med att 
socialnämnden beslutade att ta bort budgeten för trygghetsvärdinnan. 
 
Beslutsunderlag 
KprBer 2021-05-20 § 24 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
 







Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn §  
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ T.f socialchef och vård och omsorgschef Gun Bylund informerar om: 
 
B/ Verksamhetschef myndighet Sanna Löf informerar om: 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

15(17) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn §  
 
Frågor från ledamöter 

 
Sammanfattning 
 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-17 

 
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 maj 2021 

- Delegationsbeslut gällande föreningsbidrag 2021, dnr 2021/78, delegat 
kvalitetscontroller. 

- Ordförandebeslut att omplacera barn, delegat socialnämndens 
ordförande 

- Ordförandebeslut att omplacera barn, delegat socialnämndens 
ordförande 

- Ordförandebeslut att omplacera barn, delegat socialnämndens 
ordförande 

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Expedieras 
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-17 

Sn §  
 
Delgivningar 

- Årsredovisning VoB Syd 2020 
 

Protokoll 
SnAu 2021-06-03 §§ 125-131 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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