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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 18 februari 
Tid: 14.00 
Plats:  Stora salen, Kulturhuset Björnen  
 
Gruppmöten sker 13.00. Socialdemokraterna och Centerpartiet: Stora salen. 
Åstorpsalliansen: Konferensrum plan 2. Sverigedemokraterna: Källaren 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1. Upprop 
2. Val av justerare 
3. Godkännande av föredragningslistan 
4. Allmänhetens frågestund 
5. Rutin för deltagande på distans för socialnämnden 
6. Avvikelsestatistik Hälso och sjukvården kvartal 3 2020 
7. Årsredovisning för Socialnämnden 2020 
8. Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 
9. Internkontrollplan för Socialnämnden 2021 
10. Frågor till och från de kommunala råden 
11. Förvaltningen informerar 
12. Redovisning av delegationsbeslut 
13. Delgivningar 
14. (SEKRETESSÄRENDE: Nedläggning av faderskapsutredning 

enligt 2 kap 7 § FB) 
15. (SEKRETESSÄRENDE: Ansökan om vårdnadsöverflytt enligt 6 

kap 10 FB) 
 
 
Isabella Dzanko   Linda Tholén 
Ordförande    Nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
2021-02-18 

 
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)         
Maria Gottschalk (-)           

Petra Jansdotter (SD)           
Anneli Servin (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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Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
Att Bertil Wemmert (C) och Hans Sundström (KD) utses till justerare av 
protokollet. 
___________ 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

5(15) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-02-18 

Sn §  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna dagordningen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
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Allmänhetens frågestund 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna dagordningen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-02-18 

Sn §  
 
Rutin för deltagande på distans för socialnämnden 
Dnr SND 2021/1 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) väckte ett övrigt ärende på kommunstyrelsens sammanträde 
2020-10-28 om att undersöka möjligheten att kunna hålla digitala möten inom 
kommunen och med andra utanför kommunen. Det väckta ärendet bifölls sedan 
av kommunfullmäktige och innebär att socialnämnden: 
1. får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med 
reglerna i kommunallagen 
2. att nämnden närmare ska bestämma i vilka situationer deltagande på distans 
får ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande 
3. ska säkra tillgången till den tekniska utrustning m.m. som krävs för 
medverkan på distans vid sammanträden enligt ovan 
4. skyndsamt utreder om och hur kommunfullmäktige ska kunna genomföra 
sammanträden där deltagande sker på distans 
 
För att hantera deltagande på distans har förvaltningen tagit fram förslag på 
rutiner som ska gälla vid deltagande på distans vid styrelsens sammanträden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-11-06  
Rutin för deltagande på distans i socialnämnden 
Beslut från SnAu 2021-01-21 § 16 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna ”Rutin för deltagande på distans i 
socialnämnden” 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna ”Rutin för deltagande på distans i 
socialnämnden”. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Merih Özbalci 
Administrativ chef 
042 – 640 13 
Merih.ozbalci@astorp.se  
 

Socialnämnden 
 
Rutin för deltagande på distans i socialnämnden 
Dnr SND 2021/1 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) väckte ett övrigt ärende på kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-
28 om att undersöka möjligheten att kunna hålla digitala möten inom kommunen och med 
andra utanför kommunen. Det väckta ärendet bifölls sedan av kommunfullmäktige och 
innebär att socialnämnden: 

1. får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med reglerna i 
kommunallagen 

2. att nämnden närmare ska bestämma i vilka situationer deltagande på distans får 
ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande 

3. ska säkra tillgången till den tekniska utrustning m.m. som krävs för medverkan 
på distans vid sammanträden enligt ovan 

4. skyndsamt utreder om och hur kommunfullmäktige ska kunna genomföra 
sammanträden där deltagande sker på distans 

För att hantera deltagande på distans har förvaltningen tagit fram förslag på rutiner som 
ska gälla vid deltagande på distans vid styrelsens sammanträden. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner ”Rutin för deltagande på distans i socialnämnden” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-11-06 
Rutin för deltagande på distans i socialnämnden 
 
Ärendet 
Deltagande på distans har diskuterats sedan möjligheten kom med den nya 
kommunallagen. SKR har i år tagit fram en sammanställning över förutsättningarna för 
att det ska kunna genomföras ett deltagande på distans. 

1. Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, styrelse 
nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut 
om detta. 

2. Distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-12-29 
Version  1 

mailto:Merih.ozbalci@astorp.se
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3. Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i fysiska 
möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det däremot 
anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge. 

4. Sammanträden med fullmäktige, styrelse och nämnder ska alltid äga rum på en 
fysisk plats och enskilda ledamöter kan, istället för att närvara i lokalen, begära 
att få delta på distans. 

5. Det är ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid visst 
sammanträde. 

6. Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller 
styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder sammanträdet 
måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska mötet äger rum. 

 
I 5 kap. 13 § kommunallagen (2017:725), kommunallagen anges att fullmäktiges 
kungörelse om sammanträde ska innehålla uppgift om plats för sammanträdet. Enligt 6 
kap. 23 § kommunallagen bestämmer nämnderna plats för sina sammanträden. Med plats 
måste i dessa sammanhang förstås en fysisk plats. Fullmäktiges och nämndernas 
sammanträden ska således äga rum på en fysisk plats. 
 
De grundläggande bestämmelserna om distansmöten återfinns i 5 kap. 16 § 
kommunallagen. Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras 
genom ljud- och bildöverföring i realtid. Ljud- och bildöverföring måste ske på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot 
som deltar på distans ska anses närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen åligger det fullmäktige att besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. I det fall fullmäktige i 
reglementet anger att deltagande på distans får ske i en nämnd, kan fullmäktige därefter 
överlåta till nämnden att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans ska 
få ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande. 
 
Överföring av både ljud och bild 
Av förarbetena till bestämmelserna om distansdeltagande i fullmäktige och nämnder (se 
prop. 2013/14:5 s. 35 f) framgår att det inte bör anges i lagstiftningen vilka tekniska 
lösningar som ska användas vid distansdeltagande. Det är tillräckligt att i lagen slå fast 
några grundläggande krav. Ett av dessa krav bör vara att deltagare som inte befinner sig i 
samma lokal är anslutna till varandra med både ljud och bild. Att deltagarna både kan se 
och höra varandra tydligt innebär till att börja med att deltagarna enkelt kan identifiera 
varandra på ett betryggande sätt, vilket är nödvändigt av flera skäl. Vid överläggning 
inom stängda dörrar hanteras ofta sekretessbelagda uppgifter som inte får röjas för 
utomstående. Vid omröstning måste det även säkerställas att det är ledamöterna och inga 
andra som deltar i omröstningen. Att alla deltagarna både kan se och höra varandra tydligt 
är även viktigt för att den som deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i 
fullmäktiges eller nämndens överläggningar. 
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Deltagande på lika villkor  
Ytterligare ett krav är att den distansdeltagande ges möjlighet att delta på samma villkor 
som de som är fysiskt närvarande i sammanträdeslokalen. Kravet på lika villkor för alla 
beslutande ställer stora krav på de tekniska hjälpmedel som ska användas. Framförallt 
krävs en ljud- och bildöverföring som både är stabil och av hög kvalitet. Om ljud- eller 
bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en 
förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.  
 
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning. Om den som deltar på distans inte kan vara fullt delaktig i alla de 
ärenden som behandlas vid sammanträdet kan deltagandet i sammanträdet inte sägas ske 
på lika villkor för alla ledamöter.  
 
När det gäller öppna omröstningar genomförs de ofta genom att de beslutande ropas upp 
en efter en och därvid avger sin röst. Ett sådant förfarande förutsätter ingen annan teknisk 
lösning än den redan nämnda ljud- och bildöverföringen.  
 
Slutna omröstningar ställer andra krav. Den tekniska lösning som används måste 
säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i 
rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte 
kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske då 
sluten omröstning kan komma att tillämpas, dvs. då ärenden som gäller val eller 
anställning av personal ska avgöras. I dagsläget finns inget system som möjliggör detta i 
Åstorps kommun utan kräver då att ett sådant köps in för det ändamålet. 
 
Sekretess och behandling av personuppgifter 
Många av de uppgifter som behandlas inom stängda dörrar omfattas av sekretess. Det 
innebär att de som deltar i sammanträdet inte får röja uppgifterna, vare sig muntligen, 
genom att lämna ut handlingar eller på något annat sätt. Lagstiftningen gör inte någon 
skillnad mellan dem som är närvarande i sammanträdeslokalen och den som deltar på 
distans. När någon deltar i ett sammanträde på distans kan det uppkomma särskilda 
svårigheter att upprätthålla sekretessen i praktiken. Det finns en risk att uppgifter kommer 
ut vid överföringen mellan sammanträdeslokalen och den plats där den distansdeltagande 
befinner sig. Det kan också hända att någon utomstående tar del av ljud eller bild hos 
distansdeltagaren. Att sekretessen kan upprätthållas i praktiken är en viktig aspekt att ta 
hänsyn till vid utformningen av reglerna för distansdeltagande och vid val av teknisk 
lösning för överföringen mellan sammanträdeslokalen och den plats där den 
distansdeltagande befinner sig. 
 
Vid sammanträdestillfället är det i första hand ordföranden som har ansvar för att 
sammanträdet genomförs på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av det som sägs 
och de uppgifter i övrigt som behandlas. Varje ledamot har även ett eget ansvar för att 
sekretessbelagda uppgifter inte röjs. Exempelvis måste sammanträdeshandlingarna 
hanteras på ett omdömesfullt sätt. På liknande sätt har den som deltar på distans ett eget 
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ansvar för att ingen annan kan ta del av ljud och bild hos denne. Ordföranden bör genom 
information och frågor till distansdeltagaren försäkra sig om att det inte sker. 
 
Det ankommer enligt förarbetena på den kommun som inför möjligheten att delta på 
distans att utforma föreskrifter och vidta andra åtgärder för att åstadkomma en rimlig 
säkerhet. Det kan t.ex. innebära att särskilda lokaler används för deltagande på distans i 
vissa fall. Utbildning i informationssäkerhet för distansdeltagare och för dem som ska 
leda möten med distansdeltagare kan vara en annan åtgärd för att höja säkerheten. 
 
Förvaltningens bedömning 
Deltagande på distans bör endast användas undantagsvis. I situationer som den aktuella 
eller andra krissituationer är det väldigt viktigt att de demokratiska värdena och 
principerna upprätthålls. Detta kräver i det aktuella fallet att nämnder ges möjlighet att 
sammanträda med distansdeltagande, om alternativet skulle vara att nämnderna helt 
upphör att sammanträda eller att politiska beslut endast genomförs via ordförandebeslut. 
Förvaltningens sammanvägda bedömning är att det saknas tekniska förutsättningar för att 
tillåta kommunens nämnder, styrelser och fullmäktige att genomföra sammanträden på 
distans. Förvaltningens uppfattning är därför att om samtliga politiska organ ska ges 
möjlighet att genomföra distansmöten måste förutsättningarna för att lösa detta i enlighet 
med Kommunallagen uppfyllas genom inköp av anpassad teknik och system. Vad som är 
korrekt teknik och system behöver klargöras med hjälp av extern expertkunskap då denna 
saknas inom kommunen.  
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
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Rutin för deltagande på distans i nämnder/styrelse 

Möjligheten att delta på distans bör enligt SKRs tolkning av lagrummet Kommunallagen 
5 kap § 16 och 6 kap 24 § ses som ett undantag från huvudregeln att delta fysiskt på ett 
nämnds- eller styrelsesammanträde.  

Det är ordförande som beslutar om deltagande på distans ska tillåtas eller inte vid ett 
sammanträde och är inte ett överklagningsbart beslut. Ledamöter har alltså inte en 
ovillkorlig rätt att delta på distans. Ordförande bör ta ställning till om fysiskt deltagande 
kan ske, bland annat genom att en ersättare tjänstgör i ledamotens ställe.  

Om detta inte är möjligt bör ordförande säkerställa att det finns förutsättningar för 
ledamoten att delta på distans på ett sådant sätt att kriterierna som fastställs i 
kommunallagen och dess förarbeten uppfylls.  

Ledamoten som deltar på distans ska se och höra alla övriga deltagande ledamöter och 
vice versa. Om anslutningen bryts ska mötet ajourneras fram tills att en tillräcklig 
uppkoppling för ledamoten som deltar på distans har upprättats. Om dessa 
förutsättningar inte finns bör ordförande inte tillåta deltagande på distans för enskilda 
ledamöter.  

Mot denna bakgrund bör följande beaktas, av ordförande, vid avgörande om att tillåta 
distansdeltagande: 

1. Kan ledamoten delta på plats? Om nej; se 2. Om ja; deltagande 
på distans bör inte tillåtas för enskild ledamot. 

2. Kan en ersättare tjänstgöra? Om nej; se 3. Om ja; deltagande på 
distans bör inte tillåtas för enskild ledamot. 

3. Förändras majoritetsförhållandet och/eller är nämnden inte 
beslutför om en ledamotspost är vakant? Om ja; se 4. Om nej; 
deltagande på distans bör inte tillåtas för enskild ledamot. 

4. Finns det förutsättningar för att ledamoten kommer kunna se 
och höra alla övriga deltagande ledamöter och vice versa? Om 
ja; deltagande på distans kan tillåtas. Om nej; deltagande på 
distans bör inte tillåtas för enskild ledamot. 

5. Har förvaltningen möjlighet att inför det aktuella sammanträdet 
förbereda och hantera distansdeltagande? Om ja, deltagande på 
distans kan tillåtas. Om nej; deltagande på distans bör inte 
tillåtas för enskild ledamot. 
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PROTOKOLL
2021-01-21

Snau §16

Rutin for deltagande på distans för socialnämnden
Dnr SND 2021/1

Sammanfattning
Roger Nielsen (M) väckte ett övrigt ärende på kommunstyrelsens
sammanträde 2020-10-28 om att undersöka möjligheten att kimna hålla
digitala möten inom kommunen och med andra utanför kommunen. Det
väckta ärendet bifölls sedan av kommunfullmäktige och innebär att
socialnämnden:

l. får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med
reglerna i kommunallagen
2. att nämnden närmare ska bestämma i vilka situationer deltagande på distans
får ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande
3. ska säkra tillgången till den tekniska utmstning m.m. som krävs för
medverkan på distans vid sammanträden enligt ovan
4. skyndsamt utreder om och hur kommunfullmäktige ska kunna genomföra
sammanträden där deltagande sker på distans

För att hantera deltagande på distans har förvaltningen tagit fram förslag på
rutiner som ska gälla vid deltagande på distans vid styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Merih Ozbalci, administrativ chef, 2020-11-06
Rutin för deltagande på distans i socialnämnden

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att godkänna "Rutin för
deltagande på distans i socialnämnden","

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att godkänna
"Rutin för deltagande på distans i socialnämnden".59-

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

^'^z
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

u^
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Avvikelsestatistik Hälso- och sjukvården – kvartal 3 2020 
Dnr 2020/20 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 3 år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Avvikelsestatistik kvartal 3 2020, sammanställd av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Rada Tripunovic 
Beslut från SnAu 2021-02-04 § 28 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Rada Tripunovic 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
042 - 64112 
rada.tripunovic@astorp.se  
 
 
Mottagare  
Socialnämnden 
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal tre 2020 
Dnr   
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal tre år 2020 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen daterad 20200701 
Bilaga: Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal tre år 2020 
 
Ärendet 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal tre år 2020 
 
Sammanställningen är gjord av  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rada Tripunovic 

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

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

Tjänsteskrivelse 
Datum 20201120 
Version  1 
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Rada Tripunovic                                                      
Medicinskt ansvarig sjuksköterska                            
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
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Sammanställning av avvikelser inom 
Socialförvaltningen Åstorp för kvartal tre,  
Juli-september  2020 
 

 
 
Den totala summan avvikelser kvartal tre juli-september plockades ut från 
det digitala avvikelsesystemet. Den totala summan blev 301 styck. 
Avvikelser sorterades och delades upp utifrån olika kategorier sorterade i 
diagram/tabell nedan.  
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Den vanligaste formen av läkemedelsavvikelsen i ca 31 % är utebliven 
läkemedelsöverlämning. Dessa 61 avvikelse är fördelat på 39 patienter 
varav en och samma patient har mer än en dock högst fem avvikelser.  
Verksamheten förklarar att de flesta läkemedel har givits dock skrevs 
avvikelser när flera påminnelser signaler i Alfa-e kommit. Att skriva 
avvikelser även för sådana situationer leder till att verksamheter gör djupare 
analys av avvikande händelse som inträffat. Avvikelser utreds kontinuerligt, 
åtgärder vidtas och följs upp.  
 

 
 
Totalt antal fallavvikelser är 221 st. vilket är en ökning på 50 % jämfört med 
föregående kvartal samt 38 % ökning jämfört med samma kvartal år 2019. 
Dessa är fördelade på 75 personer vilket innebär att ett par personer har fallit 
mer än en gång. Enstaka personer har fallit från 1 gång och upp till 17 
gånger. 151 fallavvikelser har inträffat i hemvården (patienter som bor i eget 
boende), 59 avvikelser på SÄBO och en avvikelse inom LSS och Psykiatri. 
Anledningen till ökat antal fallavvikelser i hemvården bedöms bero på att 
Åstorps kommun ej kunnat erbjuda växelvård eller korttidsplatser samt som 
äldre personer dragit sig för att ansöka om vårdboende pga. pandemi.  
Kvartal 3 år 2020 registrerades fyra fall med fraktur. 
I tabellen nedan redovisas antal fall i procent fördelad över dygnets timmar. 
 
Dygnets timmar Antal avvikelse i procent 
03.00-07.00    15 % 
07.00-10.00    13 % 
10.00-11.30      6 % 
11.30-13.00      7 % 
13.00-16.00    16 % 
16.00-19.00    14 % 
19.00-21.00    10 % 
21.00-03.00    19 % 
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Övriga avvikelser kan vara rehab hjälpmedel/ordination, självmord/försök 
till självmord, vårdrelaterade infektioner samt avvikelser övrig vård och 
behandling. Under kategorin övrig vård och behandling ingår: decubitus, 
nutrition, behandling, omvårdnad (HSL-insats), rehabilitering, sårvård. 
Under kvartal tre har fem avvikelser på övrig vård och behandling 
rapporterats.  
Ingen lex Maria anmälan till IVO har gjorts under kvartal tre, 2020.  
 

 
 
Externa avvikelser utgående och ingående. 
I externa avvikelser utgående rapporteras brister i vården som inträffat i 
samverkan mellan Åstorps kommun och externa aktörer. Det kan handla om 
kommunikationsbrister, bristande rutiner för samverkan, uteblivna 
ordinationer etc. Under kvartal tre har tre externa utgående avvikelser 
registrerats och två externa ingående avvikelser.  
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Extern och intern SVU (samverkan vid utskrivning) avvikelse 
I extern och intern SVU avvikelse rapporteras brister i samverkan vid 
utskrivning mellan Åstorps kommun och externa aktörer så som primärvård, 
slutenvård etc. samt även brister i samverkan vid utskrivning inom Åstorps 
kommun. Under kvartal 3 har 2 externa SVU avvikelser registrerats. 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställning gjord av  
Medicinskt ansvaring sjuksköterska  
Rada Tripunovic 
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PROTOKOLL 
2021-02-18 

Sn §  
 
Årsredovisning för Socialnämnden 2020 
Dnr SND 2021/8 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska efter varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning för 
nämndens ansvarsområde per den 31 december. Budgetavvikelsen i 
driftbudgeten för socialnämnden visar på ett överskott på 9,3 miljoner kronor 
2020. Investeringsbudgeten visar på ett en budgetavvikelse på 4,0 miljoner 
kronor. Nämnden ska även redovisa uppföljning och redovisning av de 
övergripande målen kopplade till kommunens framtagna fokusområden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-28 från Monica Ehnberg, socialchef och Katarina 
Rikse, ekonom 
Årsredovisning för Socialnämnden 2020, 2020-01-28 
Beslut från SnAu 2021-02-04 § 29 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna årsredovisningen för 2020 och överlämna det 
till kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2020 och överlämna 
det till kommunstyrelsen. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

SN 2021/8 

Socialnämnden 
 
Årsredovisning för Socialnämnden 2020 
Dnr SND 2021/8 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska efter varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning för 
nämndens ansvarsområde per den 31 december. Budgetavvikelsen i driftbudgeten 
för socialnämnden visar på ett överskott på 8,8 miljoner kronor 2020. 
Investeringsbudgeten visar på ett en budgetavvikelse på 4,0 miljoner kronor. 
Nämnden ska även redovisa uppföljning och redovisning av de övergripande 
målen kopplade till kommunens framtagna fokusområden. 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna årsredovisningen för 2020 och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-28 från Monica Ehnberg socialchef och Katarina Rikse, 
ekonom 
Årsredovisning för Socialnämnden 2020, 2020-01-28 
 
Ärendet 
Varje verksamhetsområde har redovisat måluppfyllelse och lämnat kommentarer 
till de olika områdena. Den ekonomiska redovisningen innehåller 
resultatredovisning för driftbudgeten, utfallet och avvikelse av 
investeringsbudgeten, beskrivning av nettokostnadsutvecklingen mellan 2019-
2020 samt redovisning av budgetavvikelse 2020 för respektive 
verksamhetsområde. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barnperspektivet beaktas löpande under året i frågor där barn och ungdomar är 
berörda. 
 
Expedieras till  
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
 
Monica Ehnberg   Katarina Rikse 
Socialchef    Ekonom  
042 641 32    042-641 16  
monica.ehnberg@astorp.se   katarina.rikse@astorp.se 
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Socialnämnden 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Uppdragsbeskrivning 
Socialnämnden 
Årsredovisningen innehåller resultat av utfall och måluppfyllelse inom socialnämndens alla 
ansvarsområden. 

Ansvarsområdena inom äldreomsorg 
Äldreomsorg & hälso-. och sjukvård samt frivillig verksamhet tillhör äldreomsorgen inom 
Socialnämndens ansvarsområde. Verksamheten styrs huvudsakligen av Socialtjänstlagen 
(SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt gällande arbetsmiljölagstiftning. I Åstorps 
kommun finns lokala styrdokument som vision, värdegrund samt policydokument som 
utgångspunkt för arbetet. 
Inom verksamheten finns tre särskilda boenden med totalt 84 platser, två hemvårdsområden 
samt hälso- och sjukvård. Det finns cirka 125 patienter inskrivna i hemsjukvården och på 
särskilda boenden, SoL och LSS finns 119 patienter. 
Varje månad utför hemvården 12 000 delegerade hemsjukvårdsinsatser och cirka 46 000 SoL 
insatser till cirka 300 omsorgstagare i Åstorps kommun. 

Ansvarsområde inom individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Barn o familj med resursverksamhet och öppenvård, vuxna insatser inom socialpsykiatrin, 
gruppbostäder, personlig assistans, korttidstillsyn och övriga insatser samt bostadsanpassning 
och anhörigstöd tillhör socialnämndens ansvarsområde. 
Verksamhetens delar arbetar för att alla insatser som ges med stöd av Socialtjänstlagen, Lagen 
om särskilt stöd och service, Lagen om vård av unga och Lagen om bostadsanpassning. Detta 
ska ske i nära samarbete med berörda och med individens behov i fokus och utifrån barns 
bästa. 
All handläggning och alla insatserna ska vara av god kvalitet och med en hög rättssäkerhet. 
Verksamheten arbetar för att göra tidiga och proaktiva insatser i kommunen möjliga och är 
representerad inom samverkan på operativ och strategisk nivå inom Familjen Helsingborg. 
Verksamhetens arbete domineras både av att utreda och fatta beslut inom barn o familj och 
bostadsanpassning. Inom funktionhinder verksamheten ligger ansvaret på att verkställa 
besluten i första hand på hemmaplan 
Detta arbete ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Den 
enskilde ska vara delaktig i insatserna och ges möjlighet till att aktivt medverka i och påverka 
planeringen av sin egen framtid. 

Ansvarsområde inom myndighetsenheten  
Myndighetsverksamheten ansvarar för uppgifter inom socialförvaltningen som omfattar 
myndighetsutövning och biståndsbedömning kring vuxna och äldre, försörjningsstöd, 
familjefridsärenden, missbruk samt socialpsykiatri och funktionsvariationer, samt uppföljning 
av biståndsbeslut. 
Verksamheten arbetar för att alla insatser som ges med stöd av Socialtjänstlagen eller Lagen 
om särskilt stöd och service ska ske i nära samarbete med berörda och med individens behov i 
fokus och utifrån barns bästa. Handläggning och insatserna ska vara av god kvalitet och med 
en hög rättssäkerhet. Verksamheten arbetar för att göra tidiga och proaktiva insatser i 
kommunen möjliga och är representerad inom samverkan på operativ och strategisk nivå 
inom Familjen Helsingborg. 
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Socialnämnden 

Verksamhetens arbete domineras av att utreda och fatta beslut. Detta arbete ska bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska vara delaktig 
i insatserna och ges möjlighet till att aktivt medverka i och påverka planeringen av sin egen 
framtid. Att göra den enskilde delaktig i sin egen förändringsprocess är en grundläggande 
uppgift i socialtjänstens arbete. 

Försörjningsstöd och avgifter 
Förutsättningarna för kommunens arbete med försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 
regleras i Socialtjänstlagen (2001:453). Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät. 
Det ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer 
inte räcker till eller inte kan lämnas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligt vid korta 
perioder av försörjningsproblem och är utformat därefter. 
Kommunen får ersättning för insatser och uppehälle. Regeringen meddelar föreskrifter om 
den högsta ersättning som får tas ut för varje dag vid uppehälle för missbruksvård. För andra 
stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning, här beslutar kommunfullmäktige 
om avgiftsnivån varje år, och avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde handläggs av 
enheten. 
Enhetens familjefridsverksamhet ger råd och stöd, samt handlägger biståndsbeslut kring 
behandling och krisbearbetning för individer som utsatts för våld i nära relation. 

Bistånds missbruk, äldre, socialpsykiatri och funktionsnedsättning 
Enhetens uppdrag är att tillförsäkra den enskildes rätt till stöd och hjälp från samhällets sida, 
när han eller hon på grund av missbruk, funktionshinder, ålder eller annan liknande 
omständighet befinner sig i en situation som gör att insatser från samhällets sida är 
nödvändiga. Enheten ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och 
att leva som andra. Enheten har även i uppdrag att medverka till att den enskilde får en 
meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov 
av särskilt stöd. 

Måluppfyllnad 

Ökad sysselsättningsgrad 

Kommentar 

Socialförvaltningen 
Alla medarbetare inom socialförvaltningen erbjuds en heltidsanställning som grund, med rätt 
att önska sysselsättningsgrad. 
Flera arbetsprocesser inom myndighetsenheten utgår från målsättningen att individen ska ha 
en egen försörjning och en sysselsättning som är anpassad till individens förmåga och behov, 
här bland finns insatser som daglig verksamhet, extratjänster, hjälp till studier och praktik. 
Enheten för försörjningsstöd har ett nära samarbete med enheten för arbete och tillväxt samt 
vuxenutbildningen för att öka andelen kommuninvånare som har en egen försörjning genom 
arbete eller studier. Arbetsprocessen kallas Öka Takten. 
För att uppnå socialnämndens övergripande mål att ge alla invånare, utifrån sina egna 
förutsättningar, möjlighet att försörja sig genom arbete är det nödvändigt med ett nära och 
gemensamt arbete tillsammans med enheten för arbete och tillväxt, vilket enheten har en 
struktur för att göra idag. 
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Nämndsmål  Indikator Utfall 

Socialnämnden ska verka för att alla 
kommuninvånare är självförsörjande 
och i sysselsättning 

 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%) 
  
Vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) av befolkningen 
  

Hållbart samhälle 

Kommentar 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen syftar till att utrota 
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla människor, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. Åstorps kommun arbetar mot målen i Agenda 30. 
Alla verksamheter arbetar för att uppnå ett hållbart samhälle. Utveckling av digitala tjänster 
har genomförts under året. Arbetsredskap har digitaliserats i olika verksamheter, utveckling 
av digitala tjänster och verktyg genomförs inom hela socialförvaltningen. Förebyggande 
arbete har genomfört med fokus på stimulans och mötes forum för att minska isolering. I alla 
kontakter med individer och deras familjer görs bedömningar utifrån en enskildes behov på 
kort och lång sikt utifrån en trygg tillvaro och en framtida hållbar livssituation. 
  

 
Nämndsmål  Indikator Utfall 

Socialnämnden ska aktivt samverka 
internt och externt för att bidra till ett 
socialt hållbart samhälle 

 

Vuxna biståndsmottagare med 
försörjningshinder på grund av 
arbetslöshet, andel (%) 
  
Vuxna biståndsmottagare med 
försörjningshinder på grund av 
sjukdom och ohälsa, andel (%) 
  
Vuxna biståndsmottagare med 
försörjningshinder på grund av 
sociala skäl, andel (%) 
  
Vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) 
  
Vuxna biståndsmottagare med 
mycket långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 
  

Socialnämnden ska bejaka den 
digitala utvecklingen i samhället 

 

SKL - eBlomlåda för Åstorp, 
socialförvaltningen 
 10%  
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Nämndsmål  Indikator Utfall 

Socialnämnden ska styra och följa 
upp nämndens ekonomi  

Ekonomisk följsamhet 
  Uppfyllt  

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

Kommentar 

Samverkan inom och över gränser inom kommunal verksamhet ger större möjlighet att ge 
kommuninvånare det stöd som de är i behov av i sin vardag. En samverkan med externa 
samarbetspartners är påbörjad och kommer att utvecklas med stöd av programförklaringen, 
Ett tryggare Åstorp. 
Nationella kvalitetsregister används i alla verksamheter vilket förbättrar kvalitetsarbetet för 
omsorgstagarna där socialförvaltningen verkställer insatser. 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med tidiga insatser och det förbyggande arbetet ökar 
hela tiden. Tydliga processer utarbetas och uppdateras kontinuerligt för att förbättra och 
trygga framtiden för kommuninvånarna i alla åldrar. 

 
Nämndsmål  Indikator Utfall 

Socialnämnden ska arbeta för lika 
rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla kommuninvånare 

 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - bemötande, förtroende 
och trygghet, andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 88%  

Brukarbedömning barn- och 
ungdomsvård IFO  - helhetssyn, 
andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 83%  

Brukarbedömning barn- och 
ungdomsvård IFO vårdnadshavare  - 
helhetssyn, andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 100%  

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- Brukaren får bestämma om saker 
som är viktiga, andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 100%  

Brukarbedömning ekonomiskt 
bistånd IFO  - helhetssyn, andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 81%  

Brukarbedömning gruppbostad 
LSS  - Brukaren får bestämma om 
saker som är viktiga hemma, andel 
(%) 
Målvärde 2020 
100% 87%  

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - bemötande, förtroende 
och trygghet, andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 88%  
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Nämndsmål  Indikator Utfall 

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg totalt  - helhetssyn, 
andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 86%  

Brukarbedömning missbruksvård 
IFO  - helhetssyn, andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 80%  

Attraktiv arbetsgivare 

Kommentar 

Att fortsätta arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare är ett ständigt pågående arbete. Att 
lyckas med rekrytering av personal kommer att kräva en samverkan mellan alla kommunala 
förvaltningar och tillsammans med näringslivet. 
Arbetsgivaren erbjuder önskad sysselsättningsgrad och ett flexibelt schema. Delaktighet, 
samverkan och dialog finns genomgående i verksamheterna. Vid medarbetarsamtalet planerar 
chef och medarbetare för en individuell utvecklingsplan, vilket ger en kontinuerligt 
kompetensutveckling. 

 
Nämndsmål  Indikator Utfall 

Socialnämnden ska erbjuda sina 
medarbetare goda arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter 

 

Heltidsarbetande månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 100%  

Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
totalt, (%) 
 6%  

Service och bemötande 

Kommentar 

Att möta kommuninvånaren med hög service och ett gott bemötande är ett ständigt arbete 
inom socialnämndens alla verksamheter, dygnet runt, sju dagar i veckan. 
  

 
Nämndsmål  Indikator Utfall 

Socialnämndens verksamheter ska 
präglas av respekt , värdighet och 
trygghet 

 

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- Brukaren känner sig trygg med alla 
i personalen, andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 79%  

Brukarbedömning gruppbostad 
LSS  - Brukaren känner sig trygg 
med alla i personalen, andel (%) 
 73%  

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - trygghet (mycket 41%  
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Nämndsmål  Indikator Utfall 
trygga), andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - trygghet, andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 92%  

Brukarbedömning ekonomiskt 
bistånd IFO  - få kontakt, andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 64%  

Brukarbedömning missbruksvård 
IFO  - få kontakt, andel (%) 
Målvärde 2020 
100% 100%  

Räkenskaper till övergripande nivå 

Volymredovisning 

Verksamheter  Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Institutionsplaceringar barn o unga inklusive ensamkommande, 
antal årsplaceringar* 6,2 3,0 3,2 

Familjehem barn och unga inklusive ensamkommande, antal 
placerade 32 44 -12 

Institutionsplaceringar vuxna missbrukare, antal 
årsplaceringar* 1,0 1,0 0,0 

Psykiatri - antal brukare i snitt per månad 43 40 3 

Psykiatri - antal kontaktpersoner i snitt per månad 19 20  

Personlig assistans SFB, antal personer med insats 18 19 -1 

Ekonomiskt bistånd, antal biståndstagare genomsnitt per månad 331 280 51 

Hemvård, antal beviljade timmar/år 105 424 - 105 424 

Hemvård, antal brukare med insats under året 342 -  

Hemsjukvård, genomsnittligt antal inskrivna per månad (mars-
dec) 235 235  

Genomsnittligt antal belagda platser per månad särskilt boende 79 84  

    

* årsplacering = x antal dygn/366 dygn för 2020 annars 365 
dygn.    

Driftsredovisning 

Verksamheter (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Intäkter 66,8 43,0 23,8 

Kostnader -331,7 -316,7 -15,0 

Varav personalkostnader -211,2 -210,1 -1,1 

Summa nettokostnader -264,9 -273,7 8,8 
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Nytt verksamhetssystem -0,8 -2,5 1,7 

Inventarier verksamheten -0,3 -0,5 0,2 

Inventarier förvaltning övergripande -0,7 -0,7 0,0 

Vitvaror verksamheten 0,0 -0,1 0,1 

Sängar och madrasser särskilt boende -0,3 -0,3 0,0 

IT-utrustning verksamheten 0,0 -0,1 0,1 

IT, maskinvara, programvara, förstärkning verksamheten 0,0 -0,1 0,1 

Wifi inom äldre- och gruppboende 0,0 -0,1 0,1 

Välfärdsteknologi och e-hälsa -0,2 -1,5 1,3 

Ersättning vitvaror, slitage Hökens lägenheter 0,0 -0,3 0,3 

Larm/tillbehör -0,1 -0,2 0,1 

Summa nettokostnader -2,4 -6,4 4,0 

    

Under året har det skett ombyggnation och renovering i kommunhuset plan 1 där lokalerna 
anpassats till arbetsplatser i öppen miljö. Personalutrymmet inklusive köket på plan 2 har fått 
fler mikrovågsugnar och matsalsmiljön har renoverats och fått bättre ljudisolering. 
Arbetet med att införa nytt verksamhetssystem, Life Care, började under hösten och kommer 
att pågå fram till första halvåret 2022. Under året har verksamheten haft utgifter för 
upphandling, projektledning och en första delbetalning för införande av systemet. 
Inom vård och omsorg sker det ett löpande utbyte av sängar, madrasser och övriga 
inventarier. 
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Räkenskaper nämnd 

Analys av helår i detalj 

Tabellvärden Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Årsbudget 2020 Avvikelse 2020 

Statsbidrag 31,8 26,7 36,9 13,7 23,2 

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

Övriga externa intäkter 30,5 30,5 29,9 29,3 0,6 

Summa intäkter 62,3 57,4 66,8 43,0 23,8 

Personalkostnader -221,4 -208,7 -211,2 -210,3 -0,9 

Lokalkostnader -31,1 -28,6 -28,2 -28,8 0,6 

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

Övriga externa kostnader -86,2 -73,4 -82,7 -68,5 -14,2 

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

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

Summa kostnader -348,7 -319,9 -331,7 -316,7 -15,0 

Summa nettokostnader -286,4 -262,5 -264,9 -273,7 8,8 

varav daglig verksamhet, 
stödboende, färdtjänst -5,4 -2,3 -0,6   

Summa nettokostnader 
exkl 
verksamhetsförändringar -281,0 -260,2 -264,3   

Kommentarer 
Socialnämnden redovisar ett överskott på 8,8 miljoner för 2020. Året har kraftigt påverkats av 
situationen med pandemin. Staten har på två olika sätt kompenserat kommunerna för 
merkostnader som uppstått under året. Socialförvaltningen har fått 3,1 miljoner kronor för 
täckning av sjuklönekostnader och 16,3 miljoner kronor i statsbidrag för merkostnader på 
grund av sjukdomen covid-19. Samtidigt har de redovisade merkostnaderna uppgått till 19,9 
miljoner kronor. Nettokostnaden exklusive verksamhetsförändringar har ökat med 1,6 procent 
mellan 2019 och 2020. 

Intäkter 
Statsbidrag 
Statsbidragen ligger 23,2 miljoner kronor högre än budget för 2020. I avvikelsen ingår 
beräknad ersättning från staten, 19,4 miljoner kronor, för merkostnader som uppstått på grund 
av hantering av och förhindrande av smittspridning av covid-19. Bidragen från 
Migrationsverket har varit högre, 1,3 miljoner kronor, för att täcka högre kostnader för 
externa placeringar. För riktade bidrag och projektmedel är avvikelsen 2,5 miljoner kronor. 
Mellan 2018 och 2020 har statsbidragen minskat med -5,1 miljoner kronor. Förändringarna 
ser ut enligt följande; 

• Ersättning för merkostnader på grund av covid-19, +19,4 miljoner kronor 
• Migrationsverket -19,2 miljoner kronor, minskad volym av ensamkommande och 

nyanlända 
• Riktade projekt- och utvecklingsmedel -0,8 miljoner kronor 
• Tillväxtverket, DELMOS +5,7 miljoner kronor för insatser för att motverka 

segregation. 
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Övriga externa intäkter 
Budgetavvikelsen för övriga externa intäkter är 0,6 miljoner kronor över budget. 
Övriga externa intäkter har minskat med sammanlagt -0,6 miljoner kronor från 2018 till 2020. 
Momsintäkterna har blivit lägre då förvaltningen haft lägre kostnader för externt köpt vård 
och lokaler. Bidragen från AMS till olika former av anställningar har minskat. Avgifter inom 
vård- och omsorg samt ersättningar från Försäkringskassan för personlig assistans har ökat. 
Under det senaste året har dock de senare intäkterna minskat då volymen inom personlig 
assistans i egen regi gått ner. 

Kostnader 
Personalkostnader 

Personalkostnader, mkr Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
varav 

Corona 
Årsbudget 

2020 
Avvikelse 

2020 

Nämnd o ledning 5,7 6,8 8,6 0,4 11,1 2,5 

Myndighetsenheten 11,9 11,3 12,1 0,0 14,0 1,9 

Äldreomsorg o hälso- och 
sjukvård 123,0 120,6 127,6 7,5 118,1 -9,5 

IFO barn, unga, familj* 40,6 34,0 28,9 0,1 30,1 1,2 

Funktionsvariation* 40,2 35,8 34,0 0,1 37,0 3,0 

Summa: 221,4 208,5 211,2 8,1 210,3 -0,9 

* varav stödboende EKB, 
daglig verksamhet -14,0 -5,6 -0,2    

Summa exkl. 
verksamhetsförändringar 207,4 202,9 211,0    

Avvikelsen på personalkostnader är -0,9 miljoner kronor. I tabellen ovan redovisas avvikelsen 
per verksamhetsområde. Överskotten beror på minskade volymer och outnyttjade anslag för 
utvecklingsarbete, då satsningar fått skjutas framåt i tiden. Direkta merkostnader för personal 
på grund av hantering av situationen med Corona är 8,1 miljoner kronor. Det är framförallt 
hälso- och sjukvården som haft ökade kostnader på grund av rådande situation. Kostnaderna 
för hyrpersonal har ökat från 3,2 miljoner kronor 2019 till 7,3 miljoner kronor för 2020. 
Inom särskilt boende har verksamheten tidvis haft extra bemanning för att kunna förhindra att 
smitta sprids mellan brukare och mellan personal och brukare. Utöver det har kostnaderna för 
sjuklönerna ökat från 3,6 miljoner kronor till 4,7 miljoner kronor. För att begränsa 
smittspridning har verksamheterna fått iaktta större försiktighet och inom vissa verksamheter 
har det inneburit en högre sjukfrånvaro. För 2020 ligger sjukfrånvaron på 7,99 procent att 
jämföra med 2019 då motsvarande andel var 7,11 procent. Den högsta noteringen hade 
förvaltningen under mars, då sjukfrånvaron var 13,40 procent. 
Mellan 2018 och 2020 har personalkostnaderna, exklusive stödboende och daglig verksamhet, 
ökat med 1,7 procent. I ökningen ingår årliga lönejusteringar. Volymen har minskat inom 
personlig assistans och särskilt boende. 
Lokalkostnader och interna kostnader 
Lokalkostnaderna mellan 2018 och 2020 har minskat då stödboendena för ensamkommande 
har avvecklats. Avvikelsen på interna kostnader avser köp av interna tjänster för kost, 
reparationer och underhåll samt ersättningar för lönebidragsanställningar till Activa. 
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Externa kostnader 

Externa kostnader, mkr Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
varav 

corona 
Årsbudget 

2020 
Avvikelse 

2020 

Nämnd o ledning 3,8 3,4 16,5 11,8 6,3 -10,2 

Myndighetsenheten 37,9 30,7 30,0 0,0 27,9 -2,1 

Äldreomsorg o hälso- och 
sjukvård* 12,3 12,9 10,3 0,1 10,6 0,3 

IFO barn, unga, familj* 24,2 13,8 15,7 0,0 11,4 -4,3 

Funktionsvariation 8,0 12,6 10,2 0,0 12,3 2,1 

Summa: 86,2 73,4 82,7 11,9 68,5 -14,2 

* varav färdtjänst -2,0 -2,4 0,3    

** varav stödboende -1,5 -0,9 -0,5    

Summa exkl. 
verksamhetsförändringar 84,2 71,0 82,5    

Avvikelsen för externa kostnader är -14,2 miljoner kronor, varav -11,9 miljoner kronor avser 
merkostnader för att kunna begränsa riskerna för smittspridning av covid-19. Verksamheterna 
har haft högre kostnader för inköp av förbruknings- och skyddsmaterial samt hygienartiklar. 
Nedan följer kommentarer till övriga större avvikelser. 

• Ekonomiskt bistånd – 3,0 miljoner kronor, kostnaderna för ekonomiskt bistånd har 
ökat från 16,6 miljoner kronor 2018, 20,2 miljoner kronor 2019 till 21,8 miljoner 
kronor för 2020. Det är en ökning med 7,9 procent mellan 2019 och 2020. Antalet 
biståndstagare har i genomsnitt under 2020 varit 331 per månad, med det högsta 
antalet i augusti då det var 372. Ekonomiskt bistånd har arbetat med flera olika 
åtgärder under hösten för att minska kostnaderna; fler personer har fått extratjänster, 
granskning av beräkningar och beslut, utökade ärendegenomgångar, utformande av 
handbok för hantering av felaktiga utbetalningar och bidragsfusk. Från och med 
september har antalet biståndstagare minskat och i december var det 267 
biståndstagare. 

• Placeringskostnaderna visar på en avvikelse på -2,5 miljoner kronor. Under det senaste 
året har dock insatserna för barn och unga ökat från 8,4 miljoner kronor till 11,6 
miljoner kronor. Det beror på ett ökat antal dygn på institution och HVB-hem. 
Kostnaderna för externa köp har minskat från 41,3 miljoner kronor 2018 till 22,5 
miljoner kronor 2020. 

• Färdtjänsten har flyttats över till KSF från och med 2020. Överskottet inom 
äldreomsorgen och HSL avser återbetalning av ersättning från Länstrafiken för 2019. 

• Kostnaderna till Försäkringskassan för personlig assistans har minskat då antalet 
ärenden minskat i förhållande till 2019, +1,2 miljoner kronor. 
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Analys av nettokostnadsutveckling 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 

Förändring + ökad 
nettokostnad, förändring 

- minskad nettokostnad 

Statsbidrag 26,7 36,9 -10,2 

Övriga interna intäkter 0,2 0,0 0,2 

Övriga externa intäkter 30,5 29,9 0,6 

Summa intäkter 57,4 66,8 -9,4 

Personalkostnader -208,7 -211,2 2,5 

Lokalkostnader -28,6 -28,2 -0,4 

Övriga interna kostnader -7,4 -7,5 0,1 

Övriga externa kostnader -73,4 -82,7 9,3 

Avskrivningar -1,7 -2,0 0,3 

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

Summa kostnader -319,9 -331,7 11,8 

Summa Nettokostnader* -262,5 -264,9 2,4 

* varav färdtjänst -2,4 0,3  

*varav stödboende 0,3 -0,7  

Summa nettokostnad exkl. 
verksamhetsförändringar -260,4 -264,5  

Kommentarer till nettokostnadsutvecklingen utfall 2019 och 2020 
Nettokostnaden för socialnämnden exklusive verksamhetsförändringar (färdtjänst, daglig 
verksamhet och stödboende*) är 264,5 miljoner kronor 2020. Det är en ökning med 4,1 
miljoner kronor i jämförelse med 2019. Ökningen mellan åren är 1,6 procent. 
Under 2020 har socialnämnden fått högre intäkter än budgeterat, +9,4 miljoner kronor, varav 
den största avvikelsen beror på de särskilda statsbidragen som betalats ut för att täcka 
verksamheternas merkostnader för hantering av den uppkomna situationen med Corona. 
Personalkostnaderna för 2019 exklusive stödboende (-5,6 miljoner kronor) uppgick till 202,9 
miljoner kronor. Ökningen är 8,1 miljoner kronor mellan åren. De redovisade merkostnaderna 
för Corona är 8,1 miljoner och löneökningarna har kompenserats med 3,4 miljoner kronor. 
Volymerna inom personlig assistans, särskilt boende och familjehem har minskat och det har 
medfört lägre personalkostnader. 
Ökningen av de externa kostnaderna är 9,3 miljoner kronor. Det motsvarar till största delen 
kostnaderna som socialnämnden haft i merkostnad under 2020 för förbrukningsmaterial, 
skyddsutrustning och hygienartiklar för att minska risken för smittspridning av covid-19. 
Ekonomiskt bistånd har haft ökade kostnader med 1,6 miljoner kronor medan ersättningarna 
till Försäkringskassan för personlig assistans minskat med motsvarande kostnad, -1,6 miljoner 
kronor. 
  

  



15 
Årsredovisning 
Socialnämnden 

Analys av verksamheter 

Verksamheter (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Nämnd -0,6 -0,8 0,2 

Förvaltningsövergripande -16,7 -20,2 3,5 

Myndighetsenheten -38,6 -38,7 0,1 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård -134,1 -135,7 1,6 

Individ- och familjeomsorg -35,6 -34,4 -1,2 

Funktionsvariation -39,3 -43,9 4,6 

Summa nettokostnader -264,9 -273,7 8,8 

Kommentar 

Budgetavvikelsen för socialnämnden är ett överskott på 8,8 miljoner kronor. 
Nämnden har haft färre sammanträden än planerat på grund av rådande situation med 
pandemin och redovisar därför ett överskott på 0,2 miljoner kronor. 
Under året har ledningen till stora delar fått arbeta med att hantera frågor som varit kopplade 
till situationen med risk för smittspridning av covid-19. Det har inneburit att andra planerade 
utvecklingsarbeten och kompetensutveckling fått stå tillbaka. Som en naturlig följd har olika 
driftkostnader därmed också varit lägre än de brukar. Överskottet uppgår till 3,5 miljoner 
kronor. 
Myndighetsenheten har haft ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket inneburit att 
verksamheten fokuserat på att arbeta med olika åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen. 
Under året har verksamheten kunnat finansiera 50 procent av avvikelsen med externa medel, 
vilket gör att budgetavvikelsen blir -1,8 miljoner kronor. Placeringskostnaderna för personer 
med funktionsvariation och vuxna missbrukare ligger på ett överskott på 1,1 miljoner kronor 
och resterande del 0,8 miljoner kronor avser överskott på personal, då flera arbetat med 
utvecklingsfrågor inom ramen för olika projekt. 
Äldreomsorgen har haft en uppbromsning av kostnaderna under året. Det har funnits lediga 
lägenheter inom särskilt boende i olika omfattning under året. Verksamheten har haft 
merkostnader för personal med c:a 8,1 miljoner kronor på grund av arbete med förhindrande 
av smittspridning. Dessa kostnader täcks dock med extra statsbidrag. Dagverksamheten och 
frivilligcentralen har fått stänga sina verksamheter och personalen har istället arbetat inom 
övriga verksamheten. Hälso- och sjukvården har fått extra höga kostnader för hyrpersonal, 
men dessa täcks med statsbidrag. Under hösten har det skett nyanställningar vilket medför att 
behovet av hyrpersonal kommer att minska. Sammanlagt redovisar äldreomsorgen och hälso- 
och sjukvården ett överskott på 1,6 miljoner kronor. 
Individ- och familj redovisar ett underskott på -1,2 miljoner kronor. Kostnaderna för 
placeringar på institution och HVB-hem har ökat markant. Det beror främst på att några 
placerade har haft långa placeringar och därmed har det skett en ökning av antalet dygn. 
Sammanlagt är avvikelsen för placeringar och insatser ett underskott på -1,7 miljoner kronor. 
Kostnaderna för personal övriga kostnader har varit lägre än budget 0,5 miljoner kronor. 
Insatserna inom psykiatri och LSS, funktionsvariation, visar på ett överskott på 4,6 miljoner 
kronor. Kostnaderna för personlig assistans har minskat på grund av lägre volym, överskottet 
är 2,7 miljoner kronor. Kostnaderna för boende inom psykiatrin ligger 1,0 miljon kronor lägre 
än budget. Inför 2020 förstärktes budgeten utifrån en volymökning. Verksamheten har inte 
behövt använda alla resurser.  
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Kostnaderna har blivit lägre på grund av att det skett en minskning av aktiviteter som en följd 
av pandemin. Personalkostnader och övriga kostnader för boendestöd och övriga insatser 
inom LSS och psykiatri är lägre än den budgeterade nivån vilket ger ett överskott på 0,9 
miljoner kronor. 



Fokusområden, nämndsmål och indikatorer 2020 

Socialnämnden
Bilaga 1



Förklaring till färgkodning i bilagan

Fokusområden och nämndsmål

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

Nära att bli uppfyllt

Uppfyllt



Fokusområden Nämndsmål Indikator Period Utfall Långsiktigt målvärde år 2020 Kommentar indikator

Invånare 0-19 år i 

ekonomiskt utsatta hushåll, 

andel (%)

2020 Ej tillämplig. Under snittet för 

Region Skåne

Inga värden återfinns i 

Kolada för 2019 och 

2020.

Vuxna biståndsmottagare 

med långvarigt ekonomiskt 

bistånd, andel (%) av 

befolkningen

2020 Lägre än genomsnittet 

i Region Skåne.

Inga värden för 2020 

finns ännu i Kolada.

Ökad 

sysselsättnings-

grad

Socialnämnden ska verka 

för att alla 

kommuninvånare är 

självförsörjande och i 

sysselsättning



Fokusområden Nämndsmål Indikator Period Utfall Långsiktigt målvärde år 2020 Kommentar indikator

Vuxna biståndsmottagare 

med försörjningshinder på 

grund av arbetslöshet, andel 

(%)

2020 Ej tillämplig. Lägre än genomsnittet 

i Region Skåne

Inga värden finns i 

Kolada för 2019 eller 

2020.

Vuxna biståndsmottagare 

med försörjningshinder på 

grund av sjukdom och ohälsa, 

andel (%)

2020 Ej tillämplig. Lägre än genomsnittet 

i Region Skåne

Inga värden för 2019 

och 2020 finns i 

Kolada.

Vuxna biståndsmottagare 

med försörjningshinder på 

grund av sociala skäl, andel 

(%)

2020 Ej tillämplig. Lägre än genomsnittet 

i Region Skåne.

Inga värden för 2019 

och 2020 finns i 

Kolada.

Vuxna biståndsmottagare 

med långvarigt ekonomiskt 

bistånd, andel (%)

2020 Lägre än genomsnittet 

i Region Skåne.

Värden för 2020 ännu 

ej klara i Kolada.

Vuxna biståndsmottagare 

med mycket långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel 

(%)

2020 Ej tillämplig. Lägre än genomsnittet 

i Region Skåne.

Inga värden för 2019 

och 2020 finns i 

Kolada.

Hållbart samhälle Socialnämnden ska aktivt 

samverka internt och 

externt för att bidra till ett 

socialt hållbart samhälle



Fokusområden Nämndsmål Indikator Period Utfall Långsiktigt målvärde år 2020 Kommentar indikator

Socialnämnden ska bejaka 

den digitala utvecklingen i 

samhället                                             

.

SKL - eBlomlåda för Åstorp, 

socialförvaltningen

2020 Statistik ej tillämplig. Ökning med 25% från 

mätningen 2018.

Till följd av den 

rådande pandemin 

har all verksamhet 

påbörjat arbetet mot 

ett mer digitalt 

samhälle. Främst 

gäller det 

mötesstrukturen men 

även att hitta nya 

smarta lösningar för 

verksamheten att 

använda, både för att 

öka säkerhet och 

kvalitet i arbetet för 

medborgare och 

anställda. Vidare 

kommentarer se 

uppföljning av 

nämndsmål.

Socialnämnden ska styra 

och följa upp nämndens 

ekonomi                                

.

Ekonomisk följsamhet 2020 Budget i balans. Sedan två år ligger 

fokus på ekonomisk 

följsamhet och 

anpassning av 

verksamheten till 

givna ramar.

2019 gav en positiv 

utveckling och 2020 

visade på samma 

trend och exklusive 

pandemikostnader 

redovisade 

verksamheten ett 

överskott.

Hållbart samhälle



Fokusområden Nämndsmål Indikator Period Utfall Långsiktigt målvärde år 2020 Kommentar indikator

Brukarbedömning särskilt 

boende äldreomsorg - 

bemötande, förtroende och 

trygghet, andel (%)

2020 100% Redovisning av de 

olika värden som finns 

i Kolada. Åstorp har 

legat under rikssnittet 

de senaste åren. 2020 

har värdet förbättrats. 

Brukarbedömning barn- och 

ungdomsvård IFO - 

helhetssyn, andel (%)

2020 100% 2019 var första året 

som kommunen 

deltog i de digitala 

mätningarna i KKIK.  

2019 var värdet 80%, 

vilket förbättrats 

något till 2020 (83%). 

Alla kommuner, så 

även Åstorp, har 

upplevt svårigheter 

att få kontakt med 

klienter under 

pandemin, vilket även 

påverkat 

svarsfrekvens och i 

vissa fall även svaren.

Förbättra 

framtiden för barn, 

unga och äldre

Socialnämnden ska arbeta 

för lika rättigheter, 

skyldigheter och 

möjligheter för alla 

kommuninvånare



Fokusområden Nämndsmål Indikator Period Utfall Långsiktigt målvärde år 2020 Kommentar indikator

Brukarbedömning barn- och 

ungdomsvård IFO 

vårdnadshavare - helhetssyn, 

andel (%)

2020 100% 2019 var första året 

som kommunen 

deltog i de digitala 

mätningarna i KKIK.  

2019 var värdet 80%, 

vilket förbättrats till 

100 % år 2020. 

Arbetet har fortlöpt 

och trots pandemin 

upplever 

vårdnadshavare att 

det får en god service 

från verksamheten.

Brukarbedömning 

boendestöd SoL - Brukaren 

får bestämma om saker som 

är viktiga, andel (%)

2020 100% Första året som 

kommunen deltar i 

denna mätning inom 

KKIK. Dock med gott 

resultat.

Förbättra 

framtiden för barn, 

unga och äldre

Socialnämnden ska arbeta 

för lika rättigheter, 

skyldigheter och 

möjligheter för alla 

kommuninvånare



Fokusområden Nämndsmål Indikator Period Utfall Långsiktigt målvärde år 2020 Kommentar indikator

Brukarbedömning 

ekonomiskt bistånd IFO - 

helhetssyn, andel (%)

2020 100% 2019 var första året 

som kommunen 

deltog i de digitala 

mätningarna i KKIK.  

2019 var värdet 90%, 

vilket försämrats till 

2020 (64%). Alla 

kommuner, så även 

Åstorp, har upplevt 

svårigheter att få 

kontakt med klienter 

under pandemin. Det 

har även varit stort 

trygg på 

verksamheten till följd 

av pandemin.

Brukarbedömning 

gruppbostad LSS - Brukaren 

får bestämma om saker som 

är viktiga hemma, andel (%)

2020 100% 2019 var första året 

som kommunen 

deltog i de digitala 

mätningarna i KKIK.  

2019 var värdet 76%, 

vilket förbättrats 

något till 2020 (87%), 

bättre än riket i 

snitt. Alla kommuner, 

så även Åstorp, har 

upplevt svårigheter 

att få kontakt med 

klienter under 

pandemin, vilket även 

påverkat 

svarsfrekvens och i 

vissa fall även svaren.

Förbättra 

framtiden för barn, 

unga och äldre

Socialnämnden ska arbeta 

för lika rättigheter, 

skyldigheter och 

möjligheter för alla 

kommuninvånare



Fokusområden Nämndsmål Indikator Period Utfall Långsiktigt målvärde år 2020 Kommentar indikator

Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg - bemötande, 

förtroende och trygghet, 

andel (%)

2020 100% Redovisning av de 

olika värden som finns 

i Kolada. Åstorp har 

legat runt rikssnittet 

de senaste åren. 2020 

har värdet försämrats 

något.

Brukarbedömning individ- 

och familjeomsorg totalt - 

helhetssyn, andel (%)

2020 100% 2019 var 

verksamheten med i 

denna mätning första 

gången. Kommunen 

följer rikssnittet.

Brukarbedömning 

missbruksvård IFO - 

helhetssyn, andel (%)

2020 100% 2019 var första året 

som kommunen 

deltog i de digitala 

mätningarna i KKIK.  

2019 var värdet 86%, 

vilket försämrats 

något till 2020 (80%). 

Alla kommuner, så 

även Åstorp, har 

upplevt svårigheter 

att få kontakt med 

klienter under 

pandemin, vilket även 

påverkat 

svarsfrekvens och i 

vissa fall även svaren.

Förbättra 

framtiden för barn, 

unga och äldre

Socialnämnden ska arbeta 

för lika rättigheter, 

skyldigheter och 

möjligheter för alla 

kommuninvånare



Fokusområden Nämndsmål Indikator Period Utfall Långsiktigt målvärde år 2020 Kommentar indikator

Heltidsarbetande 

månadsavlönade, kommun, 

andel (%)

2020 100% Alla medarbetare 

erbjuds heltid vid 

anställning, men en 

andel önskar arbeta 

deltid. 

Sjukfrånvaro kommunalt 

anställda totalt, (%)

2020 3% Kommunens och 

socialförvaltningens 

totala snittvärde (källa 

QV) 2017-2020

Attraktiv 

arbetsgivare

Socialnämnden ska 

erbjuda sina medarbetare 

goda arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter   



Fokusområden Nämndsmål Indikator Period Utfall Långsiktigt målvärde år 2020 Kommentar indikator

Brukarbedömning 

boendestöd SoL - Brukaren 

känner sig trygg med alla i 

personalen, andel (%)

2020 100% Första året med digital 

medverkan i 

brukarundersökning, 

därför saknas historik. 

Målvärdet är dock att 

alla (100%) ska känna 

sig trygga mer 

personalen.

Brukarbedömning 

gruppbostad LSS - Brukaren 

känner sig trygg med alla i 

personalen, andel (%)

2020 100% 2019 var första året 

som kommunen 

deltog i de digitala 

mätningarna i KKIK.  

2019 var värdet 94%, 

vilket försämrats till 

2020 (73%). Alla 

kommuner, så även 

Åstorp, har 

upplevt under 

pandemin som 

utmanande.

Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg - trygghet 

(mycket trygga), andel (%)

2020 100% Andelen "mycket 

trygga" inom 

hemtjänsten ligger 

stabilt runt 40% över 

åren, dock något 

under rikssnittet.

Service och 

bemötande

Socialnämndens 

verksamheter ska präglas 

av respekt , värdighet och 

trygghet



Fokusområden Nämndsmål Indikator Period Utfall Långsiktigt målvärde år 2020 Kommentar indikator

Brukarbedömning särskilt 

boende äldreomsorg - 

trygghet, andel (%)

2020 100% Trygghetsmätningen 

för särskilt boende 

ligger kvar över 90% 

inom kommunen, 

samt över rikssnittet. 

Brukarbedömning 

ekonomiskt bistånd IFO - få 

kontakt, andel (%)

2020 100% 2019 var första året 

som kommunen 

deltog i de digitala 

mätningarna i KKIK.  

2019 var värdet 86%, 

vilket försämrats 

något till 2020 (81%). 

Alla kommuner, så 

även Åstorp, har 

upplevt svårigheter 

att få kontakt med 

klienter under 

pandemin, vilket även 

påverkat 

svarsfrekvens och i 

vissa fall även svaren.

Service och 

bemötande

Socialnämndens 

verksamheter ska präglas 

av respekt , värdighet och 

trygghet



Fokusområden Nämndsmål Indikator Period Utfall Långsiktigt målvärde år 2020 Kommentar indikator

Brukarbedömning 

missbruksvård IFO - få 

kontakt, andel (%)

2020 100% 2019 var första året 

som kommunen 

deltog i de digitala 

mätningarna i KKIK.  

2019 var värdet 78%, 

vilket förbättrats till 

100% år 2020, vilket 

är bättre än 

rikssnittet. Trots 

pandemin har 

verksamheten haft 

god kontakt med 

klienterna.

Service och 

bemötande

Socialnämndens 

verksamheter ska präglas 

av respekt , värdighet och 

trygghet



Bilaga 2

UTFALL PER VERKSAMHETSOMRÅDE
(alla belopp anges i tkr) Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse 

nettokostnad
Nämnd 744 799 621 178

Förvaltningsadministration 13 103 20 155 16 577 3 578

föreningsbidrag 235 352 213 139

tillstånd och tillsyn alkohol 0 0 1 -1

förvaltningsövergripande* 12 868 19 803 16 363 3 440

Myndighetsenheten 38 441 38 690 38 576 114

placeringar funktionshinder 6 693 5 876 5 556 320

myndighet vuxna/äldre 10 583 11 840 11 099 741

ekonomiskt bistånd 19 707 18 434 20 211 -1 777

placeringar och insatser vuxna 1 458 2 540 1 710 830

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 134 564 135 690 133 827 1 863

hälso- och sjukvård 22 775 24 399 22 276 2 123

särskilt boende 52 533 52 197 52 790 -593

ledning och administration 6 006 6 418 6 960 -542

ordinärt boende 53 250 52 414 52 104 310

färdtjänst** 0 262 -303 565

Individ- och familjeomsorg 29 963 34 448 35 623 -1 175

öppenvård barn och familj 5 392 5 629 5 293 336

myndighet barn och unga 8 056 8 817 10 297 -1 480

placeringar och insatser barn o unga 10 604 14 408 15 179 -771

bostadsanpassningsbidrag 1 164 800 793 7

ledning och administration 4 747 4 794 4 061 733

Funktionsvariation 42 780 43 901 39 245 4 656

personlig assistans 12 384 11 568 8 879 2 689

övriga insatser 4 661 5 790 4 937 853

ledning och administration 1 411 1 578 1 464 114

bostad med särskild service 24 324 24 965 23 965 1 000

Totalsumma 259 595 273 683 264 469 9 214

*nämndssekreterare flyttad till KSF

** färdtjänst flyttad till KSF

I utfallet ingår 19 944 tkr i kostnader för corona och 19 431 tkr i intäkter.



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

Antal beviljade hemvårdstimmar 

2020 8 745 8 812 9 107 8 316 8 374 8 629 9 306 9 862 9 621 8 776 7 770 8 106 8 785

Särskilt boende - lediga lägenheter

2020 9 4 6 6 7 5 7 8 1 5 7 0 5

Beslut Korttidsplats

2020 17 12 7 3 2 6 6 10 15 15 15 16 10

Äldreomsorg

Kommentar: Hemvården har under året haft ett ökat antal insatser, men är nu nere på samma nivå som i början på 2020. Genomgång av beviljade och planerade 

insatser har skett under året.

Kommentar: Inflyttningsstopp infördes under året på Backsippan, vilket har minskat antalet tomma lägenheter. Pandemin har periodvis stoppat inflytt.

Kommentar: Under pandemin har verksamheten inte verkställt växelvård på grund av smitta. Behovet av korttid ökade från augusti och dessa har även verkställts 

på lediga platser på särskilt boende.
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År/Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt månad

Antal brukare med beslut

2020 114 114 110 112 112 116 112 114 112 115 113 116 113

Beslut Personlig assistans LSS

2020 9 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 10

Beslut Kontaktperson

2020 51 50 49 49 48 49 49 49 49 53 53 54 50

LSS - Funktionshinder

Kommentar: Ärendemängden har legat stabilt över tid, trots en ökning i ansökningar har bifallsbeslut inneburit stabilitet i volymen.

Kommentar: Assistansärendena har legat stabilt över tid med en ökning efter sommarmånaderna.

Kommentar: Översyn görs kring insatsen i samband med att besluten ska omprövas. Det finns ett stabilt behov av insatsen.
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År/Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt månad

Aktuella klienter med beslut

2020 16 16 17 19 19 17 16 16 14 15 17 20 17

Extern köpt vård missbruk 

2020 4 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

IFO - Missbruk

Kommentar: Viss ökning av volym med förväntad ytterligare ökning utifrån problematik kopplat till psykisk ohälsa och missbruk utifrån Covid-19.

Kommentar: Enheten arbetar med att i samverkan med öppenvården tillse effektiva och evidensbaserade behandlingsalternativ på hemmaplan för att minska 

externköpen av missbruksvård.

Verksamhetsstatistik Socialnämnden Sida 3 av 7



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

Aktuella brukare med beslut

2020 43 42 43 43 44 42 42 42 43 45 44 46 43

Insats Kontaktperson, beslut

2020 20 20 19 19 20 19 18 18 17 19 19 19 19

Psykiatri

Kommentar: Antalet klienter inskrivna har legat stabilt över tid, genomgång av samtliga ärenden görs kontinuerligt framöver utifrån behovsprövning.

Kommentar: Översyn görs kring insatsen i samband med att besluten ska omprövas. Det finns ett stabilt behov av insatsen.
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År/Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt månad

Antal pågående ärenden med insats

2020 92 92 94 99 95 97 99 99 99 101 100 105 98

Externt köpta vårdinsatser

2020 6 7 7 8 8 9 9 9 8 7 6 5 7

Familjehem,  egenarvoderade

2020 28 25 25 26 24 25 26 29 30 32 34 33 28

IFO - Barn och unga

Kommentar: Stabilt antal ärenden under årets första halva med ökad volym efter halvårsskivftet. Insatsen innebär både vård inom egen öppenvård och extern 

köpta insatser.

Kommentar: En ökning i behovet av instutionsplaceringar har skett under 2020. Verksamheten arbetar löpande med att korta ner placeringstiden.

Kommentar: Någon placering har återgått till hemmet och någon har fått annan vårdform, på helår framträder ett ökat behov av insatsen.
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År/Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt månad

Antal pågående utredningar

2020 16 13 13 16 15 16 18 14 12 9 11 11 14

Kommentar: Flukuerande nivå under 2020. Verksamheten avsatt resurs som arbetar med inriktat för dessa ungdomar och utreder möjligheter till att ingå i 

samverkan kring målgruppen. 

IFO - LuL, lagen om unga lagöverträdare

Verksamhetsstatistik Socialnämnden Sida 6 av 7



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

Antal inkomna ärenden, aktualiseringar

2020 21 20 28 24 29 33 30 31 28 22 24 12 25

Antal klienter med insats

2020 283 289 306 302 310 329 313 313 287 275 279 276 297

Summa ekonomiskt bistånd

2020 1 712 1 517 2 101 1 971 1 564 2 333 1 922 1 151 1 337 2 057 1 419 1 113 1 683

Kommentar: Antalet klienter har ökat i takt med att ansökningar om bistånd inkommer till myndigheten, under sista kvartalet tillsattes resurs för att arbeta riktat 

med målgruppe vilket påverkat utfallet med en markant minskning.

Kommentar: Ekonomiskt bistånd har utifrån extratjänster och Öka Takten inte haft den markanta ökning på försörjningsstödet som annars förelegat utifrån 

ökningen av klienter och ansökningar. Flera hushåll är barnfamiljer vilket påverkar summan per hushåll. Utfallet i oktober beror på eftersläpningar i 

biståndsbedöningen utifrån sommarens volymökning.

IFO - Ekonomiskt bistånd

Kommentar: Ansökningar om försörjningsstöd ökar detta bedöms vara relaterat till den omvärldssituation som uppstått i förhållande till covid-19 med ökande 

arbetslöshet till följd av minskad turistnäring i kranskommuner, varsel och permiteringar utifrån situationen förtraktens arbetsgivare. Även arbetstillfällen för nya 

kommuninvånare och ungdomar som avslutar studier har minskat och lett till ökad arbetslöshet och svårigheter till egenförsörjning.
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PROTOKOLL 
2021-02-18 

Sn §  
 
Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 
Dnr SND 2021/9 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar ett överskott på investeringsbudgeten med 4 028 tkr 
som inte använts under 2020. Under 2020 har det i några fall blivit förseningar 
på grund av rådande läge med pandemin. För 2021 har socialnämnden följande 
önskemål om överföring av investeringsmedel: 

• Inventarier och möbler, 200 tkr 
• Fortsatt utveckling av välfärdteknik inom verksamheterna, avser utgifter 

för infrastruktur och tekniska lösningar 1 200 tkr 
• Fortsatt arbete med införande av nytt verksamhetssystem 1 000 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-28 från Monica Ehnberg, socialchef och Katarina 
Rikse, ekonom 
Överföring av investeringsmedel 2020-2021, 2021-01-28 
Beslut från SnAu 2021-02-04 § 30 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att begära överföring av 2 400 tkr av outnyttjade 
investeringsmedel 2020 till investeringsbudget 2021. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att begära överföring av 2 400 tkr av outnyttjade 
investeringsmedel 2020 till investeringsbudget 2021. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

SND 2021/9 

Kommunstyrelsen 
 
Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 
Dnr SND 2021/9 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar ett överskott på investeringsbudgeten med 4 028 tkr som 
inte använts under 2020. Under 2020 har det i några fall blivit förseningar på 
grund av rådande läge med pandemin. För 2021 har socialnämnden följande 
önskemål om överföring av investeringsmedel: 

• Inventarier och möbler, 200 tkr 
• Fortsatt utveckling av välfärdteknik inom verksamheterna, avser utgifter för 

infrastruktur och tekniska lösningar 1 200 tkr 
• Fortsatt arbete med införande av nytt verksamhetssystem 1 000 tkr. 

 
Förslag till beslut 
Att socialnämnden begär överföring av 2 400 tkr av outnyttjade investeringsmedel 
2020 till investeringsbudget 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-28 från Monica Ehnberg, socialchef och Katarina Rikse, 
ekonom. 
Överföring av investeringsmedel 2020-2021, 2021-01-28 
 
Ärendet 
Enligt direktiv från ekonomikontoret får inte alla outnyttjade medel fortsätta föras 
mellan åren utan tydlig motivering inför fullmäktiges ställningstagande.  
Socialnämnden har dock behov av överföring av investeringsmedel från 2020 
inom vissa områden. I några fall har arbete försenats och tvingats flyttas fram på 
grund av rådande läge med pandemin. 

• Verksamheten har ett kontinuerligt behov av utbyte av möbler och inventarier. 
Under 2021 kommer en plan för utbyte av möbler och inventarier att upprättas 
varför behovet av resterande anslag för 2020 kvarstår. 

• Inom vård och omsorg finns det behov av att fortsätta och utveckla arbetet med 
att hitta och införa tekniska lösningar inom ramen för välfärdsteknik.  

• Arbetet med införande av nytt verksamhetssystem har försenats men har dock 
påbörjats under hösten 2020. Förseningen har medfört att utgifterna under året 
blivit lägre än tilldelade medel. Då införandet fortsätter även under 2021 kvarstår 
behovet av 2020 års investeringsanslag.  

 
Beaktande av barnperspektivet 
Nej 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

SND 2021/9 

Expedieras till  
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
 
Monica Ehnberg   Katarina Rikse 
Socialchef    Ekonom  
042-641 32    042-641 16  
monica.ehnberg@astorp.se   katarina.rikse@astorp.se 



Överföring av medel mellan budgetår 2020-2021

Nämnd/Förvaltning: Socialnämnden / Socialförvaltningen

Verksamhet/Projekt Drift = D Budget Redov. Avvikelse Begärd

Investering = I 2020 2020 överföring

Möbler Och Inventarier Sn I 1 200 955 245 200

Inköp Bostadsrättslägenhet I 300 0 300 0

Vitvaror I 100 37 63 0

Höj- Och Sänkbara Sängar Äo I 300 329 -29 0

It-Investeringar Socialnämnd I 200 0 200 0

Välfärdsteknologi I 1 500 228 1 272 1 200

Wifi-Säbo I 100 0 100 0

Beslutstödssystem Qv I 0 0 0 0

Larm Och Tillbehör I 200 52 148 0

Nytt Verksamhetssystem I 2 500 770 1 730 1 000

Summa 6 400 2 372 4 028 2 400

Varför har inte investeringen slutförts under året?

Flera projekt har inte utnyttjats som planerat till följs av pandemin 2020. Enligt direktiv från 

ekonomikontoret får inte alla outnyttjade medel fortsätta föras mellan åren utan tydlig motivering 

inför fullmäktiges ställningstagande.  Dock har socialförvaltningen behov av en överföring av saldo 

gällande outnyttjade investeringsmedel från 2020.

* Möbler och inventarier; eftersläpning pga pandemin, behov och plan läggs under 2021.

* Digitaliseringen fortlöper, dock har pandemin påverkat negativt. Fokus har varit här och nu. 

Verksamheten har behov av att hitta och införa mer tekniska lösningar inom välfärdsteknik under 

2021. 

* Medel för införandet av nytt verksamhetssystem. Större kostnader hade prognostiserats för 2020 än 

När beräknas investeringen vara slutförd?

*  2021

Behövs hela den kvarvarande budgeten föras över?

Socialnämnden äskar om att överföra 2 400 tkr av ej utnyttjade investeringmedel från 2020.

* möbler / inventarier: 200 tkr

* infrastrukturkostnader kopplade till införande av välfärdsteknologi samt nya tekniska lösningar 

inom välfärdsområdet: 1 200 tkr

* fortsatt införande av verksamhetssystem: 1 000 tkr

Har några omständigheter för investeringen förändrats under året?

Efter 2019 har klargjorts att ansvaret för inköp/försäljning av bostadsrätter ligger under KSF. Därtill 

används ej investeringsbudget för bostadsrätter då renoveringsbehov tillfaller KSF.
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PROTOKOLL 
2021-02-18 

Sn §  
 
Internkontrollplan för Socialnämnden 2021 
Dnr SND 2021/10 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden en 
skyldighet att löpande granska och följa upp sin verksamhet i det interna 
kontrollsystemet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kvalitetscontroller Magnus Nygren. 
Internkontrollplan för Socialnämnden 2020  
Beslut från SnAu 2021-02-04 § 31 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta Internkontrollplan för Socialnämnden 2020. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplan för Socialnämnden 2020. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Magnus Nygren  
Kvalitetscontroller 
042 – 64 118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
 
Socialnämnden 
 
Internkontrollplan för Socialnämnden 2021  
Dnr SN 2021-10 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden en 
skyldighet att löpande granska och följa upp sin verksamhet i det interna 
kontrollsystemet.  
 
Förslag till beslut 
Att socialnämnden godkänner framtagen internkontrollplan för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse framtagen av Magnus Nygren, kvalitetscontroller inom 
socialförvaltningen samt bifogad internkontrollplan. 
 
Ärendet 
  
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden en 
skyldighet att löpande granska och följa upp sin verksamhet i det interna 
kontrollsystemet. Internkontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och 
säkerhet i organisationen. Nämnden ska inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt, samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Möjliga kontrollområden för intern kontroll har 
identifierats. För varje område har gjorts en riskanalys som syftar till att 
synliggöra vilka risker som finns, det vill säga vilka aktiviteter eller 
händelser som kan påverka en organisations förmåga att uppnå sina mål. 
Riskanalysen består av: Riskinventering, prioritering utifrån risk- och 
väsentlighetsbedömning samt riskhanteringsåtgärder. 
 
Samverkan med andra enheter/förvaltningar: 
Ingen samverkan föreligger. 
 
Intressekonflikter: 
Inga intressekonflikter anses förekomma. 
 
Finansiering: 
Förslaget är kostnadsneutralt. Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-02-09 
Version  1 
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Uppföljning: 
Planen följs upp och redovisas till kommunstyrelsen i december 2021. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
Bedömning utifrån barnperspektivet 
Beslutet bedöms inte att påverka barn. 
 
Hur har barns bästa beaktats? 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
Magnus Nygren    
Kvalitetscontroller   
Socialförvaltningen   
 
 
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Beskrivning av intern kontroll 

Beskrivning riskanalys samt matris för bedömning av risk utifrån sannolikhet och konsekvens (väsentlighetsgrad). 

Riskanalys 

Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 

Intern kontroll handlar om 

 Att ha kontroll över verksamheten: Vad gör vi, hur gör vi, när görs det och varför 

 Styrning och effektivitet 

 Ordning och reda 

 Trygghet 

En god intern kontroll kännetecknas av följande: 

 Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning. 

 En rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten. 

 Säkerställande av att lagar, policys, reglementen mm tillämpas. 

 Skydd mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. 

 Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. 

Riskanalys - att identifiera riskerna 

I alla organisationer, oavsett storlek, finns risk för att oönskade situationer inträffar. I kommuner kan det t ex röra sig om felaktig eller otillbörlig användning av 

medel, felaktig hantering av mediciner, en hårddiskkrasch eller felaktigt utbetalda bidrag. Internkontrollen handlar därför även om att kartlägga och analysera 

befintliga risker samt vidta åtgärder för att minimera dessa. 

Riskanalysen går ut på att identifiera och bedöma de risker eller hot som organisationen ställs inför i sin strävan att uppnå målen. 

Andra sätt att identifiera risker kan vara: 

 Revisionens granskningar 

 Tillsynsmyndigheternas granskningar 

 Tidigare och egna erfarenheter av brister i verksamhetssystem 

 Omvärldsfaktorer 
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 Reglementen, policydokument, regler etc 

 Aktuella rutinbeskrivningar 

 Diverse system 

Matris för bedömning av konsekvens och sannolikhet vid intern kontroll 

Varje ruta i riskmatrisen svarar mot en kombination av sannolikhet och konsekvens (väsentlighetsgrad) och är ett gängse vedertaget arbetssätt vid riskanalys. 
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Socialnämnden 

Konsekvens  

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:  

1) Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 

2) Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 

3) Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 

4) Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

  

Sannolikhet  

Sannolikhetsnivåer för fel:  

1) Osannolik: risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå 

2) Mindre sannolik: risken är mycket liten att fel ska uppstå 

3) Möjlig: det finns risk för att fel ska uppstå 

4) Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå 
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Riskanalys - bruttorisklista - internkontrollplan 

Riskanalys 

För varje område har gjorts en riskanalys som syftar till att synliggöra vilka risker som finns, det vill säga vilka aktiviteter eller händelser som kan påverka en 

organisations förmåga att uppnå sina mål. 

Riskanalysen består av: 

1. Riskinventering 

2. Prioritering utifrån risk- och väsentlighetsbedömning 

3. Riskhanteringsåtgärder 

Modell för att försöka hitta riskerna 

Modell och matris är framtagen för Åstorps kommun och bygger på den modell och matris som beskrivs i: R Svensson, Hur vet vi vad som ska kontrolleras? 

Riskanalys i kommunal och landstingskommunal verksamhet, Iutus Förlag, AB, 2012. 

Bruttorisklista 

Riskanalysen för möjliga kontrollområden sammanfattas i en bruttorisklista, en matris med rubrikerna: 

 Område (möjligt kontrollområde) 

 Riskinventering (risk och konsekvens) 

 Fokusområden / mål 

 Prioritering (konsekvens / väsentlighet och sannolikhet) 

 Riskhanteringsåtgärder (befintliga och föreslagna) 

Internkontrollplan 

Utifrån bruttorisklistan föreslås därefter ett antal kontrollområden med hög prioriteringsordning att granskas i internkontrollplan. 
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Bruttorisklista 

S
a
n

n
o

li
k
h

e
t 

4 

    

3 

    

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 
 

Allvarligt 
Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik Allvarlig 
3 Möjlig Kännbar 
2 Mindre sannolik Lindrig 
1 Osannolik Försumbar 

 

 

Allvarligt Medium Totalt: 7 
 

6 

5 2 

7 3 4 1 

6 1 
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Riskkategorier Risker Konsekvens av risk Riskvärde Befintliga åtgärder Motivering Fokusområde/mål 

Verksamhet 1  

Brister i arbetet inom 

myndighet och verkställighet 

som påverkar den enskilde. 

Risk: den enskilde far illa. 

Kan få konsekvenser för den 

enskilde gällande liv, hälsa och 

välbefinnande. 

8 Rutiner och riktlinjer för 

processer inom 

myndighetsutövning och 

verkställighet inom 

verksamheten. Rutin för 

kvalitetsuppföljning av 

verksamheten. 

Nämnden vill att fortsatt 

fokus på individens bästa 

och välbefinnande. 

Förbättra framtiden för barn, 

unga och äldre (2017+2018) 

2  

Omsorgstagare inom 

äldreomsorg upplever 

omsorgen negativt. Risk: 

omsorgstagare far illa. 

Kan få konsekvenser för den 

enskilde gällande liv, hälsa och 

välbefinnande. 

9 Rutiner och riktlinjer för 

processer inom 

myndighetsutövning och 

verkställighet inom 

verksamheten. Rutin för 

kvalitetsuppföljning av 

verksamheten. 

Låga värden i nöjdhet inom 

nationella mätning KKIK 

och Öppna jämförelser. 

Förbättra framtiden för barn, 

unga och äldre (2017+2018) 

3  

Brukare inom omsorg 

funktionshinder upplever 

omsorgen negativt. Risk: 

brukare far illa. 

Kan få konsekvenser för den 

enskilde gällande livskvalitet 

och välbefinnande. 

6 Rutiner och riktlinjer. Nämnden vill att fortsatt 

fokus på den enskildes bästa 

och välbefinnande. 

Förbättra framtiden för barn, 

unga och äldre (2017+2018) 

4  

Att barnens situation i 

familjehemmen ej synliggörs 

genom den planerade 

uppföljningen. Risk: barn far 

illa. 

Barn far illa. 8 Rutiner och riktlinjer för 

uppföljning av familjehem. 

Översyn av 

genomförandeplaner för 

översyn i samband med 

överväganden. Kontinuerlig 

strukturerad handledning av 

familjehemmen. 

Nämnden vill att fortsatt 

fokus på placerade barn och 

ungas bästa och 

välbefinnande. 

Förbättra framtiden för barn, 

unga och äldre (2017+2018) 

5  

Brister i handläggning och 

felaktiga insatser inom 

missbruksverksamheten. Risk: 

klienterna får felaktig vård. 

Klienten far illa och får inte rätt 

vård. 

9 Rutiner och riktlinjer för 

insatser, uppföljning och 

avslut av insatser inom 

verksamheten. 

Nämnden vill att fortsatt 

fokus på missbruksvården 

för klienternas bästa och 

välbefinnande. 

Förbättra framtiden för barn, 

unga och äldre (2017+2018) 

6  

Rätt proportion av tillsatt 

bemanning inom äldreomsorg 

utifrån budget. Risk: budget 

hålls ej. 

Omsorgstagaren får inte rätt 

stöd. Kommunens resurser 

används på ett felaktigt sätt. 

12 Bemanningsgrafer och 

budgetuppföljning och 

statsbidrag. 

Nämnden vill att fortsatt 

fokus på äldreomsorgen för 

den enskildes bästa och 

välbefinnande. 

Förbättra framtiden för barn, 

unga och äldre (2017+2018) 
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Riskkategorier Risker Konsekvens av risk Riskvärde Befintliga åtgärder Motivering Fokusområde/mål 

7  

Bristande delaktighet och 

inflytande, information och 

kommunikation för den 

enskilde. 

Synpunkter kommer inte in och 

kan leda till förbättringsåtgärder 

i verksamheten. 

6 Digital synpunktsfunktion 

på hemsida. Information om 

synpunktshantering lämnas 

till brukare, klienter, 

omsorgstagare och 

anhöriga. Rutin för 

synpunktshantering samt 

uppföljning i 

kvalitetsberättelse. 

Nämnden öka fokus på 

kommuninvånarnas bästa 

och välbefinnande genom 

att stimulera till 

synpunktsinlämning. 

Förbättra framtiden för barn, 

unga och äldre (2017+2018) 
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Kommunövergripande risker 

 

Inga kända inför nämnd 2021-02-18. 
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Förslag till internkontrollplan 

Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvarig Rapportering till 

 
Brister i arbetet inom myndighet och 

verkställighet som påverkar den 

enskilde. Risk: den enskilde far illa. 

Att regler och riktlinjer förankras och 

följs i verksamheten. 

Att verksamhetens riktlinjer och 

rutiner ingår i introduktion av 

nyanställda och fortlöpande lyfts i 

verksamhetsmöten och att 

kunskapsöverföring sker mellan 

verksamheterna. 

Kvartalsvis genom 

granskning/stickprov av 

introduktionsplan, mötesprotokoll 

och avvikelserapportering och 

rutingenomgång. 

Enhetschef Förvaltningschef 

Kunskapsöverföring utifrån 

synpunkter och avvikelser som 

inkommer till verksamheten. 

Att verksamhetens riktlinjer och 

rutiner ingår i introduktion av 

nyanställda och fortlöpande lyfts i 

verksamhetsmöten och att 

kunskapsöverföring sker mellan 

verksamheterna. 

Kvartalsvis genom 

granskning/stickprov av 

introduktionsplan, mötesprotokoll 

och avvikelserapportering och 

rutingenomgång. 

Enhetschef Förvaltningschef 

Följsamhet av rutiner, riktlinjer och 

användning av skyddsmaterial utifrån 

pandemin. 

Att verksamhetens riktlinjer och 

rutiner ingår i introduktion av 

nyanställda och fortlöpande lyfts i 

verksamhetsmöten och att 

kunskapsöverföring sker mellan 

verksamheterna. 

Kvartalsvis genom 

granskning/stickprov av 

introduktionsplan, mötesprotokoll 

och avvikelserapportering och 

rutingenomgång. 

Enhetschef Förvaltningschef 

 
Omsorgstagare inom äldreomsorg 

upplever omsorgen negativt. Risk: 

omsorgstagare far illa. 

Granska och kartlägg möjlighet till 

utevistelse. 

Kontrollera att den enskildes 

delaktighet framgår av 

genomförandeplanen, protokoll 

från matråd och boråd. 

Granskning av relevant 

dokumentation 

(genomförandeplaner protokoll från 

matråd och boråd) halvårsvis. 

Enhetschef Förvaltningschef 

Hur är matsituationen utifrån miljö 

och innehåll? 

Kontrollera att den enskildes 

delaktighet framgår av 

genomförandeplanen, protokoll 

från matråd och boråd. 

Granskning av relevant 

dokumentation 

(genomförandeplaner protokoll från 

matråd och boråd) halvårsvis. 

Enhetschef Förvaltningschef 

Vilken möjlighet till aktiviteter finns 

inom verksamheten? 

Kontrollera att den enskildes 

delaktighet framgår av 

genomförandeplanen, protokoll 

från matråd och boråd. 

Granskning av relevant 

dokumentation 

(genomförandeplaner protokoll från 

matråd och boråd) halvårsvis. 

Enhetschef Förvaltningschef 

 
Brukare inom omsorg funktionshinder 

upplever omsorgen negativt. Risk: 

brukare far illa. 

Granska och kartlägg möjlighet till 

utevistelse. 

Kontrollera att den enskildes 

delaktighet framgår av 

genomförandeplanen, protokoll 

från matråd och boråd. 

Granskning av relevant 

dokumentation 

(genomförandeplaner protokoll från 

matråd och boråd) kvartalsvis 

Enhetschef Förvaltningschef 

Hur är matsituationen utifrån miljö 

och innehåll? 

Kontrollera att den enskildes 

delaktighet framgår av 

Granskning av relevant 

dokumentation 

Enhetschef Förvaltningschef 
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Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvarig Rapportering till 

genomförandeplanen, protokoll 

från matråd och boråd. 

(genomförandeplaner protokoll från 

matråd och boråd) kvartalsvis. 

Vilken möjlighet till aktiviteter finns 

inom verksamheten? 

Kontrollera att den enskildes 

delaktighet framgår av 

genomförandeplanen, protokoll 

från matråd och boråd. 

Granskning av relevant 

dokumentation 

(genomförandeplaner protokoll från 

matråd och boråd) kvartalsvis 

Enhetschef Förvaltningschef 

 
Att barnens situation i familjehemmen 

ej synliggörs genom den planerade 

uppföljningen. Risk: barn far illa. 

Granska uppföljningsarbetet samt 

genomför oannonserade hembesök. 

Granskafamiljehemsdokumentatio

n samt planera oannonserade 

besök. 

Kontinuerligt under året, stickprov 

av dokumentation kvartalsvis. 

Enhetschef Förvaltningschef 

 
Brister i handläggning och felaktiga 

insatser inom missbruksverksamheten. 

Risk: klienterna får felaktig vård. 

Granska bedömningar, beslut och 

behandlingsresultat. 

Dokumentationsgranskning vid 

hemmaplanslösningar, hemflytt 

och avslut av insatser. 

Stickprov kvartalsvis. Enhetschef Förvaltningschef 

Granska att genomförandeplaner är 

uppdaterade. 

Dokumentationsgranskning vid 

hemmaplanslösningar, hemflytt 

och avslut av insatser. 

Stickprov kvartalsvis. Enhetschef Förvaltningschef 

 
Rätt proportion av tillsatt bemanning 

inom äldreomsorg utifrån budget. 

Risk: budget hålls ej. 

Granska att verksamheten rätt 

bemannad utifrån beviljade insatser 

och beläggning. 

Avstämning månadsvis gällande 

verkställda beslut och bemanning. 

Månadsvis i samband med 

ekonomiuppföljning. 

Enhetschef Förvaltningschef 

 
Bristande delaktighet och inflytande, 

information och kommunikation för 

den enskilde. 

Att kännedom om 

synpunktshanteringen finns hos 

medarbetare och hos individen. 

Granskning av att information om 

synpunktshantering är tillgänglig 

på enheterna och digitalt. 

Halvårsvis. Enhetschef Förvaltningschef 
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PROTOKOLL 
2021-02-18 

Sn §  
 
Frågor till och från de kommunala råden 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-02-18 

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



Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-02-18 

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 december 2020 och januari 2021 

- Ordförandebeslut att besluta om umgängesbegränsning under 
tidsbegränsad period, 2020-12-18, delegat socialnämndens ordförande 

- Ordförandebeslut att placera barn i familjehem, 2021-01-07, delegat 
socialnämndens ordförande 

- Ordförandebeslut att omplacera barn mellan familjehem, 2020-11-30, 
socialnämndens ordförande 

 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Expedieras 
Akten 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-02-18 

Sn §  
 
Delgivningar 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 214 att anta taxor och 
avgifter att börja gälla från och med 2021-01-01. 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-01-25 § 7 att ansvaret för 
serveringstillstånd övergår till Bygg och miljönämnden från och med 
2021-03-01. 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-01-25 § 9 gällande motion (M) 
och (KD) – Ytterligare krav vid ekonomiskt bistånd samt framtagande 
av handlingsplan, motionen bifölls av kommunfullmäktige. 

 
Protokoll 
SnAu 2021-01-21 §§ 14-20 
SnAu 2021-02-04 § 26-34 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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