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KALLELSE 
 
Socialnämnden kallas till sammanträde. 
 
Socialnämndens sammanträde 2020-04-16 är inte öppet för 
allmänheten. 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 16 april 
Tid: 14.00 
Plats:  Kulturhuset Björnen, Stora salen OBS! PLATSEN! 
 
Gruppmöten sker 13.00. Socialdemokraterna och Centerpartiet: Stora Salen. 
Åstorpsalliansen: Cafeterian. Sverigedemokraterna: Källaren 
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11. Yttrande till revisionen gällande granskning av äldreomsorgens 

livskvalitet 
12. Effektiviseringar inför 2021 och 2022 
13. Effektiviseringsförslag - Flytt av Backsippan till Vidåsen 
14. Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 2019  
15. Förslag på nya ansöknings – och tillsynsavgifter för alkoholtillstånd 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
Att Harri Rosqvist (SD) och Magnus Olsson (S) utses till att jämte 
ordförande justera dagens protokoll. 
 
Expedieras 
Akten 
___________ 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

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

 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs. 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Frågestund för allmänheten 
Inför sammanträdet har allmänheten beretts möjlighet att inkomma med 
frågor. 
 
Socialnämndens beslut  
Allmänheten har inte anmält några frågor. 
____________ 
 
Expedieras:  
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Ekonomisk uppföljning per 2020-03-31 
SnD 2020/37 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning av socialnämndens verksamheter från januari till 
och med mars, utfall efter mars samt helårsprognos för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning per 2020-03-31 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 
20-03-31. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 
20-03-31. 
_______ 
Expedieras:  
Akten 
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Sammanfattande kommentarer politiken 
Socialnämnden redovisar en prognos på - 1 500 tkr efter mars. 
Socialförvaltningen har inte lagt ett förslag till budget i balans 2020 utifrån att arbetet med att 
minimera smittspridning av Corona till riskgrupperna inte ger utrymme till andra utvecklings- 
eller effektiviserings arbete. Verksamheterna arbetar dock med god ekonomiskt hushållning. 
Nämnd: Inga prognostiserade avvikelser. 
Förvaltningsadministration: Den senaste tidens händelser påverkar verksamheterna på olika 
sätt och förvaltningen bedömer att det tillfälligt kan uppstå förvaltningsgemensamma 
kostnader som ligger utöver budget. Det finns därför ett behov av att prognostisera för en 
buffert, -0,4 mkr. 
Myndighetsenheten: Kostnaderna för försörjningsstödet ligger på en högre nivå än budget 
och prognosen för helåret beräknas till -1,0 mkr. Under senaste månaden är det fler hushåll 
som fått bidrag utbetalat. Nämnden kommer att tillfälligt förstärka arbetet med budget- och 
skuldrådgivning. Placeringskostnaderna för vuxna missbrukare har minskat under mars. 
Ytterligare kostnader beräknas kunna finansieras med statliga medel. Prognosen är därför 
minskat till -0,2 mkr för placeringar vuxna missbrukare och extern LSS. 
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård: Äldreomsorgen har under första kvartalet haft 
merkostnader för vak, behov av extrabemanning utifrån enskilt behov samt en ökning av 
sjukfrånvaron. Inom hemvården pågår fortsatt arbete med avstämning av volymer och 
bemanning utifrån uppdrag. Prognosen för äldreomsorgen och hälso- och sjukvård är -
0,5 mkr. Skånetrafiken har gjort en återbetalning av färdtjänstkostnaderna för 2019 på 
+0,3 mkr. 
Individ- och familjeomsorg: Placeringskostnaderna för barn och unga på institution ligger 
fortsatt på högre än budget. Utifrån aktuella placeringar beräknas prognosen till -0,5 mkr vid 
årets slut. I samband med byte av personal har enheten haft tillfälligt extra kostnader. 
Verksamhetsområdet beräknar därför att personalkostnaden blir -0,1 mkr lägre än budget. 
Funktionshinder: Volymen inom personlig assistans har minskat i början av året, vilket leder 
till en lägre nettokostnad för verksamheten. Prognosen visar på ett överskott på 0,4 mkr. 
Intäkten från Länsstyrelsen för personliga ombud har ökat med 0,1 mkr. 
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Sammanfattade kommentarer ekonomichef 
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Uppföljning/helårsprognos övergripande 

  Utfall Interim 
Periodiserat 
utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Statsbidrag 4 523,9 -207,0 4 316,9 13 819,0 13 719,0 100,0 

Övriga intäkter 7 227,1 0,0 7 227,1 27 548,0 29 298,0 -1 750,0 

Summa intäkter 11 750,9 -207,0 11 543,9 41 367,0 43 017,0 -1 650,0 

Personalkostnader -50 136,9 0,0 -50 136,9 -204 157,0 -205 697,0 1 540,0 

Lokalkostnader -7 279,7 0,0 -7 279,7 -28 841,0 -28 841,0 0,0 

Övriga kostnader -20 613,5 0,0 -20 613,5 -76 508,0 -75 118,0 -1 390,0 

Avskrivningar, räntor -523,2 0,0 -523,2 -2 264,0 -2 264,0 0,0 

Summa kostnader -78 553,2 0,0 -78 553,2 -311 770,0 -311 920,0 150,0 

Summa 
Nettokostnader -66 802,3 -207,0 -67 009,3 -270 403,0 -268 903,0 -1 500,0 

I mars har budgeten för socialnämnden justerats då budgeten för färdtjänst flyttats över till 
KSF och budgeten för avskrivningar och räntor justerats till faktisk kostnadsnivå. 

Socialnämnden redovisar en prognos på - 1 500 tkr efter mars. 
Merkostnader för verksamheterna på grund av Corona pandemin beräknas till största delen 
kunna täckas med de extra medel som staten skjuter till. Förvaltningen följer och redovisar 
kostnader och intäkter löpande. Under mars har förvaltningen haft kostnader för 483 tkr för 
extra materiel. 
Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat, - 1 650 tkr. Ersättningen från Försäkringskassan 
minskar, då volymen inom personlig assistans minskat under början av året. Statsbidragen 
från Migrationsverket beräknas minska under andra halvåret då flera ungdomar går ut 
gymnasiet i år. 
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget + 1 540 tkr. Anledningen till den stora 
avvikelsen är minskad volym inom personlig assistans där kommunen varit utförare. Utfallet 
inom äldreomsorgen har försämrats. Sjukfrånvaron har stigit under februari och mars men 
ligger ändå lägre än förra året. Verksamheten har haft extra kostnader i samband med 
palliativa insatser och förstärkningar utifrån individuella vårdbehov. 
Prognosen för övriga kostnader visar på ett underskott på - 1 390 tkr. Kostnaderna för 
försörjningsstöd fortsätter att ligga på en högre nivå än budget. Antalet hushåll har ökat under 
mars från 231 till 243 hushåll. Genomsnittskostnaden har gått ner med c:a 700 kr per hushåll. 
Placeringskostnaderna för vuxna missbrukare har varit höga i början av året men under mars 
har tre av fyra placeringar avslutats. Antalet placeringsdygn har minskat från 103 i januari till 
81 i april. Förvaltningen ser möjligheter att kunna finansiera ytterligare kostnader med 
DELMOS-medel, vilket påverkar prognosen för placeringar positivt. 
Inom barn och unga har antalet placeringsdygn ökat från 250 dygn till 294 dygn under mars. 
Ökningen ligger på institutionsvård. För placerade ensamkommande får kommunen ersättning 
från Migrationsverket som täcker den faktiska kostnaden. Den genomsnittliga 
dygnskostnaden har dock sjunkit från 4 362 kr till 4 254 kr. 
Den sammanlagda prognosen för placeringar för barn, ungdomar och vuxna ligger på 
- 1 700 tkr. 
Socialförvaltningens del av färdtjänstkostnaderna beräknas visa på ett överskott på 
sammanlagt 565 tkr, varav den största delen avser en återbetalning för 2019 från 
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Skånetrafiken. 
Kostnaderna för personlig assistans blir lägre då ersättningen till Försäkringskassan minskar 
på grund av volymminskning, 170 tkr. 
Den senaste tidens händelser påverkar verksamheterna på olika sätt och förvaltningen 
bedömer att det tillfälligt kan uppstå förvaltningsgemensamma kostnader som ligger utöver 
budget. Det finns därför ett behov av att prognostisera för en buffert, -425 tkr. 
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Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik 
Tabellvärden Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Nämnd 202 764 764 0 

Förvaltningsadministration 4 096 19 203 18 778 -425 

Myndighetsenheten 10 762 39 707 38 507 -1 200 

Äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård 32 809 133 015 133 230 215 

Individ- och 
familjeomsorg 8 781 34 813 34 233 -580 

Funktionshinder 10 359 42 901 43 391 490 

Nettoresultat 67 009 270 403 268 903 -1 500 

Händelser av vikt som lyft verksamheten 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Äldreomsorgen har rekryterat fyra nya områdeschefer, vilket kommer att märkas ute på 
enheterna. 
Hemvården rekryterar löpande nya sommarvikarier för att kunna säkerställa kravet på 
bemanningen. En del sommarvikarier har börjat introduceras i arbetet redan nu. 
Områdeschefen har tillsammans med teamledarna börjat gå igenom besluten och upptäckt att 
vi i dagsläget utför omfattande insatser där aktuella beslut saknas. Biståndshandläggarna 
meddelas löpande om detta i samband med att besluten gås igenom. 
Hemsjukvården fortsätter med e-signering, utveckling av teammöten samt förbereder start av 
NPÖ (Nationell patientöversikt) 
 

Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Sedan den 1 februari har LSS och assistansverksamheten fått en ny chef. Det finns också 
vikarierande chefer inom barn och familj samt socialpsykiatrin. Öppenvården har även dem 
en tillfällig chef. Sammantaget så upplever merparten av medarbetarna inom verksamheterna 
att de har en god arbetsmiljö och känner arbetsglädje. 
Inom Barn och familj pågår en genomlysning för att förbättra arbetsmiljön och verka 
kränkningsförebyggande. Ett utvecklingsarbete pågår utifrån kvalitetshöjning av 
öppenvårdsverksamheten där medarbetarna är inbjudna utifrån delaktighet och utveckling av 
den befintliga verksamheten. 
Assistansgrupperna delas upp i två grupper under februari månad, vilket betyder en halvering 
sedan januari. Det skapades en ny gruppsammansättning till följd av minskningen vilket har 
mottagits positivt av medarbetarna. 
I februari har all personal inom LSS haft en personaldag tillsammans med områdeschef och 
chefsstöd. En dag som bjöd på både samarbetsövningar och skratt. 
I februari har personal inom socialpsykiatrin haft planeringsdagar tillsammans med 
områdeschef och chefsstödjare. Där har verksamheten bestämt vilka aktiviteter som ska göras 
för att nämndens mål ska uppfyllas. Exempel på aktiviteter är att i större utsträckning 
samarbeta med andra verksamhetsområden och utnyttja kompetens. Ett annat exempel är att 
uppmuntra brukare att delta i friskvård och att bejaka deras intresse för teknik, hjälpmedel och 
applikationer. 
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Myndighetsenheten vuxen 
Ökat nära samarbete med enheten för arbete och tillväxt samt Arbetsförmedlingen har fortsatt, 
vilket resulterat i att extratjänster nu fördelas med extra fokus på de som är mottagare av 
ekonomiskt bistånd med målet att individen skall bli självförsörjande och minska antalet barn 
som växer upp i subjektiv ekonomisk svårighet. 
Gällande arbetsmodellen "Öka takten" har verksamheten jobbat tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och enheten för arbete och tillväxt för att hitta andra former för 
kartläggning och uppstart. 
Verksamheten har tagit fram nya rutiner gällande arbetet med felaktiga utbetalningar och en 
handbok har lyfts till politiskt beslut. Implementering av dessa rutiner och arbetssätt 
genomförs. 
Nya rutiner kring boendebeslut har implementerats och inom den närmaste tiden ska en 
arbetsrutin för ökad rättsäkerhet gällande andrahandsboenden/jourboenden och de insatser 
som är kopplade till dessa beslut tas fram. 
En arbetsrutin gällande hantering av återkravsärenden enligt Kap 9:1-2 §§ Socialtjänstlagen 
har tagits fram tillsammans med ekonomiavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen och 
avgiftshandläggare. Arbetsfördelningen och flödet har förtydligats och nya dokument för 
handläggning har utarbetas. En översyn av avgiftsreglementet har gjorts och en del 
förändringar föreslagits. Avgiftsreglementet har lyfts till politiskt beslut. 
Hela medarbetargruppen inom försörjningsstöd har deltagit vid webbkonferens ”Fokus: 
Ekonomiskt bistånd” via SKR, där bl a framtidens utmaningar, aktuell situation, juridik och 
digitalisering lyftes upp. 
Under mars påbörjas arbetet med Familjefridsteamet i Åstorp. Detta team ska bl a fungera 
som sakkunnigt och konsultativt team i frågor gällande Våld i nära relation (VINR). 
Deltagandet är kopplat till funktion istället för person för att göra det hållbart över tid. Detta 
utvecklingsarbete är en stor tillgång för verksamheten och kommer att vara en viktig del i att 
vi kan arbeta på ett tryggt, stabilt sätt med frågor gällande VINR framöver. 
Under mars månad färdigställdes handbok med riktlinjer för handläggning inom 
socialpsykiatrin. Riktlinjerna syftar huvudsakligen till att vara ett stöd för handläggaren i 
biståndsbedömningen utifrån den enskildes ansökan och behov. De ska fungera som ett 
styrdokument för de handläggare som utreder och fattar beslut om insatser enligt 
Socialtjänstlagen inom socialpsykiatrin. Handboken beskriver målgruppen och ge en allmän 
beskrivning av insatserna. Riktlinjerna bidrar till enhetliga bedömningsgrunder för att uppnå 
likvärdighet och rättssäkerhet. Efter beslut från socialnämnden kommer handboken att 
implementeras. 
Utifrån pandemin covid 19 har myndighetsavdelningens arbete lagts om. Detta för att minska 
riskerna för smittspridning. Handläggarna arbetar hemifrån och klientkontakt sker företrädes 
vis via telefon.  Samverkan är god trots att handläggarna inte fysiskt möts varje dag. Under 
denna tid finner vi arbetssätt som kan gynna och effektivisera vårt arbete efter pandemin. 

Din samlade bedömning för prognos 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Äldreomsorgen kommer att arbeta mot att få en budget i balans. Ett första steg är att i 
hemvården försöka att hålla budget året ut. De verksamheter som inte är i gång under covid-
19, kommer att kunna genera ett visst överskott. Astern och Vidåsen visar ett minusresultat 
och Backsippan ligger något plus. 
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Hemsjukvården dras med rekryteringsproblem vilket är en risk för ett underskott vid årets 
slut. 

Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Intäkterna minskade från februari inom assistansen med anledning av att en brukare avled och 
kostnaderna regleras från mitten av februari. Personal som arbetat hos brukaren har på olika 
vis fått andra arbetsuppgifter. Prognos om +390tkr. 
Prognosen för LSS är att det kommer att vara en budget i balans med ett nollresultat. 
Även prognosen inom socialpsykiatrin är att budgeten kommer att hållas, men att det inte 
kommer att bli något överskott. Det finns en viss volymökning inom boendestödet, men än så 
länge inte större än att verksamheten kan anpassa sig för att möta behoven. 
Inom Barn och familj är prognosen ett underskott om cirka -500tkr utifrån ökningen av 
externa HVB placeringar. Navet beräknas hålla sin budget. 
Den samlade prognosen för verksamheten är att budgeten kommer att hållas med +100tkr. 

Åtgärder för budget i balans 
Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen har inte lagt ett förslag till budget i balans 2020 utifrån att arbetet med att 
minimera smittspridning av Corona till riskgrupperna inte ger utrymme till andra utvecklings- 
eller effektiviserings arbete. Verksamheterna arbetar dock med god ekonomiskt hushållning. 

Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Från och med den 1 juni har äldreomsorgen områdeschefer på plats i alla verksamheter. Detta 
kommer att på sikt leda till minskad sjukskrivning genom att områdescheferna arbetar med 
bland annat rehabiliteringsutredningar och är synliga i verksamheterna. 
Hemvården har påbörjat ett arbete för att jämföra de planerade insatserna i förhållande till 
beviljade insatser och man ser att det saknas en del gällande beslut där insatser utförs. 
Äldreomsorgen arbetar ständigt med att minska övertidsersättning och bemannar inte all 
arbetstid om det inte finns behov av detta. Dialogen med samordnare och teamledare om 
bemanningsfrågor sker dagligen. Vikarieturer kortas alltid i den mån det är möjligt för att 
ändå leva upp till ställda kvalitetskrav. I samband COVID-19, måste verksamheten beordra in 
ordinarie personal för att kunna utföra de insatser som vårdtagarna har blivit beviljade. 
Resurspassen planeras ut på flera verksamheter om det finns behov. Grundbemanningen ses 
över samt om behovet att tillsätta längre vikariat är nödvändigt. 
Andra åtgärder är att i allt snabbare takt införa tillsyn via kamera och att våra system kan 
lämna och hämta information med varandra. Detta kan ske genom att 
schemaläggningsprogrammet Time Care skickar sin information till planeringssystemet som 
finns i hemvården och att de biståndsbedömda insatserna skickas i systemet till utförarnas 
planeringssystem. 

Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Fortsatt arbete görs utifrån åtgärder vid bemanning, det vill säga ett aktivt arbete med 
bemanning och däri användandet av resurspass på ett genomtänkt sätt. 
Personal, chefsstöd och områdeschef arbetar kontinuerligt med att anpassa bemanningsgrafen 
efter brukarnas behov. Personalen i verksamheten har en mycket hög medvetenhet kring 
bemanning och ekonomi och arbetar fortlöpande med att flexibelt justera scheman efter 
verksamhetens behov och vid till exempel sjukfrånvaro övervägs alltid möjligheten att inte 
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tillsätta vikarie, i de fall där det är möjligt och lämpligt att låta passet vara vakant. Genom att 
möta brukarnas behov ökar också möjligheterna att fortsatt kunna verkställa boende och 
boendestödsbeslut internt. 

Förklaring till överskott enligt budget 
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Investeringar 

  Utfall Interim 
Periodiserat 
utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

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

Investeringsutgift -632,4 0,0 -632,4 -5 300,0 -5 300,0 0,0 

Nettoinvestering -632,4 0,0 -632,4 -5 300,0 -5 300,0 0,0 

Kommentarer: 
Prognosen för investeringar är noll. Under det första kvartalet har inköp gjorts av möbler och 
utrustning till det nya kontorslandskapet i kommunhuset. Det har även skett inköp av larm. 
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Nyckeltal 

Personalkostnader 

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

Fyllnadstid, tkr 32 26 25          

Övertid, tkr 233 254 138          

Sjuklöner, tkr 214 344 415          

Andel 
sjukfrånvaro % 7,04 9,00 8,22          

Kommentar: 
Kostnaderna för fyllnadstid, övertid och sjuklöner redovisas exklusive 
personalomkostnadspålägg (PO-pålägg). Pålägget är för närvarande 40,15%. 
Registrering av sjukfrånvaro kan ibland ske i efterhand, vilket medför att uppgiften för 
sjukfrånvaro är preliminär och kan komma att justeras i efterhand. 

Bostadsanpassingar 

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

Antal ärenden 5 3 5          

Kostnad kr per 
ärende 7 276 

27 18
3 

16 53
9          

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

Äldreomsorg & hälso- och sjukvård 

Särskilt boende 

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

Antal platser 84 84 84          

Antal belagda 
platser 75 80 78          

Bemanning/belagd 
plats 0,78 0,72 0,71          

Kommentar: 
Tabellen visar värden för samtliga boenden. Det genomsnittliga riktvärdet för bemanning dag- 
och kvällspersonal är 0,61 årsarbetare per plats. När boendet har tomplatser blir det färre att 
fördela bemanningen på och ger då automatiskt ett högre värde om inte boendet väljer att 
tillfälligt minska bemanningen. Det kan till exempel handla om att inte sätta in vikarier vid 
kortare frånvaro för exempelvis sjukdom eller semester. 
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Hemvård 

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

Beviljade timmar - - -          

Arbete med att kvalitetssäkra siffrorna av volymer inom hemvården pågår. 

Hälso- och sjukvård 

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

Antal inskrivna i 
hemsjukvården - - 239          

Kommentar: 
Antalet omfattar 239 unika individer både i det ordinära boendet, särskilda boendet, LSS samt 
socialpsykiatrin. 

Myndighetsenheten 

Missbruk 

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

Vuxen, externt 
köpt vård, tkr 341 298 245          

Antal 
placeringsdygn 103 86 81          

Snittkostnad per 
dygn, kr 3 310 3 460 3 022          

Ekonomiskt bistånd 

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

Antal 
biståndstagare 316 329 345          

Antal hushåll 227 231 243          

Snitt per hushåll 1,39 1,42 1,42          

Utbetalt 
försörjningsstöd, t
kr 1 742 1 895 1 829          

Försörjningsstöd / 
hushåll, tkr 7,7 8,2 7,5          

Försörjningsstöd / 
biståndstagare, tkr 5,5 5,8 5,3          

Förklaringar till begrepp: 
Biståndstagare - person i hushåll som får bidrag/bistånd. 
Hushåll - kan bestå av en eller flera biståndstagare. 

Kommentarer: 
Försörjningsstödet ser en ökning av antalet hushåll både i förhållande till förra året och 
innevarande år. Det är fler arbetslösa och barnfamiljer som söker bistånd, medan antalet 
ensamhushåll minskat. 
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Individ & familj och funktionsvariation 

IFO / Funktionshinder 

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

Boende enl SoL 
under 65 år, antal 8 6 6          

Boende enl LSS, 
antal 20 20 20          

Brukare men 
boendestöd, antal 22 18 20          

Barn och familj 

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

Barn & unga, 
externt köpt 
vård, tkr 989 1 090 1 276          

Antal 
placeringsdygn 248 250 294          

Genomsnittlig 
dygnskostnad, kr 3 987 4 362 4 341          

Kommentar: 
Kostnaden avser köp av extern vård på institution, HVB-hem samt förstärkta familjehem. 
Under februari och mars har det blivit fler dygn då antalet placeringsdygn på institution ökat. 
Det medför också att den genomsnittliga dygnskostnaden ökat i jämförelse med januari. 
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Uppföljning helårsprognos verksamhetsspecifik 

Socialnämnden 

Tabellvärden Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Nämnd 202 764 764 0 

Förvaltningsadministration 4 096 19 203 18 778 -425 

Myndighetsenheten 10 762 39 707 38 507 -1 200 

Äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård 32 809 133 015 133 230 215 

Individ- och 
familjeomsorg 8 781 34 813 34 233 -580 

Funktionshinder 10 359 42 901 43 391 490 

Nettoresultat 67 009 270 403 268 903 -1 500 

Kommentar 



PROGNOS PER VERKSAMHETSOMRÅDE
(alla belopp anges i tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse 

nettokostnad

Nämnd 764 764 0

Förvaltningsadministration 18 778 19 203 -425

föreningsbidrag 352 352 0

tillstånd och tillsyn alkohol 0 0 0

förvaltningsövergripande 18 426 18 851 -425

Myndighetsenheten 38 507 39 707 -1 200

placeringar funktionshinder 5 876 6 076 -200

myndighet vuxna/äldre 11 657 11 657 0

ekonomiskt bistånd 18 434 19 434 -1 000

placeringar och insatser vuxna 2 540 2 540 0

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 133 230 133 015 215

hälso- och sjukvård 23 735 23 735 0

särskilt boende 51 335 51 685 -350

ledning och administration 6 358 6 358 0

ordinärt boende 51 540 51 540 0

färdtjänst 262 -303 565

Individ- och familjeomsorg 34 233 34 813 -580

öppenvård barn och familj 5 583 5 583 0

myndighet barn och unga 8 679 8 679 0

placeringar och insatser barn o unga 14 408 14 908 -500

bostadsanpassningsbidrag 800 800 0

ledning och administration 4 763 4 843 -80

Funktionshinder 43 391 42 901 490

personlig assistans 11 479 11 089 390

övriga insatser 6 099 6 099 0

ledning och administration 1 198 1 098 100

bostad med särskild service 24 615 24 615 0

Totalsumma 268 903 270 403 -1 500
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1 Inledning 
 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete framgår att även en sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas utöver 
patientsäkerhetsberättelsen. Då patientsäkerheten är en central aspekt av kvaliteten på de 
tjänster som den kommunala vården och omsorgen tillhandahåller har Socialförvaltningen i 
Åstorp beslutat att upprätta kvalitets- och patientsäkerhetsberättelserna i ett och samma 
dokument. Socialstyrelsen konstaterar i sin handbok för tillämpning av föreskrifter och 
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att en sammanhållen 
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse kan upprättas i samma dokument förutsatt att de i 
PSL och SOSFS 2011:9 föreskrivna uppgifterna går att utläsa. 
 
Kvalitetsberättelsen visar att alla verksamheter inom socialnämndens ansvarområde har utfört 
ett fantastiskt arbete. De kommuninvånare som varit behov av stöd i sin vardag har fått det, 
365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Insatserna har haft god kvalité och insatserna är 
utförda av medarbetare som trivs med sitt arbete. 
 
Ekonomin är i balans och ett ekonomiskt förhållningsätt är väl förankrat i verksamheterna. 
Målarbetet som medarbetarna inom Åstorps kommun arbetar med ska göra skillnad för 
kommuninvånaren och ge varje dag ett innehåll. Detta arbete fortlöper och förvaltningen ser 
detta som ett fortsatt utvecklingsområde, för både politik och tjänstemän, för att nå målet och 
bli Sveriges bästa socialförvaltning. 
 
Socialförvaltningen flyttar ständigt fram sina positioner och tar allt mer plats i de 
kommunövergripande sammanhangen. Förvaltningsledningen arbetar löpande med 
kommungemensamma mål inom miljö, folkhälsa, integration och kultur. Förvaltningen har 
genomfört och påbörjat flera utvecklingsarbeten och verkställt ett stort antal politiska beslut. 
 
Vidare läggs stor vikt vid att leva upp till kommunens värdeord: 

• Tydlighet 
• Mod 
• Lyhördhet 
• Engagemang 
• Kvalitet 
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Därutöver går även Kommunfullmäktiges fokusområden, samt nämndens mål, som en röd 
tråd genom all verksamhet. 
 

Fokusområden Nämndsmål 

Ökad sysselsättningsgrad Aktivt arbete med andra aktörer för att främja hållbar sysselsättning för 
kommuninvånare och därmed säkra egen försörjning. 

Hållbart samhälle Socialnämnden ska vara en aktiv aktör för att bidra till ett socialt hållbart samhälle. 

 Regler för föreningsbidrag ska vara inriktade mot förebyggande verksamhet för 
olika målgrupper och minimera oönskad ensamhet och social isolering. 

 Stödja utveckling av sociala arenor för att skapa samhörighet och främja social 
trygghet. 

 Fokus på måltiderna som höjdpunkter i vardagen för målgrupperna inom nämndens 
ansvarsområde. 

 Väldfärdstekniken ska implementeras för att minska isolering, stödja självständighet 
och möjliggöra delaktighet i samhällslivet. 

 Stödja anhörigas roll för att främja en långsiktig och hållbar levnadssituation. 
Förbättra framtiden för barn, 
unga och äldre Förebyggande och tidiga insatser utifrån ett salutogent perspektiv ska prioriteras. 

 Verkställande av vård och insatser bör i möjligast mån ske i Åstorps kommun. 

Attraktiv arbetsgivare Nämnden ska vara en arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. 

 Alla medarbetare ska ges möjlighet till heltid eller önskad sysselsättningsgrad. 
Service och bemötande Fokus på insatser gällande bemötande. 

 Synpunktshanteringen ska vara tillgänglig och välkänd. 

 Utökad användning av kompletterade metoder för att få fördjupad kunskap om 
kvaliteten i verksamheterna. 

 Utveckla och förädla den offentliga miljön inom nämndens ansvarsområde. 

  
 
 
2 Syfte med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 
I enlighet med krav i Socialstyrelsens SOSFS 2011:9 ska kommunen säkerställa kvaliteten 
och säkerheten genom systematiskt och fortlöpande kvalitetsarbete. Kraven i föreskriften 
gäller all verksamhet reglerad i bl.a. Socialtjänstlag, Lagen om stöd och service, 
Patientsäkerhetslagen samt Hälso- och sjukvårdslag m.fl. 
 
Kvalitetsberättelsen är den övergripande årliga kvalitetsredovisningen till de förtroendevalda 
och för medarbetarna i verksamheten. I kvalitetsberättelsen analyseras flera olika mått inom 
verksamheterna vilket ger en samlad bild av hur förvaltningen arbetar för att uppnå god 
kvalitet. Kvalitetsberättelsen ska fungera som ett underlag för politiken, i arbetet att ta fram 
områden för internkontroll samt mål och prioriteringar för verksamheten. Den ska vara ett 
underlag för att utveckla och förbättra verksamheten som ett led av den kontinuerliga 
uppföljningen och utvärderingen. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 
 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
Den övergripande målsättningen med patientsäkerhetsarbete är att minska antalet undvikbara 
vårdskador och att patienterna ska erhålla en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av 
god kvalité. Patienten skall inte komma till skada eller utsättas för risk för skada i vårdarbetet. 
All personal som arbetar inom hälso- och sjukvården ska: 
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• arbeta utifrån gällande författningar och lagstiftning 
• arbeta följsamt till utarbetade riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvården 
• arbeta preventivt i syfte att förebygga vårdskador 
• arbeta för att öka patientens och närståendes delaktighet i hälso- och sjukvården 
• arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 

 
 
3 Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
Socialnämnden (vårdgivaren) ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls. 
Socialnämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt 
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 
Arbete med att bygga upp ett strukturerat ledningssystem för hälso- och sjukvården har pågått 
sedan år 2012. Socialförvaltningen har sedan 2018 en kvalitetsgrupp där förvaltningschef, 
verksamhetschefer, MAS, kvalitetscontroller och projektledare ingår. I kvalitetsgrupp tas 
beslut om rutiner och riktlinjer som dessutom samverkas i förvaltningens stora ledningsgrupp 
där alla chefer ingår. 
Intern- och egenkontroller sker via avvikelserapportering, journalgranskning samt via 
registreringar i kvalitetsregister. 
 
 
4 Mål- och styrdokument och övergripande mål och strategier 
 
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet och handläggning inom följande 
lagstiftningsområden: 

• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• Alkohollag 
• Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
 
Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden. Socialförvaltningens 
verksamhet och handläggning styrs av följande lagar: 
• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• Offentlighet- och sekretesslagen 

 
Övergripande finns planer för alla verksamheten, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
funktionshinder. Policys, föreskrifter och riktlinjer är utgångspunkter för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 
Gällande patientsäkerhetsarbetet styrs detta av Patientsäkerhetslagen. 
Åstorps kommuns mål- och styrdokument lägger grunden för verksamheternas arbete därtill 
kommer nya rön implementeras genom kontinuerlig information och dialog. Vidare har 
kommunfullmäktige godkänt en Digitaliseringsstrategi för Åstorps kommun. Strategin är ett 
övergripande dokument för samtliga medarbetare i kommunen vars syfte är att vara 
vägledande för kommunens digitalisering. Slutligen arbetas med programförklaring "Tryggare 
Åstorp". 
Övergripande nationella uppdrag: Regeringens kommunuppdrag, Agenda 30. 
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5 Utvecklingsarbete och goda exempel under året 
 
Målsättning för all verksamhet är att förvaltningen påbörjat projektet: Sveriges bästa 
socialtjänst 2021. 
Förvaltningen har satsat på att utbilda all personal inom området i "Våld i nära relation" steg 
1, ett arbete som fortsätter 2020. 
 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
 
Digitalisering ger en positiv utveckling och framtidstro hos personalen. Genomfört under året 
är: 

• Alfa-E signering är infört i verksamheten, under 2019 har elektronisk signering vid 
överlämnande av läkemedel införts. Baspersonal signerar i en app. i telefonen och leg 
sjuksköterska/distriktssköterska administrerar ordinationsunderlag i webbaserat 
program som är kopplat till appen. 

• Förskrivningar och ordinationer/beställningar sker digitalt. 
• Socialstyrelsen kräver från 2019-01-01, statistik månatligen baserat på KVÅ 

(Klassifikation av vårdåtgärder) till sitt hälsodataregister. Obligatorisk utbildning av 
all legitimerad personal har anordnats och från 2019 sker dokumentationen i Procapita 
enligt KVÅ. 

• Förberedelser för att bli producent i NPÖ (nationell patientöversikt register) är 
påbörjat. 

• Införande av Tena Identifi under hösten; Stödjer faktabaserade inkontinensutredningar 
för god individuell inkontinensvård. Detta ska stärka kvalitén, för den enskilde, i 
förskrivning och hantering av inkontinensprodukter. Införandet visar redan på goda 
resultat och övriga verksamhetsområden ska följa efter under 2020. 

 
Satsningar inom kompetensområdet, personalförsörjning: 

• Utbildning "Att åldras i främmande land". 
• Alla medarbetare är utbildade undersköterskor och har dessutom gått flertal 

webbutbildningar. 
• Verksamheten tar emot många undersköterskeelever på praktik, vilket underlättar 

framtida rekrytering. 
 
Organisations- och verksamhetsutveckling: 

• Larmpatrullen har integrerat i hemvården 
• Samlokalisering av sjuksköterske-/distriktssköterskeexpeditioner på Vidåsen och 

distriktssköterskeexpeditionen i Kvidinge till en gemensam enhet på våning 2 på 
Vidåsen har inneburit klart förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskor och 
distriktssköterskor samt chefsstöd. 

• Arbetet med att uppdaga, åtgärda och följa upp avvikelser har förbättrats och löper nu 
fortare och säkrare. Från och med hösten 2019 aktiverades även övriga hälso- och 
sjukvårdsinsatser som är delegerade/instruerade av sjuksköterskor och arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster för signering i det digitala signeringssystemet. 

  
 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder  
Uppdelat på verksamhetsbenets olika delar lyftes följande fram: 
 
Projekt gruppbostäder  
Fortbildning för kvalitetssäkring av verksamheten samt ökad kunskap hos personalgrupperna 
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om LSS-lagstiftningen och vilka krav som finns på en LSS-bostads verksamhet. I samband 
med detta har det påbörjats arbete med att förbättra genomförandeplaner på gruppbostäderna. 
Processen har bidragit till ökad kunskap och förståelse hos områdeschef och LSS-handläggare 
om varje individs bakgrund, svårigheter och resurser samt behov. Kopplat till detta har en ny 
modell prövats för hur man kan arbeta med uppföljning av myndighetsbeslut och 
genomförandeplaner i nära samverkan mellan myndighetsutövare, boendepersonal och chefer. 
En genomlysning av aktuella myndighetsbeslut har gjorts där slutsatsen är att alla har korrekta 
beslut. Genomgång av myndighetsbeslut, domar och rättsfall har gett organisationen en ökad 
kunskap om vilket juridiskt handlingsutrymme som finns att flytta individer från 
gruppbostäderna. 
 
Idéer och tankar har väckts i organisationen kring hur man kan arbeta med utslussning av 
brukare som utvecklas och är redo för en annan boendeform än gruppbostad, eller 
träningsbostad. 
 
Digital läkemedelssignering infördes under tidigare delen av sommaren med fantastiskt 
resultat. Under perioden andra halvåret klarades 96,4 % av innanför tröskelvärdet, vilket 
betyder att det delades ut mediciner till brukare på rätt tidpunkt och rätt mängd. 
 
Inom personlig assistans finns överkapacitet enligt önskad sysselsättningsgrad, vilken har 
nyttjats på ett annat sätt än tidigare, som bidrar till att överkapaciteten har ersatt 
långtidssjukskrivning eller vakanta turer inom området alternativt inom gruppboende. 
 
Genom satsning på utökat chefstöd har verksamheten kunnat hantera den akuta 
sjukfrånvaron, samt fått bättre kontroll av den faktiska arbetade tiden hos våra medarbetare 
och kontroll mot tidsredovisningen till Försäkringskassan. 
 
Till Försäkringskassan har digital tidsredovisning införts, vilket i förlängningen kommer 
bidra till att kommunen får in sina intäkter snabbare och säkrare. 
 
Insatser vuxna Fabriksgatan har utökat öppettiden för social samvaro och har öppet på 
tisdagskvällar. Höken arbetar med ett hälsoprojekt där brukare varje torsdag motionerar och 
lär sig mer om sambandet mellan kost, motion och hälsa. 
 
Barn och familj har under våren 2019 gjort en stor satsning gällande LEAN där processer i 
utredningsförfarande samt uppföljningsarbetet av placerade barn genomlysts. Samtliga 
handläggare har medverkat i arbetet och upprättande av processkartor och checklistor har 
gjorts. 
 
Gemensam delaktighet vid genomlysningen av enhetens arbete samt upprättat gemensamma 
verktyg för stödstrukturer är en del i enhetens kvalitetsarbete som över tid fortsätter vid APT 
och teammöten. Dessa möten har utökats i tid för att stärka den gemensamma 
lärandeprocessen och möjliggöra kompetensutbyte samt ge reflektionstid i förhållande till 
handläggningen. 
 
Inom öppenvården Navet har verksamheten startat ett utvecklingsarbete gällande Våld i nära 
relationer. Inom detta projekt har en familjefridssamordnare anställts som arbetar för att öka 
kunskapen om detta samhällsproblem i hela socialförvaltningen. Detta ska även leda till 
utvecklad samverkan med fält-, polis- och frivilligorganisationer. 
Ett preventivt arbete med fokus barn och unga i riskzonen att hamna i droger och kriminalitet 
har påbörjats och föräldrakursen Aktivt föräldraskap har erbjudits till tonårsföräldrar. 
Samverkan kring budget- och skuldrådgivning har införts och information ges på 
Vuxenskolan och Familjecentralerna. Det har även påbörjats arbete med anhörigstöd i grupp. 
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Myndighetsenheten vuxen 

• Under 2019 har arbetet med att ta fram en ny myndighetsorganisation påbörjats. 
• Införandet av digital medarbetare enligt Trelleborgsmodellen har påbörjats. Arbetet 

kommer slutföras under våren 2020 och effekterna därefter bli mätbara. 
• Verksamheten ser effekten av fördelade Delmos-medel där förvaltningen har satsat på 

handläggning av insatser inom missbruksvård och Ekonomiskt bistånd. 
• För att öka tillgänglighet och kvalitet för kommuninvånarna har införande av 

telefontid för biståndshandläggare återinförts med gott resultat. 
• För att bli en attraktiv arbetsgivare har verksamheten erbjudit praktikplatser till 

socionomstuderande kandidater. 
• Under 2019 påbörjades arbetet med införandet av nytt resursfördelningssystem inom 

äldreomsorgen. Detta arbete fortsätter och genomförs under 2020. 
• Verksamheten har påbörjat LEAN process gällande avgifter och återkrav för att öka 

service och förkorta handläggningstider för kommuninvånarna. 
• Myndighetsavdelningens områdeschefer delar på chefsstödsresurs om 30 %, vilket 

avlastar cheferna som kan ägna sig åt ökad verksamhetsutveckling samt styrning och 
ledning. 

• Budget arbete med focus på god ekonomisk hushållning har lett till kvalitativa 
förändringar med fokus på hemmaplanslösningar för vård och insatser, vilket lett till 
minskade kostnader för externa placeringar. 

 
 
6 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet 
 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
SVU (Samverkan Vid Utskrivning) 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 
den 1 januari 2018. Lagen avser att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för 
enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den 
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och den landstingsfinansierade öppna vården. 
Parterna ska vara överens om att hemgång kan ske på ett patientsäkert sätt. Patienten och 
eventuellt deras närstående ska vara delaktig i sin vård och behöver information för att utöva 
sitt självbestämmande och ta ställning till om han/hon vill acceptera den vård som erbjuds. 
I Skåne finns gemensamt upprättade rutiner för samverkan vid utskrivning mellan 
kommunerna och Region Skåne. Sedan 2012 har planering för hemgång gjorts av ett team 
från kommunen med samordningsansvar för alla vårdplaneringar bestående av 
biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. 
SIP är sammanhållen individuell planering, dvs. när olika legitimerade personer, 
kontaktperson, tillsammans med patient och närstående planerar vården tillsammans allt i 
syfte att säkerställa vården för den enskilde. Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som 
ska upprättas tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både socialtjänst och 
hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. SIP är lagstadgad sedan 2010 i 
särskilda bestämmelser i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL och Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 4 kap. 
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Kvalitetsregister 
 
Senior Alert 
I samband med satsningen på ”Bättre liv för sjuka äldre” har Socialförvaltningen i Åstorps 
kommun anslutit sig till kvalitetsregistren Svenska palliativ registret och Senior alert. 
Kvalitetsarbetet med alla registren utgår från ett multiprofessionellt teamarbete samt ska ske i 
samverkan med andra vårdgivare som har det medicinska ansvaret för personen som te. x. 
Primärvården. 
Arbete med kvalitetsregistret Senior Alert påbörjades 2012 är infört i alla enheter inom 
äldreomsorgen och arbete pågår med en kontinuerlig utveckling i verksamheterna. Registret 
är till för att identifiera, förebygga och åtgärda risk för trycksår, undernäring, fall, 
blåsdisfunktion samt upptäcka ohälsa i munhålan. Riskbedömningsinstrument som används är 
Modifierad Nortonskala för bedömning av risk för trycksår, MNA för bedömning av risk för 
undernäring, Downtown Fall Risk Index (DFRI) för bedömning av risk för fall och ROAG för 
bedömning av ohälsa i munnen. 
 
Svenska palliativregistret 
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till syfte att successivt 
förbättra vården i livets slutskede. I registret görs en registrering av insatser och aktiviteter 
som utförts under brukarens sista tid i livet som te. x. om det varit ett brytpunktsamtal av 
ansvarig läkare vid beslut om palliativ vård, lindring av smärta, ångest och illamående etc. 
Sammantaget är syfte att öka medvetenheten om den komplexa bild som i många situationer 
kan uppkomma och genom registrering fånga de delar som kan förbättras. Palliativ registret är 
infört i alla verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten sedan 
tidigare. 
Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, 
bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra 
vården från det att vården övergår från botande till lindrande/stödjande vård till att patienten 
bedöms vara döende samt omhändertagande efter dödsfallet. NVP syftar till att ge ökad 
trygghet och livskvalitet för både patienten och de närstående genom att behoven identifieras, 
åtgärdas, följs upp och dokumenteras på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt. NVP är 
implementerad i alla berörda verksamheter. 
 
Specifik omvårdnad vid demenssjukdom- BPSD registret (Beteendemässiga och 
Psykiska Symptom vid Demens) 
BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Den 
omfattar en rad olika symptom som har en sak gemensamt: de är ofta särskilt svåra att möta 
för anhöriga och även vårdpersonal. Det kan handla om psykiatriska symptom som 
hallucinationer och vanföreställningar eller rent beteendemässiga som skrik, rop eller störd 
dygnsrytm. Ca 90 procent av personer med demens sjukdom får någon gång BPSD. 
BPSD-registrets syfte är att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och 
allvarlighetsgraden av beteende – och psykiska symtom/BPSD och det lidande som detta 
innebär och att öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. Att arbeta med BPSD-
registret ger en bra struktur i omvårdnadsarbetet och kan bidra till implementering av de 
nationella riktlinjerna för personer med en demensdiagnos, personcentrerad omvårdnad och 
ett gemensamt språk för personalen, strukturerat teamarbete, tydliga mål, kvalitetssäkring 
genom ständiga uppföljningar och tydliggör vårdtyngden samt bidra till en 
verksamhetsutveckling. 
För att vårdtagaren ska registreras i BPSD registret krävs en demenssjukdom och att 
kommunen har tagit över ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser. Om det inte finns någon 
demensdiagnos ska utredning initieras till ansvarig läkare. Alla med en demenssjukdom har 
enligt nationella riktlinjer rätt till att få sina BPSD symtom bedömda. BPSD registret är infört 
på Asterns demensboende och äldre boende Backsippan och Vidåsen samt 
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verksamhetsområde Kvidinge hemsjukvård. 
 
Läkemedelshantering 
Följsamheten gentemot lokal rutin för läkemedelshantering följs löpande upp via avvikelser. 
Avtal finns med Apoteket AB för granskning av läkemedelshantering och följsamhet till 
lokala rutiner för läkemedelshantering. Läkemedelsgranskning utförs en gång om året. Under 
2019 har digital läkemedelsignering införts i syfte att säkerställa administrering och 
överlämning av läkemedel till den enskilde. Digitala läkemedelsskåp har införskaffats i syfte 
att säkerställa förvaring av läkemedel i den enskildes bostad och där hälso- och sjukvården 
tagit över ansvar för läkemedelshanteringen. 
 
Läkemedelsgenomgångar 
En läkemedelsgenomgång är en metod för analys, uppföljning och omprövning av en individs 
läkemedelsanvändning, som genomförs enligt ett förutbestämt strukturerat och systematiskt 
arbetssätt. För patienter i hemsjukvården och särskilt boende där kommunen har hälso- och 
sjukvårdsansvar görs läkemedelsgenomgångar i samverkan med ansvarig läkare, apotekare 
och sjuksköterska enligt Skånemodellen. De olika patienterna har olika behov, så 
läkemedelsgenomgår genomförs på två nivåer, basal läkemedelsgenomgång respektive 
tvärprofessionell läkemedelsgenomgång. Komplexa och multisjuka patientgrupper har behov 
av en tvärprofessionell läkemedelsgenomgång. Läkemedelsgenomgångar ska leda till bättre 
kvalitet samt minskning av problem relaterade till läkemedelsbehandlingen. Sjuksköterskorna 
arbetar kontinuerligt med att kontrollera ordinationshandlingar och tillsammans med 
omvårdnadspersonalen följer de upp läkemedels verkan/ biverkan och återkopplar resultatet 
till ordinationsansvarig läkare. 
 
Beslutsstöd och Prioriteringsordning 
Beslutsstöd är en stödmetod för sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att säkerställa 
förskrivningsprocessen av medicintekniska hjälpmedel och ordination av träningsinsatser. 
Samverkan sker med Kommunförbundet Skåne. En prioriteringsordning har fastställts av 
Socialnämnden sedan tidigare som stödjer arbetsterapeuter och sjukgymnaster i det dagliga 
arbetet. 
 
Basala hygienrutiner 
För att uppnå en god hygienisk standard och identifiera vårdhygieniska 
förbättringsmöjligheter genomförs hygienrond i verksamheten en gång om året. 
Hygienombud har etablerats inom varje verksamhet under 2016 och uppdragsbeskrivning för 
hygienombuden finns tillgänglig på kommunens hemsida. Områdeschef ansvarar för att 
tillsammans med hygienombud genomföra hygienronden. Alla anställda som deltar i vård- 
och omsorgsarbete ska ta del av webbaserad utbildning i vårdhygien, genomgå kunskapstestet 
samt få diplom som sedan visas för områdeschefen. Hygienrutiner följs upp och uppdateras 
årligen. 
Kommunerna har tillgång till Region Skånes hygienexperter och riktlinjer för bland annat 
virusorsakad magsjuka, hantering av hjälpmedel finns nu tillgängligt på kommun Åstorps 
hemsida. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammankallar till regelbundna möten med 
hygienombuden. 
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Uppsökande munhälsobedömning  
Tandvårdsenheten inom region Skåne tillhandahåller bl. a. munhälsobedömningar, nödvändig 
tandvård till enskilda inom kommunen samt tandvårdsutbildning till personal. Oral Care är det 
företag som erhållit uppdraget av region Skåne.  
Kommunen ska särskilt ansvara för att: 

• avgöra vilka som är berättigade till tandvårdsstödet och förmedla erbjudanden om 
munhälsobedömning till dessa årligen 

• vid munhälsobedömning ansvara för att vårdpersonal finns närvarande 
• inför nödvändig tandvård, vid behov, ansvara för förberedelser 
• planera munvårdsutbildning för vårdpersonal tillsammans med tandvårdsföretaget 

 
Avvikelser hälso- och sjukvård 
Inom Socialförvaltningen är all personal enligt 6 kap. 4 § Patientsäkerhetslagen skyldig att 
rapportera avvikelser. En avvikelse är en icke förväntad händelse i verksamheten som medfört 
eller kunnat medföra skada för en patient. Risk och händelseanalys görs i tvärprofessionella 
teamet och är en viktig del i utredningen av avvikelser. Områdeschef ansvarar för att den 
lokala avvikelserutinen är känd och efterföljs i verksamheten samt sammanställer avvikelser 
på området, följer upp dessa och återkopplar åtgärder till verksamheten i syfte att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Allvarliga avvikelser hanteras 
omgående, riskbedöms och rapporteras till Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska gör kvartalsvis och årlig sammanställning av de avvikelser som 
registrerats under året. Sammanställningen av avvikelserna rapporteras till Socialnämnden 
samt till de olika verksamheterna inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten. 
Under 2019 har rutiner för avvikelsehantering följts upp och reviderats. 
 
Journalgranskning, loggkontroller 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för journalgranskning och rutin för granskning av 
hälso- och sjukvårdsdokumentation. Till granskningen används granskningsmall och nyckel 
till granskningsmall framtagen av dokumentationshandledarna. Granskningen har utförts av 
dokumentationshandledarna i verksamheten i syfte att öka kunskapen om var bristerna finns 
för att kunna sätta in adekvata åtgärder. Denna metod har visat sig vara mycket gynnsam för 
kompetensökningen både hos handledarna och ut till legitimerad personal i verksamheten. 
Granskningsresultatet används sedan för planering av eventuell kompetensutbildning samt är 
ett verktyg för superanvändarna i sin interna handledning för att stimulera och utveckla 
dokumentationen i verksamheten. Handledning i dokumentation sker fortlöpande av interna 
handledare utifrån den lokala riktlinjen för dokumentation av hälso- och sjukvård. 
Ny rutin för loggkontroller i verksamhetssystem har tagits fram och implementerats. 
Verksamheter har gjort systematiska loggkontroller under 2019. 
 
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 
Delegering av vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter sker till omvårdnadspersonal med 
kompetens i arbetsuppgiften enligt lokala rutiner framtagna av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. Under år 2019 har delegeringsförfarandet följts upp. Efter genomgången 
webbutbildning och godkänt teoriprov överlämnas ansvaret för den praktiska genomgången 
och utfärdandet av det skriftliga delegeringsbeslutet till områdesansvarig sjuksköterska som 
gör bedömning om personen är lämplig att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter 
och att delegeringen är förenligt med en god och säker vård. Delegeringarna registreras som 
tidigare i avsedd modul i det IT baserade dokumentationssystemet Procapita. 
 
Samverkan med andra vårdgivare 
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur kommunens vård och omsorg samverkar med 
andra vårdgivare. Formerna för samverkan regleras genom samverkansdokument. Dessa 
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revideras vid behov i de delar som behövs. 
Samverkansavtal med Primärvården avseende läkarmedverkan för rådgivning, stöd och 
fortbildning finns. Samverkansmöte med primärvården har ägt rum under 2019 för att öka 
samverkan vid utskrivning från sluten vård och planering för utveckling av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. För att säkerställa informationsöverföring och samordning vid utskrivning 
från slutenvård sker informationsutbyte i ett IT baserat planeringsverktyg Mina planer. 
Syfte med kvalitetssäkring av den samordnade vården i samverkan med primärvården i 
Åstorp är att öka tryggheten, information och delaktighet för den enskilde. SIP och 
läkemedelsgenomgångar är exempel på samverkansaktiviteter som skapar direkt värde för den 
enskilde. 
Samverkan med primärvården kring utveckling av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet pågår 
kontinuerligt. Rutiner revideras kontinuerligt i takt med införandet av avtalet. 
Utvecklingsdelen ska vara helt utvecklad år 2020. 
Samverkan med vårdhygien för tillgång till vårdhygienisk expertis för råd och stöd i alla 
vårdhygieniska frågor. 
Åstorps kommun är ansluten till NPÖ (Nationell Patient Översikt) som konsument och under 
2019 har förberedelserna påbörjats för att vara även producent i NPÖ. Ledningen har fattat 
beslut om att Åstorps kommun hälso- och sjukvårdsjournaler ska anslutas till 1177. 
Sistnämnda är avhängigt av pågående upphandling av verksamhetssystem. 
 
 
7 Samverkan 
Samverkan med interna och externa aktörer ingår som en viktig del av enhetens löpande 
arbete för att säkerställa kvalitet och insatsens utförande. Samverkan med interna och externa 
vårdgrannar för att säkra hälso- och sjukvårdsarbetet enligt gällande regelverk. 
För alla verksamheter finns gemensam samverkan enligt LOSAM (lokal samverkan) med 
berörda fackliga representanter, en gång/månad med undantag för juli och augusti. 
Verksamhetsföreträdare rapporterar till och från CESAM (central samverkan) och FÖSAM 
(förvaltningsövergripande samverkan). Därutöver hålls regelbundet arbetsplatsträffar (APT). 
Under 2019 har, inom alla verksamheter där hälso- och sjukvård bedrivits, teammöten har 
strukturerats upp och kommit igång. Lokala rutiner för teammöten har skapats. 
Superanvändarna inom området gruppboende och assistans/ekorren har även under senare 
delen av hösten kommit iväg på studiebesök till Bjuv för att se hur de arbetar med kvalitets- 
och avvikelsehantering. 
Hygienombuden har fått information om hygien tillsammans med MAS och har även haft två 
möten inbokade för att få information om hygien och hälsa inom området gruppboende. 
 
 
7.1 Extern samverkan 
Äldreomsorgens verksamheter samarbetar med gymnasieskolor i Klippan, Ängelholm och 
Helsingborg för att skapa praktikplatser till undersköterskestudenter. Samarbete sker även 
med vuxenstuderande i Åstorp. De elever som har sin praktikplats på Backsippan erbjuds 
sommarvikariat vilket underlättar rekrytering. 
Verksamheten har haft ett samarbetat med arbetsförmedlingen inför rekrytering av 
sommarvikarier 2019 genom en träff på Kulturhuset Björnen. 
Previa har genomfört en genomlysning av arbetsmiljön i äldreomsorgen hösten 2019 och 
lämnat ifrån sig en rapport med resultat för fortsatt arbete 2020. 
Samverkan i enlighet med ingånget Hälso- och sjukvårdsavtal sker med primärvården, både 
offentlig och privat. Schemalagda träffar under terminstid både på ledningsnivå och på 
operativ nivå. Utbildningsinsatser har skett via specialistmottagningar inom Region Skåne i 
samverkan gällande multisjuka patienter. 
Studenter från universitet och högskola tas emot enligt uppgjord plan/avtal, inom samtliga i 
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den kommunala hälso- och sjukvården förekommande legitimationsyrkena. 
Inom verksamheten för Individ & familjeomsorg, funktionshinder samverkas mellan 
områdeschef för Insatser Vuxna, som är kontaktperson för PO Skåne, och PO Skånes 
ledningsgrupp där man även deltar på samverkansmöten. I nätverket granskas systemfel som 
rör brister i kommunens och psykiatrins insatser för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Insatser vuxna ansvarar varje år för redovisning och ansökan om 
statsbidrag. 
Flera verksamheter bedrivs i samverkan med andra kommuner inom Familjen Helsingborg, 
detta gäller främst Socialjour, Barnahus, familjerådgivning och medlingssamordning. Denna 
samverkan går främst ut på att öka tillgängligheten och höja kvaliteten på de insatser som 
erbjuds invånarna. Enheten har medverkat i olika samverkansforum utifrån fokusområden och 
professionssamverkan inom Familjen Helsingborg, på medarbetarnivå och chefsnivå. 
Chefsgruppen har bland annat arbetat med samverkan kring familjehemsfrågan. 
Barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen är viktiga externa samverkansparter utifrån 
att tillgodose familjers behov av stöd och behandling från regionen. Samverkansforum med 
psykiatrin finns och träffar sker regelbundet utifrån detta, arbetet i ärendeprocesser har inte 
gett önskat utfall, vilket lyfts vidare till den övergripande samverkansgruppen. 
Under året har samverkan med polisen skett i olika forum, både utifrån säkerhetsåtgärder, 
skydd för familjer samt verkställighet av vårdbeslut. Samverkan har även skett utifrån 
gemensamma satsningar att synas ute i kommunen och arbete kring ungdomar i riskzonen. 
Under hösten har samarbete med Höörs kommun startats upp utifrån arbete med 
familjerådslag och kompetensutbyte utifrån detta. 
Inom Kommunförbundet Skåne sker samverkan utifrån kompetenshöjande 
utbildningssatsningar, kvalitetsarbete och fortbildning avseende BBIC. 
Områdeschef gruppboende har under hösten startat upp nätverksträffar för att öka kunskap 
och kompetens inom området. 
  
Myndighetsenheten har följande kontaktnät där samverkan sker: 
Myndighetsavdelningen har avtal med Kompetenscentrum VINR, som är uppbyggt i 
samverkan mellan Malmö Stad och Länsstyrelsen Skåne. Via Kompetenscentrum får vi 
tillgång till kompetensutveckling när det gäller Våld i nära relation såsom 
utredningsmetoderna Patriark och Freda. Kompetenscentrum är en viktig partner när det 
gäller den utbildningssatsning socialförvaltningen just nu genomför gällande våld i nära 
relation. 
Även Länsstyrelsen i Skåne bidrar med kunskap gällande bl. a VINR (Våld i nära relation) 
genom olika arrangemang såsom föreläsningar, utbildningar och fördjupning i ämnet. 
I nordvästra Skåne (Familjen Helsingborg) finns även ett större nätverk med inriktning Våld i 
nära relation. Nätverket samlar i första hand handläggare som möter våldsutsatta samt 
representanter från kvinno- och trygghetsjour i NV Skåne och brottsofferstödjare. Träffas 
regelbundet 1-2 ggr/termin. Nätverket ger möjlighet att utbyta erfarenheter, inspirera och 
skapa möjlighet att knyta kontakter för att utveckla småkommunernas samverkan. En del av 
denna samverkan är Samjouren, där jourboendeplatser kan utbytas mellan kommuner. Åstorp 
ingår inte ännu i detta samarbete, men det finns med i planeringen under 2020. Ett utbyte av 
jourboendeplatser kommuner emellan är en ekonomiskt fördelaktig lösning det akut behövs 
en boendeslöning i ärenden som involverar våld i nära relation. 
Under hösten 2019 har myndighetsavdelningen ekonomiskt bistånd påbörjat samverkan med 
primärvården i Åstorp. Det har vi gjort genom att vi vid två tillfällen har träffats och 
diskuterat hur vi på bästa sätt ska kunna använda våra gemensamma resurser för att hjälpa de 
vi möter ut på arbetsmarknaden eller på annat sätt till egen försörjning. Planeringen är att 
denna samverkan ska fortsätta att utvecklas under 2020. Hittills har vi konstaterat att vi i stor 
utsträckning arbetar med samma målgrupp och att vi har behov av samverkan för att bli mer 
effektiva i vårt arbete. I denna samverkan deltar framförallt primärvårdens rehabsamordnare 
och kurator. En representant från Försäkringskassan har också varit med. 
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Genom FINSAM har vi delägarskap i projekt Case Manager, Supported education (Jag Kan-
projektet) och Ante, som riktar sig till arbetslösa vuxna med minderåriga barn. 
Psykiatrisamordnare i Helsingborg arbetar utifrån överenskommelsen om Psykisk Hälsa som 
finansieras via SKR (Sveriges Kommuner och regioner). Under överenskommelsen finns tre 
arbetsgrupper utifrån olika målgrupper - barn, vuxna och missbruk. I detta sammanhang 
utbyts information och kunskap, vissa utbildningsinsatser görs också. 
Arbetsförmedlingen och myndighetsavdelningen ekonomiskt bistånd har upprätthållit de 
samverkansträffar som ca 2-3 ggr/termin äger rum trots AF:s omställning. Vid träffarna kan vi 
lyfta klientärenden direkt med berörd handläggare genom medgivande från klient att bryta 
sekretess. Samverkan med AF är värdefull utifrån fokus på arbetslinje och att skapa en 
gemensam planering framåt för klienten. 
Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Helsingborgs stad 
med gemensamt uppdrag att stötta den enskilde ut på arbetsmarknaden. Målgruppen är 
personer med en social problematik grundad i kriminalitet och/eller missbruk. På Krami kan 
Åstorps kommun köpa plats, vilket ibland görs till klienter i målgruppen som har Ekonomiskt 
bistånd. 
Polisen: Myndighetsavdelningen samverkar med polisen gällande situationen i kommunen 
Polishandräckning till läkarundersökning LVM. Polisen anmäler LOB till kommunen. 
F-act – Socialpsykiatrin är en aktiv del i F-act genom daglig SKYPE samtal med FACT-
teamet utifrån de deltagare som kommunen har i teamet. Samordnaren deltar i teambuilding 
övningar under hösten 19 och vården 20. Områdeschef deltar i styrgrupp med processledare, 
enhetschef för teamet samt chefer i andra kommunen som ingår i projektet. Uppföljning 
tillsammans med processledare, enhetschef för teamet, samordnare och områdeschef 1 gånger 
om året. 
Transportstyrelsen – Handläggare skriver yttrande utifrån begäran om Körkortsyttrande, 
ingen vidare samverkan. 
 
Förvaltningen och nämnden har även samverkan med kommunens pensionärsråd (KPR) som 
är extern remissinstans. Rådet har arbetat fram en folder som ska motverka ofrivillig 
ensamhet hos äldre. Foldern används även inom verksamheten - "Lev livet lite lättare". 
 
 
7.2 Intern samverkan 
Alla verksamhetsområden samverkar med samtliga av kommunens enheter där samarbete 
bedrivs. Samverkan av större vikt är projektet "Tryggare Åstorp" och "Våld I Nära Relation". 
Därutöver är alla chefer, kvalitetscontroller, medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
projektledare för Tryggare Åstorp, kallade och ingår i projektet "Sveriges bästa socialtjänst. 
 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård  

• Gemensam genomlysning gällande den upplevda arbetsmiljön med hjälp av Previa. 
• Rekrytering av sommarvikarier i samarbete med övriga äldreomsorgen samt AF. 
• LSS- samarbete. 
• Samarbete med skolor för att möjliggöra för elever att praktisera i vår verksamhet. 
• Områdeschef skickar veckobrev till samtliga medarbetare varje vecka utom under 

egen semester. Övergripande information, som är känd för områdeschef, delges 
medarbetarna samt verksamhetsspecifik information, som är viktig för alla att känna 
till. 

• Områdeschef ingår i ledningsgrupp Äldreomsorg, möten sker en gång/vecka under 
terminstid. 

• Områdeschef, en sjukgymnast, samt två specialistsjuksköterskor ingår i 
samverkansgrupp med företrädare från LSS- och socialpsykiatriområdet. MAS är 
sammankallande. 
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• Områdeschef deltar i kommunövergripande chefsträffar, som kommunchef kallar till. 
• Under hösten har en ledarskapsutbildning i HR-enhetens regi påbörjats, områdeschef 

deltar i denna. 
• Två sjuksköterskor är yrkesambassadörer och representerar vår verksamhet då event 

äger rum för att marknadsföra kommunen som arbetsgivare. 
• Samverkan med samhällsbyggnadskontoret där två arbetsterapeuter hjälper till och 

granskar ritningar ur ett tillgänglighetsperspektiv. Behovet uppdagades efter att 
nybyggnation(flerfamiljshus) gjorts i Åstorp och där tillgänglighet i badrum och 
balkong lämnade en del att önska. 

  
Individ & familjeomsorg, funktionshinder samverkar enligt nedan: 
Med hänsyn taget till önskad sysselsättningsgrad har personalen under 2019 arbetat mer över 
gränserna för att kunna stötta upp och hjälpas åt. 
Vidare har ett samarbete under 2019 funnits mellan Barn och familj och Ekorren etablerats för 
att samverka i ett ärende för en hemmaplanslösning. 
Genomlysning enligt LEAN i respektive team har genomförts för att tydliggöra och förbättra 
strukturer, roller och arbetssätt. 
Intern samverkan sker regelbundet med myndighetsenheten, öppenvården, medborgarkontoret 
och skolan som viktiga samverkansparter. Vidare har ett samarbete under 2019 mellan Barn 
och familj och Ekorren etablerats för att samverka i ett ärende för en hemmaplanslösning. 
 
 
7.3 Samverkan för att förebygga vårdskador 

Process Samverkan 

Anmälan enlig Lex Maria Internt och externt ska arbetet pågå för att ringa in förbättringsområden samt 
förebygga att vårdskador inträffar igen. 

Avvikelser HSL Samverkan sker internt och externt. Alla anställda har skyldighet att rapportera 
avvikelser 

Senior Alert 

Multiprofessionellt teamarbete 
Innebär att de professioner som behövs för att ge den enskilde en god och säker 
vård samlas för att göra riskbedömningar, planera åtgärder samt följa 
upp åtgärder som leder till en ökad patientsäkerhet och förebygger risker. 
Professioner som ingår är områdeschef, sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, kontaktperson och övrig omvårdnadspersonal. 

BPSD 

Multiprofessionellt teamarbete innebär att de professioner som behövs för att ge 
den enskilde en god och 
säker vård samlas för att göra observation, analys, planera åtgärder samt utvärdera 
dessa. 
Professioner som ingår är områdeschef, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut 
och omvårdnadspersonal. 

Nutrition 
I samverkan med patienten/brukaren. Internsamverkan i det multiprofessionella 
teamet samt samverkan med externa aktörer tex. Primärvården i förekommande 
fall. 

 
7.4 Samverkan med patienter och närstående, brukares delaktighet 
I samband med samverkan vid utskrivning och SIP ska samverkan ske med aktuell 
verksamhet och den enskilde, eventuellt närstående, samt ansvarig läkare från 
primärvården/slutenvård för att utifrån den enskildes mål och behov planera den framtida 
vården och behandlingen. I samband med registrering i Senior alert och BPSD registret har 
anhörig möjlighet att vara delaktig i identifiering och planering av åtgärder. Detta ger stora 
möjligheter till delaktighet i patientsäkerhetsarbete. Vid de tillfällen det har framkommit 
klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska eller berörd verksamhets/områdeschef tagit 
kontakt via telefon och erbjudit möjlighet till samtal. Innan vidare kontakt med annan 
myndighet t.ex. patientnämnd eller annan utförare har patient och närstående rätt att se och 
tycka till om den skriftliga dokumentationen som skickas vidare. Återkoppling ske alltid efter 
svar från annan part. 
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8 Resultat och analys av strategiska nyckeltal 
I samband med samverkan vid utskrivning och SIP ska samverkan ske med aktuell 
verksamhet och den enskilde, eventuellt närstående, samt ansvarig läkare från 
primärvården/slutenvård för att utifrån den enskildes mål och behov planera den framtida 
vården och behandlingen. I arbetet med registrering i Senior alert och BPSD registret samt vid 
upprättandet av SIP har anhörig möjlighet att vara delaktig i identifiering och planering av 
åtgärder. Detta ger stora möjligheter till delaktighet i patientsäkerhetsarbete. Vid de tillfällen 
det har framkommit klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska eller berörd 
verksamhets/områdeschef tagit kontakt via telefon och erbjudit möjlighet till samtal. Innan 
vidare kontakt med annan myndighet t.ex. patientnämnd eller annan utförare har patient och 
närstående rätt att se och tycka till om den skriftliga dokumentationen som skickas vidare. 
Återkoppling ske alltid efter svar från annan part. 
 
 
8.1 Nettokostnadsavvikelser 
Resultatet för 2019 presenteras under våren. på grund av detta är det 2018 års siffror som 
analyseras. 
IFO:s resultat beror främst på att vi under flera år haft höga kostnader för externa placeringar 
både inom barn- och ungdomsvården samt missbruksvården. Att nettokostnadsavvikelsen är 
på väg ner är effekten av att verksamheterna arbetar mer förebyggande och satsar på 
hemmaplanslösningar. Förändringen av resultatet för funktionshinder (LSS) beror främst på 
att kommunen har relativt få invånare inom just denna verksamhet. Framtida underlag visar 
dock mot att vi kommer närma oss snittet för beräkningen. Äldreomsorgens avvikelse och 
dess förändring beror framför allt på att insatserna inom hemvården ökade kraftigt mellan 
2016-2017 och ligger kvar på den nya nivån. Tre orsaker till att vi ligger över 
beräkningssnittet är: 

1. Tomplatser inom särskilt boende (trögrörlighet att anpassa ner bemanningen och 
uteblivna intäkter) 

2. Högt utnyttjande av korttidsvård som innebär att tomplatser på särskilt boende kunnat 
användas till detta (bemanningstalen har dock ej anpassats och lägre intäkt för denna 
insats) 

3. I segmentet för hemvård har kommunen generellt sett fler och mer resurskrävande 
insatser än genomsnittet för jämförbara kommuner. 
 

Värde Kommun 2016 2017 2018 2019 
Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg, (%) Åstorp 21,1 14,7 7,3  
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) Åstorp -7,9 -5,4 -5,8  
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) Åstorp -7,9 1,5 1,0  

  
 
8.2 Ekonomiskt bistånd 
Andelen invånare med arbetslösa i Åstorp 7,6 % (2019). Kommunen ligger över medelvärdet 
för liknande kommuner samt över regionsnittet i Skåne. Arbetslösheten har minskat utifrån 
förändrat arbetssätt inom ekonomiskt bistånd. Det har satsats på mottag och ett nytt synsätt 
och arbetssätt i enlighet med Trelleborgsmodellen (att medborgare ska bli självförsörjande), 
vilket visar på resultatet med minskad arbetslöshet. Fortsatt arbete genomförs under 2020 då 
även en digital medarbetare kommer att införas. 
De insatser som genomförts av förvaltningen för att bistå personer som befinner sig långt från 
arbetsmarknaden, samt de som för första gången söker bistånd och ska få snabb handläggning, 
har stor betydelse för enskilda individer och hushåll men har en marginell effekt på den totala 
andelen invånare med Ekonomiskt bistånd. 



Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019 
Socialnämnden        sida 18  

  
Värde % Urval 2016 2017 2018 2019 
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. Kommungrupper 6,5 6,5 6,1 5,7 

 Skåne läns kommuner 6,7 6,8 6,5 6,2 
 Åstorp 8,4 8,9 9,1 7,6 
  
Färre biståndstagare har noterats 2018 vilket bland annat beror på samverkan mellan 
myndigheter och nytt arbetssätt. Trots att kommunen har en större andel av invånare som 
behöver nyttja ekonomiskt bistånd än länet och jämförbara kommuner, ligger 
snittkostnaden/invånare på jämförbar nivå med länet och inom kommungruppen. 
 

Värde Urval 2016 2017 2018 2019 
Invånare som någon gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. Kommungrupper 4,2 4,3 4,1  

 Skåne läns kommuner 3,6 3,9 3,7  
 Åstorp 5,4 6,0 5,2  

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kommungrupper 1 067 1 096 1 152  
 Skåne läns kommuner 1 030 1 035 1 102  
 Åstorp 1 161 1 125 1 138  
  
9 Resultat och analys av nationella mätningar/uppföljningar 
9.1 Kvalitetsregister 
 Senior alert 
I Senior alert har 142 riskbedömningar registrerats vilket är en ökning på 13 % jämfört med 
2018 då 123 riskbedömningar registrerats. Av 142 registrerade riskbedömningar har 141 
påvisat någon risk för tex. fall, trycksår, undernäring eller ohälsa i munnen. I 99 % av dessa 
har åtgärdsplaner skapats och i 65 % har planerade åtgärder utförts vilket är en ökning på 2 % 
jämfört med utförda åtgärder 2018. Totalt 16 trycksår har rapporterats på totalt 10 unika 
personer med minst ett trycksår. Totalt 41 personer har BMI under 22 vilket är en ökning på 
15 % jämfört med 2018 och 27 person har någon grad 2 enligt ROAG, risk för ohälsa i 
munnen. 
 
Vårdprevention och utfall Senior alert 2018 Åstorps kommun 
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Vårdprevention och utfall Senior alert 2019 Åstorps kommun 

 
 
Statistik över antal bedömningar utförda med bedömningsinstrument i 
verksamhetssystem  

Bedömningsinstrument 2017 2018 2019 
Bergs balanstest 0 0 0 
ADL taxonomi 10 19 8 
Downton fallrisk index 239 196 126 
Modifierad Norton skala 
(trycksår) 208 162 121 
MNA kortversion 
(undernäring) 183 138 109 
ROAG (ohälsa i munhålan) 169 133 106 

 
Svenska Palliativa register 
Under 2019 registrerades 30 dödsfall (SÄBO 20 st., korttid 6 st. och hemsjukvården 4 st.) från 
Vård- och omsorgsförvaltningen. 
Under 2019 har antal mål uppnåtts gällande fem indikatorer: utan trycksår, mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket, dokumentation av brytpunktssamtal, ordination av stark opioid vid 
smärtgenombrott och ordination av injektion ångestdämpande vid behov. Mycket goda 
resultat har uppnåtts även på kvalitetsindikatorer: dokumenterad munhälsobedömning och 
smärtskattning sista levnadsveckan. 
Nedan följer diagram Antal inrapporterade dödsfall och resultatdiagram med 
kvalitetsindikatorer på kommunnivå för 2018 och 2019. 
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BPSD - Beteendemässiga Psykiska Symptom vid Demens 
Arbetet med BPSD är implementerat på boende Astern, Vidåsen och Backsippan. Det pågår 
arbetet med att implementera BPSD i hemvården i takt med att teamarbete utvecklas. 
Diagrammen visar kvalitetsindikatorer för Åstorps kommun jämfört med Skåne län och riket 
2018-2019. Åstorps kommun har bättre resultat än Övriga Skåne och Riket båda vad gäller 
kvalitetsindikator andel personer med olämpliga läkemedel och andel personer som verkar 
smärtfria. 
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SIP (samordnad individuell plan) och läkemedelsgenomgångar utförda 2017-2019 
Läkemedelsgenomgångar 
Under 2019 har 132 läkemedelsgenomgångar gjorts vilket är en ökning 57 på  % jämfört med 
2018. 
 
Samordnad individuell planering, SIP 
Under 2019 är 117 samordnade individuella vårdplaner/ SIP genomförda vilket är i princip 
samma antal som 2018. Nedan följer diagram över utveckling av utförda SIP och 
läkemedelsgenomgångar samt diagram över olämpliga läkemedel. 

 
  
  
   
9.2 Brukarundersökningar 
Socialstyrelsen administrerar och tillhandahåller äldreomsorgens årliga, obligatoriska 
brukarundersökningar. För IFO och OF finns det ännu ingen nationell brukarundersökning 
men Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram brukarundersökningar som 
kommunerna kan välja att genomföra inom dessa verksamheter. 
Resultaten från brukarundersökningarna används i verksamheten för att dels se vad brukarna 
tycker fungerar men framför allt på de områden där de tycker att vi kan bli bättre. 
 
9.2.1 Äldreomsorgen, hemtjänst 
Det här är en sammanställning av resultaten för Åstorps kommun från undersökningen Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2019. Enkäten hittas på Socialstyrelsens hemsida 
www.socialstyrelsen.se. Den sammantagna nöjdheten presenteras för totalen i kommunen och 
med hänsyn till kön, ålder och regiform. Jämförelser mellan åren 2017, 2018 och 2019 sker 
för områdena inflytande, utförande och bemötande samt trygghet och tillgänglighet. 
Resultatet i årets brukarundersökning är inte tillfredställande, även om våra äldre är generellt 
nöjda med hemtjänsten som helhet. 
I Åstorp svarade 108 personer, vilket är 62,8% av de tillfrågade. Den totala upplevelsen av 
hemvården sjunker, dock tycker de äldre att man får ett bra bemötande av personalen. 

Värde Urval 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) Kommungrupper 91 92 91 90 

 Skåne läns kommuner 90 90 88 88 
 Åstorp 90 92 88 84 
Resultat redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent av de svarande som avgivit 
ett positivt svar. För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas som positiva, se 

http://www.socialstyrelsen.se/
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mer om undersökningen på www.socialstyrelsen.se. 
 
De frågor där andelen mest positiva svar är högst visar i följande tabell: 

 
 
De frågor där andelen positiva svar är lägst är: 

 
  
 
9.2.2 Äldreomsorgen, särskilt boende 
Det här är en sammanställning av resultaten för Åstorps kommun från undersökningen Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2019. 
Årets resultat presenteras för totalen i kommunen och med referensvärden för länet och riket. 
Resultatet tål att jämföras mellan olika frågor inom den egna kommunen medan jämförelser 
av resultat med andra bör ske med försiktighet mot bakgrund av litet antal svarande. 
Resultatet i 2019 års brukarundersökning visar på ett sämre resultat. Anledningen till det 
försämrade resultatet är troligen att man är mycket sämre idag när man flyttar till ett särskilt 
boende. Det är dock viktigt att se att övervägande majoritet av de äldre känner sig trygga på 
sitt boende (93%). 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Andelen svarande för Åstorp var mellan 40 - 60%. Deltagandet i kommunen redovisas som 
procentandel i intervall för att enskild persons svar inte ska riskera att röjas. 
  

Värde Urval 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) Kommungrupper 83 83 82 82 

 Skåne läns kommuner 83 84 83 83 
 Åstorp 72 74 79 67 
 
Resultaten redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent av de svarande som avgivit 
ett positivt svar. För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas som positiva, se 
mer om undersökningen samt enkäten på www.socialstyrelsen.se. 
 
De fem frågor där andelen positiva svar är högst: 

 
  
De fem frågor där andelen positiva svar är lägst: 

 
 
9.2.3 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
2019 var första året som Åstorps kommun deltog i och genomförde en brukarundersökning 
inom funktionshinderverksamheten. Tyvärr var underlaget inom daglig verksamhet för lågt 
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för att andelsvärde skulle kunna registreras. Däremot fick vi ett värde på vad våra invånare 
som bor på gruppboende enlig LSS tycker. 71% trivs på sitt boende, vilket dock är lägre än 
jämförbar kommungrupp och även i länet. 
 

Värde Urval 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  
- Brukaren trivs alltid på sin dagliga 
verksamhet, andel (%) 

Kommungrupper 84 81 83 82 

 Skåne läns kommuner 79 74 81 80 
 Åstorp - - - - 

Brukarbedömning gruppbostad LSS  
- Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) Kommungrupper 83 82 82 80 

 Skåne läns kommuner 76 79 80 76 
 Åstorp - - - 71 
 

 
  
 
9.2.4 Individ- och familjeomsorgen 
2019 var första året som Åstorps kommun deltog i och genomförde en brukarundersökning 
inom individ och familjeomsorg. Snittet för hela verksamheten blev en nöjdhet på 72% med 
hur den enskildes situation förbättrats sedan insatserna startade. Det är 4 procentenheter lägre 
än jämförbara kommuner samt snittet för länet. 
 

Värde Urval 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, 
andel (%) 

Kommungrupper 75 76 76 76 

 Skåne läns kommuner 76 81 77 76 
 Åstorp - - - 72 
  
Nedan redovisas de frågor som ingick i brukarundersökningen samt den nöjdhetsgrad inom 
respektive verksamhets där svar givits. Det ska påpekas att det var första året som 
undersökningen gjordes och att den kom igång med olika hastighet i de olika verksamheterna 
och att svarsfrekvensen var relativt låg. Dock är det av vikt att belysa att majoriteten av de 
svarande ändå varit positiva till service och personal. 
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Frågor Kontrollmoment 
Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren (till exempel via telefon, 
sms eller e-post)? Kontaktmöjlighet 

Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? Förståelse klient 
Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation? Förståelse personal 
Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna 
förändras? Deltagande personal 

Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i 
kommunen? Påverkan klient 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänsten i 
kommunen? Upplevelse; nöjd/missnöjd 

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? Förändrad situation 
 
Totalt utfall: 

 
Svarsfrekvens av de personer som erbjudits svara: 61st av 120 ger 51%. 
  
Verksamheten för barn och familj: 

 
Svarsfrekvens av de vårdnadshavare som erbjudits svara: 10 st. av 30 ger 33%. 
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Svarsfrekvens av de ungdomar som erbjudits svara: 6 st. av 10 ger 60%. 
  
Verksamheten för ekonomiskt bistånd: 

 
Svarsfrekvens av de personer som erbjudits svara: 31 st. av 60 ger 52%. 
  
Verksamheten för missbruksvård: 

 
Svarsfrekvens av de personer som erbjudits svara: 14st av 20 ger 70%. 
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9.3 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
Åstorps kommun är med i Kommunens kvalité i korthet, KKiK. Det är Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) som årligen genomför en kvalitetsmätning bland landets kommuner och 
2019 medverkade drygt 250 av Sveriges 290 kommuner. Det stora antalet medverkande gör 
att kommunerna får ett bra jämförelsematerial att använda i sitt förbättringsarbete. 
Kvalitet i korthet är indelad i fem områden: Tillgänglighet, Trygghet, delaktighet och 
information, Effektivitet samt Samhällsutveckling. 
 
Socialtjänstens frågor som presenteras i mätningen är knutna till samtliga områden och 
resultaten inom individ- och familjeomsorg ligger på en likartad nivå som tidigare år. Dock 
avviker återaktualiseringar inom Ekonomiskt bistånd (ökar) och väntetid för att få 
Ekonomiskt bistånd (ökar). I brukarbedömningar inom alla områden ligger kommunen under 
snittet i länet samt med jämförbara kommuner. Stor negativ avvikelse gällande 
brukarbedömningarna inom äldreomsorgen. 
 
För de frågor som gäller hela kommunen har stora förbättringar gjorts beträffande bemötandet 
och tillgängligheten via telefon. 
  

 
  
Förvaltningen har lyft sig inom alla områden och överlag de som har bäst bemötande och 
servicenivå av kommunens alla verksamheter. 
Arbetet med värdegrunden fortsätter ute i verksamheterna och med detta lyfts vikten av ett 
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gott bemötande och vad det faktiskt innebär för att behålla det vi bygger upp och bli Sveriges 
bästa socialförvaltning. 
 
 
9.3.1 B. STÖD OCH OMSORG 

Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Kommentar 

Mått 16. Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg totalt  - förbättrad 
situation, andel (%) 

  72% 

Måttet är nytt då kommunen 
inte deltagit i denna 
brukarmätning tidigare. Målet 
är att ligga över rikssnittet, som 
är 76% 

Mått 17. Ej återaktualiserade personer 
med Ekonomiskt bistånd ett år efter 
avslutat Ekonomiskt bistånd, andel (%) 

95% 97% 84% 
Förändring av 
arbetsförmedlingens insatser 
samt konjunktur förändring. 

Mått 18. Hur lång är 
handläggningstiden i snitt (dagar) för 
att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 

25 25 35 

Arbete med att strukturera för 
digitalisering av ansökningar 
och införande av digital 
medarbetare. 

Mått 19. Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 5 189 4 690  

Verksamheten har arbetat 
mycket med att minska 
kostnaderna för externa 
placeringar och att arbeta 
förebyggande. 

Mått 20. Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

25 42 43 

Antal ansökningar har ökat 
överlag inom myndighet SOL 
vilket har ökat tiden från 
ansökan till erbjudande om 
inflyttning. 

Mått 21. Brukarbedömning gruppbostad 
LSS  - Brukaren trivs alltid hemma, 
andel (%) 

  71% 

Måttet är nytt då kommunen 
inte deltagit i denna 
brukarmätning tidigare. Målet 
är att ligga över rikssnittet, som 
är 80% 

Mått 22. Brukarbedömning  daglig 
verksamhet LSS  - inflytande, andel 
(%) 

   

Måttet är nytt då kommunen 
inte deltagit i denna 
brukarmätning tidigare. Målet 
är att ligga över rikssnittet, som 
är 73%. Tyvärr var antalet som 
ville svara på enkäten för lågt 
för att resultat skulle kunna 
redovisas. 

Mått 23. Kostnad funktionsnedsättning 
totalt (SoL, LSS, SFB), minus 
ersättning från FK enl. SFB, kr/inv 

5 026 5 140  

Verksamheten bedriver god 
kvalitet till en kostnad som 
kontinuerligt ses över. Det 
pågår hela tiden ett arbete kring 
rätt bemanning för att möta 
burkarnas behov 

Mått 24. Väntetid i antal dagar från 
beslut till insats avseende boende enl. 
LSS § 9.9, medelvärde 

 25 5 
Kraftsamling kring arbetet har 
gjorts och extra resurs tillfördes 
under en period 2019. 

Mått 25. Personalkontinuitet, antal 
personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medelvärde 

14 15 16 

Hög frånvaro inom hemvårdens 
verksamhetsområde vilket har 
skapat sämre följsamhet och 
därmed kontinuitet hos 
vårdtagarna. 

Mått 26. Kvalitetsaspekter särskilt 
boende äldreomsorg, andel (%) av 
maxpoäng 

70% 68%  

Värden i tabell till höger är 
okända. Stämmer inte med det 
som man får fram i Kolada .....   
Kvalitetsaspekter särskilt 
boende äldreomsorg, andel (%) 
av maxpoäng: 2017 (-), 2018 (-
), 2019 (-) 
Delmått:  
* Boendeplatser i särskilt 
boende där den äldre erbjuds 
daglig utevistelse, andel (%) : 
2017 (100), 2018 (100), 2019 
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Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Kommentar 
(100) 
* Boendeplatser i särskilt 
boende där den äldre har 
möjlighet att välja alternativ 
rätt vid huvudmål, andel (%) : 
2017 (0), 2018 (0), 2019 (0) 
* Boendeplatser i särskilt 
boende där den äldre kan 
påverka tv-kanaler utöver 
basutbudet i 
gemensamhetslokal, andel (%) : 
2017 (0), 2018 (0), 2019 (0) 
* Boendeplatser i särskilt 
boende som erbjuder minst en 
organiserad och gemensam 
aktivitet per dag under helgen, 
andel (%) : 2017 (0), 2018 (0), 
2019 (0) 
* Boendeplatser i särskilt 
boende som erbjuder minst två 
organiserade och gemensamma 
aktiviteter under vardagar, 
andel (%) : 2017 (100), 2018 
(100), 2019 (100) 
  
  

Mått 27. Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) 

74% 79% 67% 

Ett försämrat utfall sedan 
tidigare. Verksamheten har 
genomgått en genomlysning 
och arbetar aktivt med att höja 
kvalitén. 

Mått 28. Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 92% 88% 84% 

Ett försämrat utfall sedan 
tidigare. Verksamheten har 
genomgått en genomlysning 
och arbetar aktivt med att höja 
kvalitén. 

Mått 29. Kostnad äldreomsorg, kr/inv 
80+ 239 448 238 160  

Totalt ligger kostnaderna högt. 
Trots effektiviseringar påverkas 
totalkostnaden inte nämnvärt 
eftersom det i snitt finns 5 
tomma platser per månad. 

 
10  Resultat och analys av extern tillsyn 
10.1 Tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
Socialförvaltningen har haft ett tillsynsärende från IVO under 2019. 
 
Meddelande om inspektion: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har med stöd av 13 
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001 :453), SOL och 25 § lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS inlett tillsyn av Socialnämnden i Åstorps kommun. 
 
Inspektion: Syftet med inspektionen är att bedöma nämndens systematiska kvalitetsarbete 
avseende: 

1. att nämnden har vidtagit de åtgärder som framgår av de interna utredningarna av 
händelserna, 

2. hur nämnden har spridit information om resultat av utredningarna till berörd personal, 
att nämnden har följt upp och utvärderat effekterna av de vidtagna åtgärderna 
(egenkontroll) som framgår av utredningarna. 

  
Svar till huvudman: Socialnämnden i Åstorps kommun 
Ärendet: Tillsyn i form av uppföljning av socialnämndens fyra lex Sarahanmälningar under 
2018. Lex Sarah-anmälningarna berör sakområdena individ- och familjeomsorgen, 
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äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. 
Beslut: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inte uppmärksammat några brister inom 
de områden som tillsynen omfattat. IVO avslutar därför ärendet. 
Skälen för beslutet: IVO bedömer att socialnämnden har hanterat åtgärderna i de enskilda lex 
Sarah-ärendena tillfredsställande. Nämnden har även följt upp och utvärderat vidtagna 
åtgärder samt säkerställt att åtgärderna har fått avsedd effekt. 
  
  
10.2 Revisioner 

• KPMG, har på uppdrag från kommunrevisionen, genomfört en granskning av 
livskvalitet hos äldre. Denna granskning kommer besvaras av nämnden i mars månad 
2020. 

• KPMG, har på uppdrag från kommunrevisionen, genomfört en granskning av 
regelverket gällande föreningsbidrag. Denna granskning kommer besvaras av 
nämnden i mars månad 2020. 

  
 
10.3 Arbetsmiljöverket 
Har inte varit aktuellt med tillsyn av Arbetsmiljöverket. 
 
 
10.4 Domar, överklagande beslut 
 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Området berörs ej under 2019. 
  
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Inom personlig assistans har Försäkringskassan för avsikt att avslå beslut om assistanstimmar 
då brukaren har vistats på sjukhus under några veckors tid. Ärendet kommer att kompletteras 
med intyg från sjukvården innan Försäkringskassan fattar sitt beslut. 
Inom verksamheten, utifrån myndighetsutövning, har flera ärenden förmedlats vidare till 
domstol, både vad gäller vård, återsökningar av migrationsmedel samt familjerättsliga frågor 
såsom vårdnadsöverflyttningar. Generellt domslut i linje med nämndens yrkande. Ivo har 
begärt vitesutdömande gällande försening av tre insatsers verkställighet, dom på detta har ej 
inkommit. I övrigt inget att kommentera. 
  
Myndighetsenheten 
Inom ekonomiskt bistånd har 76 stycken beslut överklagats, av dessa beslutar 
förvaltningsrätten att avslå 47 stycken, två stycken har bifallits och där har enheten i 
skyndsam ordning utrett och beslutat efter förvaltningsrättens avgörande, tre stycken har 
bifallits delvis och där har enheten omprövat den del av beslutet som förvaltningsrätten 
avgjort till den enskildes fördel.  Resterande ligger hos förvaltningsrätten för avgörande. 
Inom Missbruksenheten har ett LVM ärende överklagats där rätten i sitt avgörande fastställde 
nämndens beslut. Inom äldreomsorgen har ett SÄBO beslut överklagats, förvaltningsrätten 
besluta att avslå ärendet. 
Inom LSS enheten har 17 beslut överklagats av dess beslutar förvaltningsrätten att avslå 8 
ärenden och bifalla ett som gick vidare till kammarrätten där parterna förlikade. 
8 stycken av överklagandena har inte förvaltningsrätten fattat beslut om ännu. 
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11  Riskanalys - tabell 
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  1 2 3 4 

  Allvarlighetsgrad 

 
Kritisk Medium Låg Totalt: 31 

 
Kritisk 

Medium 
Låg 

 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor (kan inträffa dagligen eller 
vid ett av tre tillfällen) 

Hög (dödsfall/självmord, 
fysiska/sexuella övergrepp) 

3 Stor (kan inträffa varje vecka eller vid 
ett av tio tillfällen) 

Betydande (allvarlig skada/påtaglig risk 
för skada av klienters hälsa & 
utveckling) 

2 Liten (kan inträffa varje månad) Måttlig (risk för skada av klientens 
hälsa & utveckling) 

1 Mycket liten (kan inträffa en gång per 
år) 

Mindre (obehag för klienten, 
exempelvis som en följd av brist i 
handläggning) 

 

 
Process Aktivitet  Riskanalys Riskvärde 

Rutin Lex Sarah 

Rapportering av 
missförhållande 1  

Missförhållande rapporteras 
inte 9 

Bedömning , utredning och 
beslut 2  

Bedömning, utredning och 
beslut blir inte gjord enligt 
gällande rutin 6 

Anmälan till IVO 3  
Anmälan är bristfällig eller så 
görs ingen anmälan 1 

Anmälan enlig Lex Maria 
Rapportera vårdskada i form 
av avvikelse av allvarlig grad 4  Rapporten är inte fullständig 2 

Avvikelser HSL 

Registrering 5  
Brister i rapportering av 
avvikelser 4 

Utredning av avvikelse 6  
Brister i utredning av 
avvikelser 6 

Riskanalys och bedömning 7  
Brister i analys och 
riskbedömning av avvikelser 6 

Åtgärder och Återkoppling 8  

Brister i att åtgärder inte vidtas 
och att det inte återkopplas till 
verksamheten 6 

29 28 26 22 

27 24 15 7 6 20 1 21 

16 14 5 

31 30 25 
23 19 18 13 12 
11 10 9 8 2 

3 4 17 

6 18 7 



Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019 
Socialnämnden        sida 33  

Process Aktivitet  Riskanalys Riskvärde 

Avvikelser SOL och LSS 

Registrering 9  
Brister i rapportering av 
avvikelser 6 

Utredning av avvikelser 
10 

 
Brister i utredning av 
avvikelser 6 

Analys och bedömning 
11 

 
Brister i analys och bedömning 
av avvikelser 6 

Åtgärder och återkoppling 
12 

 

Åtgärder vidtas inte och det 
återkopplas inte till 
verksamheten 6 

Hantera synpunkter 

Inkommen synpunkt 
registreras och handläggs 

13 

 Synpunkter hanteras inte 6 

Chef analyserar synpunkt 
14 

 Analys utförs inte enligt rutin 4 
Chef återkopplar svar på 
synpunkten till 
synpunktsinlämnaren 

15 

 
Chef återkopplar inte inom 
utsatt tid enligt rutin 6 

Chef återkopplar synpunkten 
till verksamheteten 

16 

 
Chef återkopplar inte 
synpunkten till verksamheten 2 

Handläggning av 
inkommande ärenden inom 
IFO/LSS och ÄO 

Registrera anmälan/ansökan 
17 

 
Anmälan/ansökan hanteras inte 
korrekt enligt rutin 3 

Genomföra utredning 
18 

 
Beslutsunderlag är ej 
tillräckligt 6 

Beslut i ärende 
19 

 

Beslutsunderlag är inte 
rättssäkert eller hanteras inte 
rättssäkert 6 

Arkivering 
20 

 
Inkomna handlingar arkiveras 
inte 9 

Uppföljning av insats 
21 

 Insatsen följs inte upp 12 

Dokumentation i 
verksamhetssystem 

Loggkontroller 
22 

 
Loggkontroller görs inte enligt 
gällande rutin 16 

Genomförandeplaner 

23 

 
Risk att plan ej upprättas enligt 
föreskrifter 6 

24 

 
Risk att genomförandeplan ej 
följs upp enligt föreskrift. 6 

Händelser av vikt 
25 

 

Risk att nödvändig och 
väsentlig information som 
avviker från det normala ej 
dokumenteras 6 

Senior Alert 

Multiprofessionellt team möts 
26 

 
Multiprofessionellt team möts 
inte 12 

Registrering av riskanalys, 
planera åtgärder och följa upp 
planerade åtgärder 

27 

 
Registrering blir inte gjord 
enligt gällande rutin 6 

BPSD 

Multiprofessionellt team möts 
28 

 
Multiprofessionellt team möts 
inte 12 

Registrering i BPSD register, 
planera åtgärder och följa upp 
planerade åtgärder 

29 

 
Registrering, planering och 
uppföljning görs inte 12 

Nutrition 

Utredning av risker för 
undernäring. Planering av 
åtgärder och uppföljning och 
utvärdering av insatta 
åtgärder. 

30 

 
Utredning av risker för 
undernäring uteblir. 6 

Planering av åtgärder för risk 
för undernäring, uppföljning 
och utvärdering av insatta 
åtgärder. 

31 

 

Planering av åtgärder samt 
uppföljning och utvärdering av 
insatta åtgärder görs inte. 6 
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12  Resultat och analys av egenkontroll och annan egen uppföljning av 
verksamhetens kvalitet 
12.1 Lista över processer och egenkontroller 

Process Egenkontroll 

Rutin Lex Sarah 

Kontroll och uppföljning av rutiner för Lex Sarah 
Kontroll av att lex Sarah rapport efterföljs av 
skyndsam utredning, bedömning och planering av 
åtgärder enligt gällande rutin 

Anmälan enlig Lex Maria MAS tar emot ärende och utreder och följer upp. 

Avvikelser HSL 
Kontroll av utredning vid avvikelse 
Kontroll av analys och bedömning av avvikelser 

Avvikelser SOL och LSS 

Årligen avstämning med samtliga medarbetare om de 
har kännedom kring rutinen och blanketten. 
Kontroll av analys och bedömning 

Hantera synpunkter Stäm av att rutin följs 

Handläggning av inkommande ärenden inom IFO/LSS 
och ÄO 

Kontrollera registrerade anmälningar/ansökningar 
Kontroll av dokumentation i utredningar 
Kontroll av att personakt i Procapita överensstämmer 
med fysiska akten 
Granskning av dokumentation 

Dokumentation i verksamhetssystem Loggkontroll Procapita 
Senior Alert Avstämning att teammöten hålls och åtgärder följs upp 
BPSD Avstämning att teammöten hålls och åtgärder följs upp 
Nutrition Följ upp registrering i Senior Alert 

 
12.2 Avvikelser HSL 

Aktivitet Egenkontroll Beskrivning av 
egenkontroll Resultat 

Utredning av avvikelse 
 

Kontroll av utredning vid 
avvikelse 

Granskning av ett urval av 
avvikelse för att säkerställa 
att utredning görs och 
dokumenteras i 
avvikelsemodulen i 
procapita. 

Ett fortsatt arbete med 
avvikelser pågår. 
Verksamheten har fått igång 
välfungerande Tematräffar 
där avvikelser ska utredas 
och åtgärdas. Dessa ska 
dokumenteras i 
verksamhetssystemet och 
diskussioner förs om vilka 
åtgärder som ska vidtas. 

Riskanalys och bedömning 
 

Kontroll av analys och 
bedömning av avvikelser 

Granskning av ett urval av 
avvikelse för att säkerställa 
att utredning görs och 
dokumenteras i 
avvikelsemodulen i 
procapita. 

Arbetet med avvikelser 
pågår inom alla områden, 
ett krafttag har tagits under 
hösten 2019. Avvikelserna 
ska tas upp regelbundet på 
teamträffar som varje 
område har. Analys av 
avvikelserna ska medföra 
att alla berörda 
yrkeskategorier skriver mer 
utförligt så underlaget blir 
bättre i avvikelsen. 
Uppföljning ska ske varje 
månad. Samtlig personal 
har fått utbildning i hur 
avvikelser ska skrivas och 
hanteras. Dessutom 
analyserar verksamheten 
avvikelser, vilka lyfts på 
APT. 
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12.3 Avvikelser SoL och LSS 
Aktivitet Egenkontroll Beskrivning av 

egenkontroll Resultat 

Registrering 

 
Årligen avstämning med 
samtliga medarbetare om de 
har kännedom kring rutinen 
och blanketten. 

Stäm av med medarbetare 
årligen om de har 
kännedom om rutinen och 
dokumentet för rapport av 
avvikelse SoL och LSS. 

Rutinen lyfts i samband 
med introduktion av ny 
medarbetare, årligen vid 
APT samt vid behov. 
Medarbetare har god 
kännedom om rutin samt 
blankett och blanketter 
finns lätt tillgänglig i 
verksamheten. 
Ansökningsblanketterna 
uppdaterades under 2018 
med anledning av GDPR. 
Dessa implementerades i 
verksamheten genom APT 
och verksamhetsmöte. 
Kännedom kring avvikelser 
och Lex Sarah är känd av 
samtliga medarbetare. 

Analys och bedömning 
 

Kontroll av analys och 
bedömning 

Granskning av ett urval av 
avvikelser för att säkerställa 
att utredning görs och 
dokumenteras enligt 
gällande rutin. 

Över lag fungerar detta bra. 
Granskning av ett urval av 
avvikelser har genomförts 
för att säkerställa att 
utredning görs och 
dokumenteras enligt 
gällande rutin. 
Resultatet visar att 
myndighetsenheten har 
svårigheter att hålla 
utredningstiden gällande 
avvikelser. 
Dock finns 
utvecklingspotential inom 
äldreomsorgen. Ingen 
historik kring arbetet. 
Verksamheten har under 
2019 utarbetat nya 
checklistor och lämnat in 
separata analyser inom 
området. 
Ett förbättringsarbete har 
påbörjats för att öka 
säkerheten och kvalitén. 

 
12.4 Lex Sarah 

Aktivitet Egenkontroll Beskrivning av 
egenkontroll Resultat 

Rapportering av 
missförhållande 

 
Kontroll och uppföljning av 
rutiner för Lex Sarah 

Kontrollerar rutinen om den 
är ändamålsenligt och följer 
författningen. 

Genomgång och revidering 
av Lex Sarah rutin är 
genomförd av 
kvalitetsgruppen, ny rutin 
implementerad i  
verksamheterna. 

Bedömning , utredning och 
beslut 

 
Kontroll av att lex Sarah 
rapport efterföljs av 
skyndsam utredning, 
bedömning och planering 
av åtgärder enligt gällande 
rutin 

Kontroll halvårsvis av 
samtliga inkomna lex Sarah 
rapporter i verksamheten 

Lex Sarah rapport skrivs 
skyndsamt av närmaste 
chef. 
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12.5 Granskning av dokumentationsskyldighet HSL, Sol och LSS 
Journalgranskning Hälso- och sjukvårdsjournal. Journalgranskning har genomförts våren 
2019 inom hemsjukvård i eget boende för att få en bild över patientsäkerheten i 
dokumentationen samt utvärdera genomförda åtgärder under året. I granskningen har använts 
mall framtagen av dokumentationsgruppen under 2017 och dokumentationshandledarna har 
utfört granskningen med stöd av medicinskt ansvarig sjuksköterska som ett led att öka 
insikten i var i dokumentationen det brister och därifrån planera åtgärder för nästkommande 
period i syfte att öka kvalitén av hälso- och sjukvårds dokumentation. 
I tabellen nedan presenteras jämförelse av resultat journalgranskning, rätt dokumentation i 
journalen i procent för år 2016-2019. 
 

Resultat journalgranskning, rätt dokumentation i journalen i procent 

2 016 Våren 
Särskilda boende, LSS gruppbostäder, 

Social psykiatri, Hemtagningsteamet 56 % 
2 016 hösten Hemsjukvård i eget boende 50 % 

2 017 våren 
Särskilda boende, LSS gruppbostäder, 

Social psykiatri, Hemtagningsteamet 65 % 
2 017 hösten Hemsjukvård i eget boende 60 % 

2 018 våren 
Särskilda boende, LSS gruppbostäder, 

Social psykiatri, Hemtagningsteamet 70 % 
2 019 våren Hemsjukvård i eget boende 60 % 

  
 
12.6 Loggkontroller 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Loggkontroller från dokumenteringssystemet Procapita är genomfört enligt rutin, 2 gånger om 
året. Inga avvikande loggar kunde identifieras. 
  
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Områdeschef har under hösten 2019 gjort loggkontroll på samtliga medarbetare under flera 
bestämda perioder, det vill säga oktober och november månad. Under oktober månad har man 
upptäckt att viss personal inte dokumenterar och inte heller läser någon dokumentation. 
Individuella samtal har hållits med personal av områdeschef för att lyfta vikten av 
dokumentation. Vilket har gett bra resultat och följsamheten av dokumentation och läsning av 
dokumentation har förbättrats i området. 
  
Myndighetsenheten 
Loggkontroller har ej genomförts 2019, loggkontroller för 2019 kommer genomföras januari 
2020. 
 
 
12.7 Synpunkter och klagomål, HSL, SoL och LSS 
Under 2019 har en ny rutin tagits fram för synpunkter och klagomål. Information ligger på 
hemsidan och intranätet och uppmanar allmänhet och anställda att lämna feedback på 
verksamheten. 
Det som gäller är: 
Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst och verksamhet 
enligt LSS ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Med 
kvalitet avses att verksamheten uppfyller krav och mål som gäller för denna enligt lagar, 
förordningar och andra föreskrifter. 
Åstorps kommun har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser dessa 
som en möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten. 
Alla framförda klagomål från berörda grupper ska tas emot och utredas. 
Utredningen ska resultera i underlag som möjliggör bedömning om det förekommit 
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avvikelser, missförhållanden, risk för missförhållanden, vårdskador eller risk för vårdskador i 
verksamheten. 
De som önskar framföra ett klagomål kan göra det genom kommunens klagomålshantering, 
men kan även välja att framföra klagomålet till verksamheten. 
Alla inkomna synpunkter och klagomål sammanställs och utreds. Vill du vara anonym går 
detta bra. Vill du ha återkoppling på synpunkt eller klagomål behöver kommunen få 
kontaktuppgifter. 
  
Återkoppling från verksamheten: 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Det har under året inkommit synpunkter från vårdtagare och närstående vilket, i största 
utsträckning, har bemötts av områdeschef och hanterats enligt gällande rutin. I vissa fall har 
det dock tagit lång tid och det har funnits brister i i utredningarna. Dock har inkomna 
synpunkter hanteras löpande med att återkoppla till den som lämnat in synpunkten/ 
klagomålet. Enligt rutin ska utredning och resultat kommuniceras med berörda. 
 
I samband med genomlysningen av verksamheten (rapport av Planum) tas även detta upp. Det 
har utmynnat i en åtgärdsplan och arbetet med förbättringar genomförs under 2020. 
 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Verksamheten har under året tagit emot synpunkter och klagomål dessa hanteras och utreds 
enl. gällande rutin. Vid brister har dessa åtgärdas. Samtlig hantering och utredning av 
synpunkter återkopplas till den enskilde. 
 
Myndighetsenheten 
Det har under året inkommit synpunkter från klienter och närstående vilket har bemötts av 
områdeschef och hanterats enligt gällande rutin i de flesta fall, det finns synpunkter som ej 
hanterats inom beslutad tid. 
 
 
12.8 Sammanfattning uppföljning av åtgärder 
Samtliga kontroller är klara eller på gång i verksamheten. De enda undantag för 2019 gäller 
myndighetsenheten vuxen som inte gjort kollegiala granskningar eller genomfört 
loggkontroller. Detta kommer att göras under början av 2020. 
 
 
13  Ekonomiskt resultat 
Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på + 3,6 miljoner kronor för 2019. 
Fördelningen ser ut enligt följande: 

• Förvaltningsgemensamma verksamheter och nämnd +2,2 miljoner kronor 
• Äldreomsorg och hälso- och sjukvård -6,0 miljoner kronor 
• Individ- och familjeomsorg, funktionshinder +5,1 miljoner kronor 
• Myndighetsenheten +2,3 miljoner kronor 
• Socialförvaltningen har fortsatt arbetat för att uppnå budget i balans 2019. De 

besparingar som socialnämnden fattade beslut om under hösten 2018 har gett effekt. 
Glädjande är att placeringar har minskat och att allt fler kommuninvånare får stöd och omsorg 
på hemmaplan vilket är kvalitetshöjning för kommuninvånaren. 
Förvaltningen har högre personalkostnader än budget trots att verksamhetsområdena har 
arbetat intensivt med att få ner personalkostnaderna. 
 
Den kommunövergripande programförklaringen ”Ökad trygghet i Åstorp kommun” 
påbörjades i september månad. Syftet med programförklaringen är att öka trygghetskänslan 
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hos kommuninvånaren oavsett ålder.  
Målen för programförklaringen är: 

• Att alla barn får en trygg uppväxt 
• Att alla kommuninvånare blir självförsörjande och är i sysselsättning 
• Att alla kommuninvånare har en bostad 
• Att Åstorp blir drogfritt 
• Att alla kommuninvånare ska känna trygghet 
• Att alla kommuninvånare har en väg in 

 
Socialförvaltningen har påbörjat resan för att bli Sveriges bästa socialtjänst. Resans mål är att 
anpassa Åstorps kommuns socialtjänst till framtidens behov och utmaningar. Resultatet ska ge 
kommuninvånaren stöd i vardagen, ekonomisk hållbarhet, kunna attrahera, rekrytera, utveckla 
och behålla medarbetare, samt en enad och kraftfull socialförvaltning. 
Socialförvaltningen initierade och genomförde en digitaliseringsmässa i samverkan med andra 
aktörer. Årets mässa vände sig till en större målgrupp än tidigare och besökarna fick ta del av 
nya digitala lösningar. 
  
 
14  Övergripande mål, strategier och omvärldsanalys för kommande år 
 
Kvalitetsredovisning: 
 
Trender 

• Globaliseringen har effekter på samhället såväl ekonomiskt, kulturellt och politiskt. 
Den kan öka såväl segregationen som skillnaden mellan invånarna, men också knyta 
människor närmare varandra. 

• Värderingsförändringar har historiskt främst märkts mellan generationerna. Med 
globaliseringen så uppkommer värderingsförändringar även mellan olika kulturer. 

• Till följd av samhällsutvecklingen blir befolkningen i världen blir allt äldre. 
• Världen använder sig allt mer av digitala hjälpmedel vilket påverkar människors 

beteenden och liv. Papperssamhället får allt mer ge vika för digitala hjälpmedel. 
• Forskning visar att klimatförändringen är en trend i hela världen som länderna måste 

anpassa sig efter. Naturfenomen blir allt vanligare och länderna måste rusta för en 
större beredskap vid krishändelser, så som pandemi, översvämningar eller 
extremtorka. 

• Det skapas ett nationellt utanförskap. Länder lämnar gemensamma beslutade 
åtaganden, som till exempel BREXIT. 

• Sverige är på väg från en högkonjunktur, vilket kan leda till högre arbetslöshet, ökade 
kostnader för Ekonomiskt bistånd och ett större utanförskap. 

 
Förändringar i lagstiftning och politik 

• Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över vilka förändringar som bör göras 
i en ny socialtjänstlag. Socialförvaltningen vet i skrivande stund inte vilka 
förändringar som kommer att genomföras. 

• Hemvård får erbjudas utan föregående behovsprövning, socialförvaltningen ser en oro 
att detta kan bli kostnadsdrivande. 

• Inspektionen för vård och omsorgs krav att kräva tillstånd för företag som driver 
verksamhet inom Lagen om valfrihet. Socialförvaltningen bedömer att det finns en 
risk att nuvarande ärende flyttas över till kommunen. 

• Ny utredning inom Lagen om särskild service presenteras under januari 2019. 
Förslaget innebär att kommunerna får ett utökat ansvar, vilket kan påverka kommunen 
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ekonomiskt. Lagstiftningen föreslås träda i kraft år 2022. 
Utmaningar 

• Integration är ett kommungemensamt ansvar, där alla förvaltningar måste vara 
samspelta för att nå resultat för kommuninvånaren. 

• Polisens uppföljning visar att narkotikabrotten i Åstorp har ökat. Det finns en 
attitydförändring kring droger och en ökad tillgänglighet. 

• Ekonomi kommer att kräva mod från såväl politik, som tjänstemän. För att resurserna 
ska räcka måste Åstorps kommun tänka om och tänka nytt i resursfördelningen. 

• Socialförvaltningens delaktighet i samhällsplaneringen ska öka för att ge en 
självständighet hos kommuninvånarna. 

• Samhällsklimatet har förändrats och känslan av otrygghet har ökat bland 
kommuninvånarna. 

• Personalförsörjning inom förvaltningens samtliga verksamheter är en utmaning 
eftersom Familjen Helsingborgs kommuner och regionen konkurrerar om medarbetare 
med likvärdig kompetens. 

• Den psykiska ohälsan ökar bland flera ålderskategorier. 
• Kvalitetsarbetet inom socialförvaltningens verksamheter ska öka genom uppföljning 

av avvikelser, synpunkter och klagomål. 
• Befolkningen blir allt äldre, vilket ökar behovet av olika yrkeskategorier. Samhället 

måste anpassa sig till förändringen för att kunna erbjuda en bra levnadsnivå för alla 
åldrar. 

• Ökade strukturella klyftor kan leda till trångboddhet och hemlöshet. 
• Ökad sjukfrånvaro inom flera av socialförvaltningens verksamheter. 
• Programförklaringen ”Tryggare Åstorp” är en utmaning att all verksamhet inom 

kommunen har en samsyn och samverkar för kommuninvånarnas bästa. 
 
Beredskap och gap 

• Digitalisering kan vara en beredskap för att möta utmaningen med 
personalförsörjningen. 

• Socialförvaltningen ser att ett kommungemensamt arbete är en lösning för att möta 
gapet inom integration och ekonomi. Framtagandet av en social översiktsplan skulle 
kunna vara en väg att nå målet med en lyckad integration. 

 
Händelser 2020 samt planår 2022-2028 

• Gruppbostad 2025. Det finns ett behov av en ny gruppbostad inom 
funktionshinderverksamheten med byggstart senast 2025. 

• Det finns ett behov av ett nytt vård- och omsorgsboende som behöver stå färdigt 2028. 
 
 
Patientsäkerhet: 
 
NPÖ (Nationell patientöversikt) 
Åstorps kommun konsumerar uppgifter i NPÖ i syfte att kvalitetssäker 
informationsöverföring från andra vårdgivare samt utifrån resurseffektivitet.  Arbete med att 
gå över från konsument till producent i NPÖ har hösten 2019 och under april månad 2020 
kommer Åstorps kommun att kunna producera utvalda delar av hälso- och sjukvårdsjournaler 
i NPÖ. 
 
Våren 2019 har ledningen fattat beslut om att ansluta hälso- och sjukvårdsjournaler till 1177, 
detta är dock helt avhängigt av pågående upphandling av verksamhetssystem. 
Avvikelse  
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Rutin för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård har reviderats 2019. Uppföljning av 
rutinen görs årligen och infaller hösten 2020. Det interna arbetet med avvikelsehanteringen 
kommer att kontinuerligt stimuleras och utvecklas för att på så sätt förbättra det systematiska 
förbättringsarbetet i varje verksamhet. All omvårdnadspersonal inom verksamheter Äldre 
omsorg, LSS och Socialpsykiatri registrerar självständigt hälso- och sjukvårdsavvikelser 
läkemedels- och fallavvikelser i avvikelsemodulen samt SoL/LSS avvikelser. I teamen 
fortsätter utveckling av hur avvikelser och risker analyseras, utreds, åtgärdas och följs upp. 
Att teamledningen tar fram och analyserar data från avvikelsesystemet och att statistik och 
resultat används i det fortsatta förbättrings-arbetet. Analys av utredda avvikelser görs varje 
månad  i teamet och rapporteras av områdeschefen i kvalitetsledningssystem Stratsys. 
Sammanställning av hälso- och sjukvårds avvikelser kvartalsvis och på helårsbasis görs av 
medicinskt ansvarig sjuksköterska. Rapporten presenteras för Socialnämnden. 
 
Digitalisering 
Under 2020 kommer digital inkontinensutredning med Tena identifi att införas på bredden i 
syfte att kvalitetssäkra inkontinensvården. 
I syfte att säkerställa förvaring av läkemedel där hälso- och sjukvården tagit över 
läkemedelshantering kommer digitala läkemedelsskåp att installeras under 2020. 
 
Kvalitetsregister 
Fortsatt utveckling av arbete i de nationella kvalitetsregistren kommer att ske med mål att få 
arbetssättet som en del av vardagen inom alla verksamheter där Socialförvaltningen har hälso- 
och sjukvårdsansvar. Fokus ligger på att få ett fungerande teamarbete i de olika 
verksamheterna. Att teamledningen tar fram och analyserar data från kvalitetsregistren Senior 
alert, palliativa registret och BPSD och att statistik och resultat används i det fortsatta 
förbättringsarbetet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer under våren att ta fram rutin 
för teamträffar. Alla hemvårdsområden/boende/enheter har lokala rutiner för teamarbetet. 
 
Basala hygienregler 
Fortsätta med förbättringsarbete inom vårdhygienområdet samt öka följsamheten till lokala 
rutiner. Hygienrond kommer att genomföras på SÄBO och korttidsavdelning under hösten. 
Därefter kommer förbättringsområden att identifieras och rutiner revideras vid behov. 
 
Samordnad vård 
För att öka kvalitén i den strategiska planeringen av den enskildes mål och behandling 
kommer arbetet att fortsätta för att få samordnade individuella vårdplaner, SIP, att utvecklas 
inom både äldreomsorgs och funktionshinderverksamheterna i samverkan med primärvården i 
Åstorp. Syftet med dessa är att få en god vård för den enskilde, öka delaktigheten för enskilda 
och närstående samt minska undvikbar sjukvård och återinläggningar på sjukhus. Fortsatt 
samverkan med primärvården i Åstorp kring Sammanhållen vård och omsorg om de mest 
sjuka äldre för 2020. 
 
Läkemedelsgenomgångar 
Fortsätt samarbete med primärvården i syfte att öka antal läkemedelsgenomgångar med mål 
att minska användning av olämpliga läkemedel för äldre. 
 
Medicintekniska produkter 
Under hösten 2020 kommer hjälpmedelshandbok för Åstorps kommun att revideras. 
 
Risk- och konsekvensanalyser 
Identifiering och konsekvensanalys av risker utvecklas och implementeras i verksamheterna 
enligt kvalitetsledningssystemet. 
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Bestämmelser för kommunalt föreningsstöd - Sociala föreningar 
Dnr SND 2020/25 
 
Sammanfattning 
Reviderat reglemente för ansökan av föreningsbidrag gällande sociala 
föreningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Magnus Nygren, kvalitetscontroller 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden  
Att anta reviderat reglemente för ansökan av föreningsbidrag gällande 
sociala föreningar  
Att ändringen gäller från och med 2021-01-01 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles.  
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
beslut 
Socialnämnden beslutar  
Att anta reviderat reglemente för ansökan av föreningsbidrag gällande 
sociala föreningar  
Att ändringen gäller från och med 2021-01-01 
 
Expedieras:  
Akten 
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Magnus Nygren  
Kvalitetscontroller 
042 – 64 118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
Kommunfullmäktige 
 
Bestämmelser för kommunalt föreningsstöd  
Sociala föreningar 
 
Dnr SND 2020/25 
 
Sammanfattning 
Reviderat reglemente för ansökan av föreningsbidrag gällande sociala 
föreningar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige: 
Att anta reviderat reglemente för ansökan av föreningsbidrag gällande 
sociala föreningar 
Att ändringen gäller från och med 2021-01-01 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse framtagen av Magnus Nygren, kvalitetscontroller inom 
socialförvaltningen, samt framtaget underlag till reglemente. 
 
Ärendet 
  
I Åstorps kommun kan föreningar söka föreningsstöd. Socialnämnden 
beslutar årligen om föreningsstöd till föreningar med social inriktning.  
Ett nytt reglemente antogs och beslutades den 2017-09-25, KF § 134 av 
Kommunfullmäktige. Översyn av detta reglemente har gjorts och ett nytt 
förslag läggs fram för beslut. Detta förslag tydliggör mer vad en social 
förening är och vilka möjligheter till stöd i form av föreningsbidrag de kan 
söka. Att reglementet ändras från och med verksamhetsår 2021. 
 
Intressekonflikter: 
Inga intressekonflikter anses förekomma. 
 
 
Finansiering: 
Förslaget är kostnadsneutralt. Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 
 
 
Uppföljning: 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-19 
Version  1 
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Förslag hösten 2021. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Beslutet bedöms inte att påverka barn inom föreningslivet. 
Barn har inte fått uttrycka sina åsikter gällande ärendet. 
 
 
Magnus Nygren    
Kvalitetscontroller   
Socialförvaltningen   
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reglemente för kommunalt föreningsstöd  
Sociala föreningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 

Datum: 2020-mm-dd  

Dnr. KF/2020-xx 
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1 Inledning 

 

Föreningar som uppfyller nedanstående kriterier som sociala föreningar och har huvuddelen 

av sin verksamhet i Åstorps kommun, eller en rikstäckande paraplyorganisation, kan komma i 

fråga för tilldelning av kommunalt föreningsstöd.  

 

 

2 Registrerad förening 

 

För att bli en registrerad ideell förening i Åstorps kommuns föreningsregister krävs att 

föreningen uppfyller grundkraven: 

 

• Huvuddelen av verksamheten bedrivs i kommunen. 

• Ha erhållit organisationsnummer från Skatteverket. 

• Ha valt en styrelse med utsedd kontaktperson. 

• Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppen för alla. 

• Ha antagna stadgar som tillsammans med en kopia av bildande mötesprotokoll och 

registreringsblankett skickas till kommunen 

(bildande mötesprotokollet gäller vid nybildande av förening).  

• Årsmöte ska hållas, senast 30 april ska uppdatering av registeruppgifter meddelas 

handläggare inom kommunen. 

 

 

3 Bidragsberättigad förening 

 

För att bli bidragsberättigad krävs utöver registrering i kommunens föreningsregister också: 

 

• Medlemskap i riksorganisation, lokala föreningar kan i vissa fall undantas från regeln 

av medlemskap i Riksorganisation efter särskild prövning. 

• Inkomma med verksamhetsberättelse, ekonomiskrapport, revisionsberättelse, 

verksamhetsplan och drog- och likabehandlingspolicy i samband med bidragsansökan. 

• Öppet ta ställning för demokrati och alla människors lika värde samt arbeta för att 

motverka kränkningar och diskriminering inom föreningsverksamheten. 

• Lägsta medlemsavgift på 50 kr/år och person. 

• Utse en bidragsansvarig person (kan vara kontaktperson enligt ovan).  

• Ha ett bankgiro eller plusgiro. 
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4 Allmänna bestämmelser 

 

Grundbidrag kan utgå i vissa fall till föreningar som har verksamhet som sträcker sig över 

flera kommuner och inte har sin huvudverksamhet i Åstorps kommun, eller till exempelvis  

BRIS – barnens rätt i samhället eller Brottsofferjouren.  Bidrag utgår endast till de 

medlemmarna som är boende i kommunen, medlemsmatrikel skall bifogas ansökan. 

 

Föreningsbidrag betalas inte ut till studieorganisationer/studieförbund, stödföreningar, 

politiska föreningar, religiösa föreningar, skol och föräldraföreningar. 

 

Handlingar som kommer in till socialförvaltningen behandlas enligt offentlighetsprincipen 

och det är viktigt att inte lämna information som kan röja medlemmar med skyddad identitet. 

 

Oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet. Detta kan leda till avstängning från 

bidrag helt eller delvis under en viss tid. Beslut i sådana ärende fattas av socialnämnden. 

 

Förening som får bidrag är skyldig att lämna insyn i verksamheten. De handlingar som 

socialförvaltningen behöver för kontroll och uppföljning utöver de obligatoriska, skall utan 

dröjsmål ställas till förfogande; såsom hyresavtal, närvarokort, medlemsregister och 

verifikationer. 

 

Vid försent inkommen ansökan tillämpas följande avdrag på bidraget 

• Ansökan inkommen 1 – 14 dagar för sent, avdrag med 10 % 

• Ansökan inkommen 15 – 24 dagar för sent, avdrag med 25 % 

• Ansökan inkommen senare än 25 dagar är inte berättigad till stöd 

• Avdrag göres ej på ansökan som inkommit i tid men som behöver kompletteras om 

komplettering är socialförvaltningen till handa senast 14 dagar efter utgången 

ansökningstid. 

• Beredande personal kan, om särskilda skäl föreligger, ge anstånd till senare 

inlämnande av ansökan. 
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5 Definitioner 

 

5.1 Medlem 

Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för senaste verksamhetsåret och är 

upptagen i föreningens medlemsregister.  

 

5.2 Aktiv medlem/Fullvärdig medlem 

Med detta avses medlem som betalat full medlemsavgift och således är berättigad till 

föreningens alla aktiviteter. 

 

5.3 Stödmedlem 

Medlem som önskar stödja föreningens sak med reducerad medlemsavgift, som ej berättigar 

till deltagande i aktiviteter. 

 

5.4 Sociala föreningar 

 

Socialnämndens stöd till sociala föreningar  

Med föreningar avses främst ideella organisationer, allmännyttiga föreningar, stiftelser och 

ekonomiska föreningar.   

  

Socialnämnden kan ge stöd till följande föreningar inom det sociala området  

  

• Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av 

stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär kvalificerat 

stöd till dessa målgrupper.   

• Organisationer som verkar för att minska förtryck och våld i samhället, öka 

engagemanget i sociala frågor, påverka olika grupper att bli integrerade och 

inkluderade i samhället alternativt verkar för en förbättrad folkhälsa.   

• Organisationer som verkar för ett hållbart samhälle och allas lika värde.  

 

 

Som social förening räknas förening som bedriver social verksamhet som främjar 

kommuninvånarna och är av kompletterande karaktär till socialförvaltningens verksamheter.  

Föreningen har minst 10 aktiva medlemmar.  
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6 Bidragsformer 

 

6.1 Startbidrag 

Bidraget kan sökas av föreningar som uppfyller grundkraven för att vara registrerad i 

kommunens föreningsregister. Föreningen får inte varit verksam på orten under den senaste 3 

års-perioden. Förutom grundkraven: 

• Lämna in en verksamhetsplan 

• Bidrag kan utgå med 1500 kr 

• Bidraget söks löpande under året. 

 

6.2 Socialt verksamhetsbidrag 

 

Socialnämnden fördelar verksamhetsbidrag. Bidragen är selektiva, vilket innebär att en 

bedömning görs för varje organisation utifrån:   

 

• Organisationen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta inom 

verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet.   

• Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument.   

• Organisationens konkreta arbete med integrations- mångfalds- jämlikhets- och 

jämställdhetsarbete.   

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

 

Föreningar som har sitt säte inom kommunen får möjlighet till ersättning enligt gällande 

grundreglemente för övriga föreningar i kommunen. 

 

För föreningar som verkar regionalt, men ej har sitt huvudsäte i kommunen, och kompletterar 

socialnämndens verksamhet genom främjande och stöttande av kommunens invånare kan 

föreningsbidrag utgå. 

Exempel på dessa föreningar är barnens rätt i samhället (BRIS), kvinnojouren, 

brottsofferjouren och skyddsjouren. 

 

Till dessa föreningar kan bidrag utgå med en schablon, som årligen fastställes av 

socialnämnden, och grundar sig på en ersättning per invånare i kommunen. 

 

• Ansökan skall vara socialförvaltningen tillhanda senast den 30 april. 

 

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 
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7 Kontinuitet och långsiktighet  

Nämndens stöd ska utformas så att det underlättar kontinuitet och långsiktighet i 

organisationernas planering. Nytillkomna organisationer och verksamheter kan beviljas 

bidrag om nämnden ser ett behov av verksamheten, organisationen uppfyller villkoren för 

bidrag enligt riktlinjerna och om utrymme finns inom ekonomisk ram.   

 

  

8 Uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhetsbidraget  

Organisationen ska redovisa hur man använder bidraget. Det ska inkomma uppgifter om 

organisationens ekonomi och en uppföljning av insatser/verksamhet som genomförts med 

erhållet bidrag. Vid prövning av en ansökan görs en uppföljning där hänsyn tas till hur 

organisationen har använt tidigare bidrag och vilket resultat som uppnåtts.   

  

Händelser som uppkommer under året och som medför avsteg från fastställd budget och 

verksamhetsbeskrivning ska rapporteras till förvaltningen.  

  

Om bedömning, utifrån nyinkomna uppgifter görs, och att verksamheten inte uppfyller 

villkoren för bidragsgivning, att verksamheten ändras eller andra förhållanden avsevärt 

förändras kan nämnden besluta om att stoppa bidraget eller besluta om återbetalning.   

 

  

9 Ansökan  

Ansökan om bidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. Ansökan görs på 

särskild blankett som skickas till socialnämnden.   

 

Ansökan ska innehålla:   

• Verksamhetsbeskrivning   

• Stadgar   

• Beskrivning av målgrupp   

• Tidsram som ansökan avser   

• Beskrivning av hur verksamheten ska följas upp och redovisas till nämnd  

• Budget   

• Årsmötesprotokoll   

• Verksamhetsberättelse  

• Bokslut  

• Revisionsberättelse   

• Verksamhetsplan med styrelseförteckning  
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10 Handläggning, beslut och utbetalning av bidrag 

Socialförvaltningen kontrollerar att ansökningshandlingarna är kompletta och meddelar 

berörd förening om inlämnad ansökan behöver kompletteras. Beslut om fördelning av bidrag 

fattas på delegation av berörd tjänsteperson och bidrag kan beviljas för ett år. 

  

Utbetalning av beviljat bidrag görs av socialförvaltningen. Bidrag utbetalas som en 

engångssumma. Utbetalningen görs i senast i juni månad det år bidraget beviljats för. 

  

 





Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Överföring av verksamhet för föreningsbidrag gällande 
pensionärsföreningar och handikappföreningar 
Dnr 2020/26 
 
Sammanfattning 
Samverkan med kultur- och fritidsenheten och socialförvaltningen har 
utmynnat i ett förslag om att överföra verksamhet för föreningsbidrag 
gällande pensionärsföreningar och handikappföreningar från socialnämnden 
till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse framtagen av Magnus Nygren, kvalitetscontroller inom 
socialförvaltningen och Helena Sjölander, kultur- och fritidssamordnare 
inom kultur och fritidsenheten. 
Remissvar från KPR beredningsgrupp, 2020-03-12 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden  
Att verksamheten gällande föreningsbidrag för pensionärsföreningar och 
handikappföreningar förs över från socialnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden från och med budgetår 2021.  
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Att verksamheten gällande föreningsbidrag för pensionärsföreningar och 
handikappföreningar förs över från socialnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden från och med budgetår 2021.  
Att det även fortsättningsvis ska finnas en tydlig kommunikation för beslut 
av intresse och som berör pensionärsföreningarna. Berörda föreningar ska 
involveras i beslutsprocessen och ta del av information av betydelse från 
socialförvaltningen. 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
beslut 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



Socialförvaltningen 
Stab   
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Magnus Nygren  
Kvalitetscontroller 
042 – 64 118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Överföring av verksamhet för föreningsbidrag gällande pensionärsföreningar 
och handikappföreningar 
 
Dnr SND 2020/26 
 
Sammanfattning 
Samverkan med kultur- och fritidsenheten och socialförvaltningen har 
utmynnat i ett förslag om att överföra verksamhet för föreningsbidrag 
gällande pensionärsföreningar och handikappföreningar från socialnämnden 
till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
Att verksamheten gällande föreningsbidrag för pensionärsföreningar och 
handikappföreningar förs över från socialnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden från och med budgetår 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse framtagen av Magnus Nygren, kvalitetscontroller inom 
socialförvaltningen och Helena Sjölander, kultur- och fritidssamordnare 
inom kultur och fritidsenheten. 
 
Ärendet 
  
Historiskt har både kultur- och fritidsenheten och socialförvaltningen arbetat 
med föreningsbidrag. Sedan 2018 har ett nytt regelverk för föreningsbidrag 
införts. Detta regelverk kan göra det enklare att samordna arbete vid 
inkomna ansökningar från föreningslivet.   
 
För att få en mer likvärdig bedömning av ansökningarna anser verksamheten 
att arbetsuppgiften ligger inom en och samma verksamhet. Fram till och 
med 2019 handläggs ansökningarna inom både kultur- och fritidsenheten 
samt socialförvaltningen, vilket innebär dubbelarbete av två resurser. 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-19 
Version  1 
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Konsekvensbedömning för föreningarna: Verksamhetens bedömning är att 
det blir en kvalitetshöjning på handläggandet. Detta innebär att alla 
ansökningar får en mer likvärdig bedömning. 
 
Vilka åtgärder ska genomföras? 

• Effektivt resursutnyttjande genom överföring av budget och 
handläggningsansvar till kultur- och fritidsenheten 

• Samordning och uppföljning av regelverk 
• Information och kommunikation till föreningar 

 
Samverkan med andra enheter/förvaltningar: 
Förslaget har arbetats fram i samarbete mellan socialförvaltningen och 
kultur- och fritidsenheten. 
 
Intressekonflikter: 
Inga intressekonflikter anses förekomma. 
 
Finansiering: 
Förslaget är kostnadsneutralt. Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 
 
Uppföljning: 
Förslag hösten 2021. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Beslutet bedöms inte att påverka barn inom föreningslivet. 
Barn har inte fått uttrycka sina åsikter gällande ärendet. 
 
 
 
Magnus Nygren  Helena Sjölander 
Kvalitetscontroller Kultur- och fritidsamordnare 
Socialförvaltningen Kultur- och fritidsenheten 
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 





Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun 20190101-20191231 
Dnr SND 2019/59 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun 20190101-20191231. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen daterad 20200205. 
Bilaga: Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun 20190101-20191231 
  
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialförvaltningen         1(1) 

Eventuell avdelning 
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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 20190101-20191231 
Dnr  2019/59 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun 20190101-20191231 
 
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 20200205. 
Bilaga: Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun 20190101-20191231 
 
Ärendet 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun 20190101-20191231 
 
Bedömning utifrån barnperspektivet 
Berörs inte 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås lägga ärendet till handlingarna. 
 
Rada Tripunovic                                                      
Medicinskt ansvarig sjuksköterska   
                          
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
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Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och 
sjukvård inom Socialförvaltningen Åstorps 
kommun 2019-01-01 – 2019-12-31. 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att anmäla och utreda alla 
avvikelser enligt föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om 
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete från Socialstyrelsen, 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, 18 § och 31 § och 6 kap 4 § i Patientsäkerhetslagen 
2010:659. 
Lokal rutin för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård följs upp 
årligen av MAS och revideras vid behov.  
Avvikelserapporteringen ska ses som en process som initierar till såväl 
förebyggande arbete som utvecklingsarbete samt ytterst för att säkra 
kvalitén för den enskilde. 
En avvikelse är en icke förväntad händelse i verksamheten som medfört 
eller kunnat medföra skada för en patient.  
Definitionen av vårdskada är enligt 1 kap 5 § Patientsäkerhetslagen: 
lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 
kontakt med hälso- och sjukvården. 
Det första steget är att bedöma om patienten har drabbats av en händelse 
som har eller hade kunnat medföra en vårdskada. Avvikande händelser 
som har eller hade kunnat medföra en vårdskada som inte får allvarliga 
konsekvenser ska också utredas, analyseras och åtgärdas eftersom vi kan 
lära oss något även av dessa händelser i verksamheten.            
Avvikelserna rapporteras under nio huvudgrupper: läkemedel, fall, 
vårdrelaterade infektioner, rehab ordination, rehab hjälpmedel, självmord 
och försök till självmord, övrig- vård och behandling, externa avvikelser 
och SVU- avvikelser. Övrig- vård och behandling avser bl.a. behandling, 
nutrition, decubitus, sårvård, omvårdnad insats och rehabilitering.  
Respektive områdeschef ansvarar för att information om 
rapporteringsskyldighet ges till anställda vid påbörjad anställning och 
därefter återkommande minst en gång om året samt att den lokala 
avvikelserutinen är känd och efterföljs i verksamheten. Sammanställning 
och uppföljning av avvikelser ska ske regelbundet vid teammöten.   
Syftet med utredningen är att så långt som möjligt klarlägga 
händelseförloppet och orsakerna till det. Utredningen ska ge underlag för 
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beslut om åtgärder som ska hindra att en liknande händelse inträffar på nytt 
eller begränsa effekterna om händelsen inte helt går att förhindra. 
En åtgärdsplan ska påbörjas och skall i första hand ske direkt på aktuell 
avdelning/enhet. Allvarliga avvikelser med allvarlighetsgrad 3 och 4 
hanteras omgående och rapporteras till Medicinskt ansvarig sjuksköterska.  
Områdescheferna sammanställer avvikelser regelbundet och ansvarar för 
det övergripande kvalitetsarbetet. 
MAS sammanställer avvikelser en gång i kvartalet och redovisar för 
nämnden.   
Sjuksköterskorna ansvarar för att utreda och förebygga 
läkemedelsavvikelserna. Arbetet sker tillsammans med områdeschefen och 
teamet runt den enskilde. 
Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna ansvarar för att utreda och 
förebygga fallolyckor. Arbetet sker tillsammans med områdeschefen, 
sjuksköterskan och i teamet runt den enskilde. Regelbunden registrering i 
kvalitetsregistret Senior Alert sker i alla verksamheter. Åtgärder för att 
minimera fall samt risk för skador i samband med fall ordineras av teamet, 
dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen, följs upp och utvärderas.  
Övriga avvikelser utreds och hanteras av utredningsansvarige och i teamet 
tillsammans med områdescheferna.  
Avvikelserna dokumenteras, analyseras, sammanställs och följs upp i 
dataprogrammet Procapita. Det är genom detta system enklare att få en 
samlad bild över de avvikelser som uppkommit både lokalt och samlat. 
Avvikelserna följer ett förutbestämt flödesschema mellan de olika 
professionerna och områdescheferna.  
 
Sammanställning av avvikelser för perioden 2018.01.01 - 2019.12.31 
 

Avvikelse Kvartal 4 
 2019 

      Helår 2019                  Helår 2018             

Läkemedelavvikelser                     76                           331                                                                                              348 
Fallavvikelser: 
Varav frakturer 

                  201 
                      2 

                    694 
                        7                                                                  

                    578 
                        8 

Vårdrelaterade 
infektioner 

                      0                               
                        1                                                                

                        0 

Självmord/försök till 
självmord 

                      0                         0                                                                             0 

Rehab ordination                       0                         0                                                                           0 
Rehab hjälpmedel                       0                         0                                                                                               1 
Övriga avvikelser                       7                       17                       19 
Externa avvikelser                       4                       19                       26 
SVU                       6                       19                       11 
Totalt                  288                  1089                                                                                        993        
Lex. Maria anmälan                       1                         4                                                                                         0 

 
Sammanställning totalt antal avvikelser 2018-2019 
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Fallavvikelser 
Alla fallincidenter ska rapporteras oavsett skada eller inte hos den 
enskilde. Arbetsterapeut, sjukgymnasten, sjuksköterska, 
omvårdnadspersonalen och områdeschefen går igenom samtliga 
fallavvikelser för att se över miljön, eventuella hjälpmedelsbehov och 
läkemedel för att kunna förebygga och sätta in åtgärder. Fallriskbedömning 
görs på alla patienter som är inskrivna i hemsjukvård.  En fallriskutredning 
startas på alla där risk för fall föreligger samt på de som fallit. Det 
multiprofessionella teamet arbetar runt den enskilde med vårdplanen för att 
sätta in åtgärder för att minimera fall och skador i samband med fall.  
Under 2019 har antalet registrerade fall ökat för ca 8 % jämfört med år 
2018.  
Fallen är uppdelade enligt följande: 238 st. på särskilda boenden varav 15 
fall inträffat på Asterns korttidsplats, 432 st. inom hemvården i ordinärt 
boende och 9 fall inom LSS.  
 
Den tid på dygnet då flest fall sker är mellan 21.00 – 06.00 vilket är 
samma resultat som år 2018. Minst antal fall sker mellan 11.30-13.00.  
Av de 694 fall som skett under år 2019 berör de 211 personer. För en av 
personerna boende i ordinärt boende på hemvårdsområde Centrum har fall 
registrerats 49 gånger och för en person boende i Kvidinge  har fall 
registrerats 25 gånger under 2019.  
Av de registrerade fallen inträffade 243 fall mellan 21.00 – 06.00 och 
vanligaste stället att falla på är i sovrummet och utgör cirka 44 procent av 
den totala summan.  
I de flesta av fallen hade personerna fallit tidigare och vidtagen 
fallprevention med skadeförebyggande åtgärder har rapporterats i 146 fall.  
Läkemedelsgenomgång har rapporterats i 208 fall.  
I 25 av de fallen har personen haft ordination på höftskyddsbyxa för att 
förebygga höftfraktur.  
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I 376 fall har hjälpmedel varit inblandade därav gånghjälpmedel utgör 227 
fall och rullstol står för 140 fall. 
I 635 fall av totalt 694 har personalbemanningen varit enligt schema, 255 
fall har inträffat på helgen.  
 
Antal fall med särskilda yttre omständigheter   
Hinder 56 
Mattor 37 
Mörkt dålig belysning 51 
Olämpliga skor 59 
Snö, is, regn 1 
Strumplästen 112 
Summa: 316 

 
Inom Region Skåne har man tagit ett beslut att kvalitets indikatorer för  
”risk för fall” ska användas både inom sluten- och öppenvård.  
Bedömningsinstrumentet ”Downton fallriskindex” används på alla som bor 
på särskilda boenden, LSS boende och i ordinärt boende. Downton 
fallriskindex är ett instrument för att bedöma risk för fall hos den enskilde. 
Vid årsskiftet var 126 riskbedömningar genomförda och dokumenterade i 
Procapita vilket är en minskning på ca 34 % jämfört med 2018. Risk för 
fall har ej påvisats i 15 av fallriskbedömningar.  
Riskbedömningarna är utförda på 126 personer vilket är en minskning i 
antalet på ca 11 % jämfört med 2018 och 23 % jämfört med 2017.. 
Alla patienter som har kommunal hemsjukvård registreras i 
kvalitetsregister Senior Alert där fallriskbedömning ingår. 
 
Analys, åtgärder 
Antal fallavvikelser har ökat under 2019. Ökningen har framförallt skett i 
patientgruppen som bor i eget boende och har både hemvård och 
hemsjukvård. Analysen av avvikelser och den berörda patientgruppen 
påvisar att detta beror delvis på att den patientgruppen som skrivs i 
hemsjukvård nuförtiden är multisjuka patienter som har risk för fall 
relaterad till allmänt tillstånd och sjukdomshistorien.  
Annan anledning är att teamarbete med fallprevention, fallutredningar 
samt utredning av fallavvikelse har inte funnits på hemvårdsområdena. 
Mer än 300 registrerade fall i hela kommunen (se tabell ovan) beror på 
yttreomständigheter.  
 
För att möjliggöra teamarbete har teamträffar strukturerats upp och lokala 
rutiner för teamträffar har skapats och under våren 2020 kommer alla 
hemvårdsteam att vara igång med teamträffar.  
 
 
Verksamheten kommer att återkoppla till MAS utifrån följande 
frågeställningar: 



 
 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2020-01-25 5(7) 

1. Antal genomförda teamträffar i månaden? 
2. Antal utförda riskbedömningar? 
3. Antal nya registreringar i Senior alert? 
4. Antal uppföljningar i Senior alert? 
5. Antal uppdaterade patientjournaler med nya riskbedömningar, nya 

eller uppdaterade vårdplaner? 
 
Avvikelser i läkemedelshanteringen 
20191231 finns 509 öppna hälso- och sjukvårdsjournaler. Av dessa 
beräknas ca 350 journaler vara hemsjukvårdspatienter, övriga har enbart 
hjälpmedelsbehov. Om man gör en kalkyl att de 400 personer har 
läkemedel ca 2 gånger per dygn och vid sammanräkning 7 dagar i veckan 
52 veckor blir det 291 200 doser som verkställs per år. Jämförs det med 
331 registrerade avvikelser innebär det att felet inträffat vid hantering av  
0,0011 % av läkemedelsadministreringar.  
Under 2019 har 331 läkemedelsavvikelser registrerats. Detta är en ökning  
på ca 7 % jämfört med år 2018. 
Den vanligaste orsaken till läkemedelsavvikelsen är att den enskilde inte 
får sin dos till följd av dålig följsamhet till rutiner, regler och instruktion, 
detta har skett i 164 fall av totalt 313 avvikelser.  
Personalen har i nästan alla fallen varit bemannad enligt schema. 
Resultat av avvikelsen representeras i nedanstående tabell: 
 
Vad hände? 2017 2018 2019 
Ej signerat överlämnandet  19 44 35 
Felaktig administrering 6 8 18 
Felaktig tidpunkt 14 7 16 
Förväxling av läkemedel 11 13 3 
Förväxling av patient 5 2 4 
Mer än ordination             16                      11                  16 
Mindre än ordinationen 19 16 17 
Utebliven dos 182 176 164 
Summa: 272 277 273 

 
Överlämnandet av läkemedel utförs till största delen av delegerad 
omvårdnadspersonal.  
 
Analys, åtgärder 
De flesta avvikelserna sker på vardagar under morgonen mellan kl. 07.00 
och 09.59 och anledningen är att de flesta läkemedelsöverlämningar 
hanteras vid den tiden. I patientgruppen som bor i eget boende och har 
hemsjukvård har 217 läkemedelsavvikelser registrerats, övervägande i 
samband med administrering och p.g.a. dålig följsamhet till rutin, regler 
eller instruktion. Detta beror främst på brist på personalkontinuitet samt 
som det är stort antal personal som hanterar patienternas läkemedel.  
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Förutom detta har teamträffar inte fungerat i hemvården. Arbete med 
analys och uppföljning av avvikelser ska ske i teamet. 
Genomlysning av arbete med hemvård, hemsjukvård och särskilt boende 
för att bland annat säkerställa ett effektivt samarbete mellan enheterna 
inom myndighet, hemvård, hemsjukvård och särskilt boende. 
För att möjliggöra teamarbete har teamträffar strukturerats upp och lokala 
rutiner för teamträffar har skapats och under våren 2020 kommer alla 
hemvårdsteam att vara igång med teamträffar.  
Utöver det interna arbetet i samband med rapporterade avvikelser gör 
Apoteket årligen en kvalitetsgranskning av verksamheten utifrån Åstorps 
kommun socialförvaltningens lokala läkemedelsrutiner. Varje enhet som är 
granskad får en skriftlig rapport med förslag på åtgärder över vad som 
framkommit vid granskningen samt en kopia skickas till Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska.  
 
Övriga avvikelser 
Övriga avvikelser innefattar bl.a. rapporteringsområden som självmord/ 
försök till självmord samt vårdrelaterade infektioner, rehab hjälpmedel, 
rehab ordination, övrig vård och behandling där ingår avvikelser sårvård, 
nutrition, decubitus, omvårdnad (HSL- insats) o.s.v.  
Verksamhetsledningen vill kvalitetssäkra hjälpmedels- och rehab 
processen inklusive uppföljning av hjälpmedel och avvikelserna rehab-
hjälpmedel och rehab- ordination så är avvikelser ett led i detta arbete.  
Det har under 2019 inkommit 17 avvikelse övrig vård och behandling. De 
flesta berör bristande följsamhet till hälso- och sjukvårdsinstruktioner 
relaterat till bristande kontinuitet i personalgruppen. 
 
Inga avvikelse självmord/försök till självmord har registrerats under 2019.  
 
Externa avvikelser 
15 externa utgående avvikelser har skickat in till berörda vårdgivare. De 
flesta handlar om brister i rutiner, otydliga och felaktiga 
läkemedelsordinationer, informationsöverföring, samverkan etc.   
Avvikelserna som är skickade:  
1 st. Helsingborgs lasarett 
1 st. Ängelholms sjukhus 
9 st. Primärvården 
6 st annan vårdgivare eller Svensk dos 
Fyra extern inkommande avvikelse har registrerats. Två från 
ambulansverksamhet och två från primärvården. 
 
Avvikelse extern SVU belyser fel och brister i SVU-processen/Samverkan 
vid utskrivning som ska ske mellan kommunen och regionen innan 
personen återvänder till hemmet.  
Avvikelse intern SVU belyser fel och brister i SVU- processen internt i 
Åstorps kommun i syfte att säkerställa följsamheten till rutin samverkan 
vid utskrivning.  
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Det har registrerats 15 st. avvikelser som skickats till berörda sjukhus 
varav 9 st. till Helsingborgs lasarett, 4 st. till Ängelholms sjukhus och 2 st. 
till Primärvården. Den största orsaken till avvikelsen är att rutiner för 
samverkan vid utskrivning  inte följs.  
Fyra avvikelser intern SVU har inkommit och det handlar om brister i 
samordning av SIP, bristande kommunikation i SVU- teamet samt  
informationsöverföring i samband med utskrivning. 
 
Lex Maria anmälningar 
Nämnden har skickat fyra lex Maria anmälan till IVO under 2019.  
Den ena lex Maria anmälan handlar om stöld av narkotiska preparat, den 
andra lex Maria är om brister i vården av en multisjuk patient som bor på 
LSS gruppbostad och två till lex Maria handlar om bristande följsamhet till 
rutiner för fall hos patienter som behandlas med blodförtunnande. 
Nämnden har fått svar från IVO i ett lex Maria ärende hittills.   
 
2020-02-05  
 
__________________________________________ 
 
Rada Tripunovic 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Socialförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Yttrande till revisionen gällande granskning av äldreomsorgens 
livskvalitet 
Dnr SND 2019/207 
 
Sammanfattning 
En granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll av 
äldreomsorgens kvalitet utifrån brukarnas perspektiv har genomförts. 
Mot bakgrund av granskningen har revisionen kommit fram till 
rekommendationer som socialnämnden kommer att arbeta vidare med. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport från revisionen daterad 2019-10-21 
Förslag på yttrande från verksamhetschef Gun Bylund, daterat 2020-03-10 
Slutrapport från Planum Organisation, daterad 2020-01-21 
Kvalitets och patientsäkerhetsberättelse 
Internkontrollplan för Socialnämnden 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden  
att ställa sig bakom yttrandet och sända detsamma vidare till revisionen. 
 
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en övergripande kvalitetsplan för 
2021 - 2024. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom yttrandet och sända detsamma vidare till revisionen. 
 
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en övergripande kvalitetsplan för 
2021 - 2024. 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunrevisionen 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-03-10 
Version  1 

Gun Bylund 
Verksamhetschef äldreomsorgen 
042 – 64 132 
gun.bylund@astorp.se 

Socialnämnden 

Yttrande till revisionen efter granskning av livskvalitét i äldreomsorgen 
Dnr Sn 2019/207 

Sammanfattning 
En granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll av äldreomsorgens 
kvalitet utifrån brukarnas perspektiv har genomförts. 

Mot bakgrund av granskningen har revisionen kommit fram till rekommendationer som 
socialnämnden kommer att arbeta vidare med. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom yttrandet och sända detsamma vidare till revisionen. 
Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en övergripande kvalitetsplan för 2021 – 2024. 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport från revisionen, daterad 2019-10-21 
Förslag på yttrande från verksamhetschef Gun Bylund, daterad 2020-03-10. 
Slutrapport från Planum Organisation, daterad 2020-01-21

Patient- och kvalitétsberättelse

Intern kontrollplan

Ärendet 
Socialnämnden kommer att ta fram en långsiktig kvalitetsplan utifrån intern och extern 
genomlysning samt revisionens resultat. Denna plan kommer socialnämnden tillhanda i 
september 2020 och för beslut november 2020. 
Kvalitetsplanen ska innehålla beslutade mål från politiken, där nämnden tagit ställning 
till vilka mål som ska prioriteras. Indikatorerna ska mäta de mål som politiken satt upp 
och de aktiviteter som ska utföras. Genom en kvalitetsplan för socialnämndens 
ansvarsområde, patient- och kvalitétsberättelse samt intern kontrollplan, kan nämnden 
styra genom beslutade och prioriterade mål samt kunna följa kvalitetsarbetet.  

Kvalitetsplanen inom äldreomsorgen kommer dels grundas utifrån Planums 
handlingsplan som visar vilka förbättringar som ska göras för att få en ökad kvalitet i 
verksamheterna. Den interna genomlysning som genomfördes i höstas resulterades i en 
handlingsplan som förvaltningen arbetar med för att få styrning på arbetet inom 
äldreomsorgen.  
Delaktighet och medverkan från medarbetare är nödvändigt för att få en förändring som 
är hållbar och som bär hela vägen ut till kommuninvånaren. Arbetsgrupper med olika 
yrkesgrupper ska bildas, i arbetsgrupperna ska konkreta åtgärder tas fram och beslutas, 
en facklig samverkan kring åtgärderna ska ge en styrka för genomförandefasen. 
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Kompetensutveckling för alla medarbetare är krav för att ge medarbetarna de verktyg de 
är i behov av för att nå resultat i sitt uppdrag. Förvaltningen har gått in i en upphandling 
av kommunutbildning där alla medarbetare utbildas via webben. Planen är att 
förvaltningen beslutar vilken webutbildning som alla medarbetare inom 
socialförvaltningen ska genomgå, tex bemötande. Vidare tar varje verksamhetschef beslut 
om vilket kompetenshöjning det finns behov av för alla medarbetare inom det sitt 
verksamhetsben. Därefter tar områdeschefen ansvar för kompetensbehov inom området 
samt en individuell plan utifrån medarbetarsamtalet.  

Uppföljning och verkställighet 
Uppföljningen kommer att ske årligen med stöd av patient och kvalitésberättelsen som 
presenteras den 1 mars varje år. Förvaltningen har redan 2020 tagit fram en gemensam 
patient och kvalitetsberättelse för hela förvaltningen. 

Den utvecklingsresa som äldreomsorgen påbörjat kommer och ska ta tid för att ge bäring 
hela vägen. Det är viktigt med ledning och styrning, att lagstiftning ska följs, att beslutade 
insatser ska verkställs, att budget hålls, att äldreomsorgen attraherar, rekryterar, utvecklar 
och behåller medarbetare. Allt detta ska genomföras med ödmjukhet, delaktighet, med 
arbetsglädje och tillsammans för att öka livskvalité för kommuninvånare som har 
beviljade insatser i äldreomsorgen. 

Beaktande av barnperspektivet 
Då planen kommer att innehålla mål för hela nämnden, kommer barnperspektivet att 
beaktas. 

Gun Bylund 
Verksamhetschef äldreomsorgen 

Expedieras till: 
Akt 
Socialnämnden 
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1. Bakgrund  

1.1 Uppdraget 
Socialnämnden i Åstorps kommun önskar genomföra en genomlysning av arbetet med 
hemvård, hemsjukvård och särskilt boende. Bakgrunden är främst en osäkerhet kring 
kostnadsbilden för verksamheten och det prognosticerade budgetöverskridandet för 2019. 
Det finns också ett behov av att säkerställa ett effektivt samarbete mellan enheterna inom 
myndighet, hemvård, hemsjukvård och särskilt boende. Genomlysningen ska också omfatta 
biståndshandläggningen med de beslut och schabloner som ligger till grund för hemvårdens 
arbete och resurser.  

Genomlysningens syfte är att få en extern analys avseende nuläget för att på så sätt skapa 
en bas för fortsatt utvecklingsarbete. Genomlysningen ska innehålla en analys på operativ 
nivå i verksamheterna, beskrivning av arbetsprocesserna men också en belysning av 
organisatoriska, verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 
Genomlysningen ska, förutom att innehålla en analys, även utmynna i konkreta förslag till 
utveckling.  

Genomlysningen av verksamheten inom hemvård, hemsjukvård och särskilt boende har 
genomförts under perioden november 2019 till januari månad 2020.  

1.2 Metod 
För att fånga in helheten vad gäller verksamhetsområdets förutsättningar i form av 
nationella och lokala mål, kvalitetsnivåer, resultat och resurser samt se hur dessa tillvaratas i 
förvaltningens sätt att styra, leda och bedriva verksamheten, har olika aktiviteter genomförts 
som tillsammans bildar grund för analys och slutsatser.  

Planum Organisation AB har samlat in och studerat den dokumentation som är relevant för 
uppdraget, som beslut om organisation, måldokument, kvalitetssystem, rutinbeskrivningar, 
processbeskrivningar, delegationsordning, utredningar, delårs- och månadsrapporter, 
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, nyckeltal och statistik.  

Arbetet har omfattat 23 intervjuer med cirka 60-65 intervjupersoner inom 
förvaltningsledning, verksamhetsledning och övriga medarbetare inom äldreomsorgen samt 
representanter för socialnämnden och för fackliga organisationer.   

Tillsammans med två olika arbetsgrupper har ett processutvecklingsarbete genomförts 
under två halvdagar. Syftet har där varit att beskriva verksamhetens grundprocess inom 
hemvård och hemsjukvård samt att beskriva den faktiska processen för SVU-team och 
hemtagningsteam i samband med utskrivningar från sjukhus. Under arbetet har olika 
förbättringsområden kunnat identifierats.  



3 

 

Ett avsnitt i rapporten behandlar trender och pågående förändringar på nationell nivå som 
kan komma att få betydelse för äldreomsorgen i framtiden. Vissa jämförelser görs också med 
riket, andra kommuner och Åstorps kommun.   

Som en del i dialogen med verksamheten har konsulten genomfört ett arbetsseminarium 
med ledning och medarbetare inom äldreomsorgen (alla som intervjuats). Syftet med 
arbetsseminariet var att presentera och diskutera de inledande iakttagelserna och den 
preliminära analysen.  

Vid två tillfällen under uppdragsperioden har avstämning skett med uppdragsgivaren. 
Uppdragsgivaren har också haft möjlighet att sakgranska rapporten inför slutrapporteringen.    
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2. Socialförvaltningen - nuläge  

2.1 Organisation  
Socialförvaltningen är sedan 1 januari 2019 indelad i tre verksamhetsområden, äldreomsorg, 
individ- och familjeomsorg/funktionshinderverksamheten samt ett nyinrättat 
verksamhetsområde för myndighetsutövning. Under socialchefen finns i ledningen tre 
verksamhetsområdeschefer. Verksamhetsområdet för äldreomsorgen är i sin tur indelad i 
sju områden/enheter med olika funktionsansvar. Det finns en områdeschef som leder 
arbetet inom respektive område/enhet. Det är områdescheferna som har det dagliga 
ekonomi-, personal- och verksamhetsansvaret.  

Figur 1: Organisationsplan för socialförvaltningen och dess tre verksamhetsområden. 

 

Den nu aktuella genomlysningen är avgränsad att gälla verksamheten inom 
verksamhetsområde äldreomsorg samt biståndshandläggning SoL i verksamhetsområde 
myndighet. Under verksamhetsområdeschefen finns det två områdeschefer för hemvård, en 
områdeschef för hälso- och sjukvård samt tre områdeschefer för särskilt boende. Utöver 
detta finns det också en områdeschef med ett mer sammansatt uppdrag som chef för 
SVU/hemvårdsteam, korttidsverksamhet och nattpersonal. Biståndshandläggarna SoL bildar 
en egen enhet under ledning av en områdeschef.  
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2.2 Sammanfattning av intervjuer  
En viktig del i uppdragets genomförande har varit att göra ett relativt stort antal intervjuer 
med ledning och medarbetare inom äldreomsorgen och dess olika verksamhetsdelar. 
Dessutom har även representanter för socialnämnden och fackliga organisationer 
intervjuats.   

Den bild av nuläget i verksamheten som framkommit i intervjuerna har redovisats för 
uppdragsgivaren och alla intervjuade vid det arbetsseminarium som genomfördes den 9 
januari 2020.  Vid arbetsseminariet gjordes en avstämning av den bild av verksamheten som 
konsulten uppfattat hade förmedlats under intervjuerna.   

OBS! I sammanfattningen nedan anges de intervjuades synpunkter under några samlande 
rubriker. 

Kommunen och målgruppen 

Under intervjuerna har de intervjuade ombetts ge sin beskrivning av kommunen och den 
målgrupp som är aktuell inom äldreomsorgen. I beskrivningen framträder Åstorp som en 
kommun där det skett en strukturomvandling från en industrikommun till en kommun där 
verksamhetsområden som transport och logistik vuxit kraftigt. Generellt har medborgarna 
fortfarande en låg utbildningsnivå och kommunen uppvisar generellt höga arbetslöshetstal 
och sjuktal i befolkningen. Åstorp beskrivs också främst vara en barnfamiljskommun, där den 
genomsnittliga åldern på befolkningen är relativt låg. Många bor i villaområden i Åstorp eller 
någon av de andra tätorterna. Kommunen har idag cirka 16 000 invånare.  

När det gäller den målgrupp som främst nu är aktuell d.v.s. de äldre, så beskriver några 
intervjuade att de äldre i Åstorp i stort är som äldre i andra kommuner. Andra intervjuade 
uppger att det bland de äldre finns något fler som är ”fattiga och utsatta”, ibland med 
missbruk och med en viss misstro till kommunen och andra myndigheter. Det gör att de 
många försöker klara sig själva och problem ibland därför upptäcks relativt sent. Det uppges 
också saknas uppsökande verksamhet. Det är relativt många dementa som har hemvård. En 
del har också andra funktionshinder. 

I Åstorp beskrivs det också finnas en del eftersatta bostäder i flerfamiljshus, delvis med låg 
standard. Även om husen t.ex. har hissar begränsas ofta tillgängligheten för personer med 
rörelsehinder genom att husen har en s.k. halvplansförskjutning. De flesta som hemvården 
hjälper uppges bo i lägenhet. Många äldre säljer villan och flyttar till lägenhet i Åstorp eller 
till Ängelholm. 

Ledning och styrning 
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Under flera intervjuer framförs synpunkter om att det saknas en samlande vision och tydlig 
styrning för äldreomsorgen. Ledningsgruppen för äldreomsorgen uppges inte heller kunnat 
utgöra en samlade kraft för utveckling. Ledningsgruppen består av många starka viljor som 
ibland drar åt olika håll. Verksamhetschefens fokus uppges ha varit hemvård och övriga 
chefer har därför fått klara sig själva. Verksamhetschefen har dessutom tagit på sig för 
många operativa arbetsuppgifter, vilket gjort att de strategiska, övergripande frågorna 
kommit i skymundan. Cheferna i hemvården och inom särskilt boende arbetar inte 
tillsammans. De olika områdescheferna uppger att de har olika förutsättningar att hantera 
sin arbetssituation. Det skiljer markant mellan antalet anställda för olika områdeschefer. 
Några menar att det därför finns behov av en översyn av uppdelningen av chefsområden. 
Det centrala stödet till cheferna beskrivs relativt gott. Som exempel nämns alla chefer deltar 
i en central ledarutveckling för alla chefer i kommunen.  

Det har under det senaste året skett flera större och mindre organisatoriska förändringar 
och nedläggning av vissa arbetsgrupper och dessa förändringar beskrivs inte alltid ha fått 
positiva effekter för verksamheten och medarbetarna. Den 1 januari skapades ett samlat 
verksamhetsområde för all myndighetsutövning inom socialförvaltningen. En effekt har blivit 
att det nu inte uppstår några naturliga möten mellan biståndshandläggarna och 
områdescheferna. Ledningen är medveten om att centraliseringen av arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster och särskilt också sjuksköterskorna till Vidåsen, har medfört kritik mot att 
kommunikationen mellan personalgrupperna HSL och SoL har minskat. Det har nyligen också 
startats upp ett Bo-råd (varje torsdag). Bakgrunden till att det inrättats och uppdraget för 
bo-rådet är dock oklart för flera intervjuade. Man menar att erbjudanden av lägenheter i 
särskilt boende borde klaras av ändå av biståndshandläggarna.  

På grund av de senaste organisatoriska förändringarna uppges det ha blivit felaktigheter 
mellan områdena i personalsystemet. Ekonomin på hemvården har endast gått att följa 
totalt, inte med uppdelning per hemvårdsområde/chef. Även inom särskilt boende uppges 
tjänster vara registrerade på fel konton, vilket försvårar uppföljningen. Resurser för 
äldreomsorgen fördelas idag i en traditionell anslagsbudget och inte en 
resursfördelningsmodell med grund i beviljat bistånd, producerade tjänster eller vårdtyngd. 
Inom särskilt boende finns fasta bemanningstal fastställda. Områdescheferna har bra verktyg 
att hålla kontroll på ekonomin och har ett gott stöd av ekonomen. Månadsuppföljningar 
finns i Stratsys för varje ansvars/chefsområde. Förvaltningsstatistik presenteras halvårsvis till 
nämnden och ledningen. Alla chefer har tillgång till Qlikview.  

Arbetet med att skapa systematik och överblick håller på att stärkas bl.a. genom pågående 
arbete i kvalitetsgruppen. Det finns behov av att tydliggöra kvalitetscontrollerns inriktning 
och uppgift och vilket stöd områdescheferna kan efterfråga.  

När det gäller verksamhetsfrågorna så betonar ledningen att det i grunden är bra personal i 
verksamheten. Inom hemvården upplever man att det ändå finns ett behov av att stärka 
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medarbetarnas eget ansvarstagande i hemvården, t.ex. för bilarna och att kontaktpersonen 
måste ta ett större ansvar för beställningen. De funderar också över formerna och 
effektiviteten i planeringsarbetet inom hemvården. Det framförs under intervjuerna tankar 
om behovet av att inrätta en central bemanningsfunktion för att ta emot sjukskrivningar, 
rekrytera vikarier och sommarvikarier m.m. Förslag framförs också om att införa 
gruppchefer bl.a. för avlastning till cheferna t.ex. 10 procent som gruppchef, resten i 
verksamheten. Det finns också synpunkter på den nuvarande 
arbetstidsmodellen/heltidsmodellen och hur den tillämpas som uppges skapa merkostnader. 
Arbetstidsavtalet och tillämpningen borde därför ses över.  

Under intervjuerna påtalas också att ett nytt system för kontakter och möten mellan 
hemvården och hemsjukvården troligtvis behöver byggas upp. Sjuksköterskorna börjar 07.15 
och 07.30 och då är hemvårdens medarbetare redan på väg ut. Hemsjukvårdens brukare vill 
inte ha besök vid den tiden, därför upplevs det ”onödigt” att sjuksköterskorna börjar tidigt 
enbart för överrapporteringen. Samarbetet och informationsöverföringen avses i övrigt ske 
vid team-träffar. Det finns en rutin för team-träffar, men rutinen följs inte överallt och de 
olika personalgrupperna har inte alltid tillräcklig förståelse för sitt uppdrag i samband med 
team-träffarna. 

Under de senaste åren har det funnits tomma lägenheter inom särskilt boende. Under 2019 
avvecklades därför 12 platser på Vidåsen. När det gäller planeringen av det framtida behovet 
finns ett nytt större särskilt boende med i lokalförsörjningsplanen. En ny boendeenhet skulle 
då kunna ersätta Backsippan som haft påpekanden ang. brister i arbetsmiljön samt täcka för 
ökat behov. 

Representanterna från socialnämnden beskriver att det som ryms inom deviserna ”Varje dag 
livsglädje” och ”Sveriges bästa socialtjänst” är inriktningen för socialförvaltningen i Åstorp. 
De senaste åren har prioriteten legat på att få ordning på ekonomin och kvaliteten i 
äldreomsorgen. Nämnden menar att det är viktigt att medarbetarna känner engagemang, 
glädje och stolthet. De utrikesfödda som nu anställs måste få en chans att komma in i 
verksamheten t.ex. genom att kombinera arbete med utbildning och att det finns 
certifierade språkombud som stöd. Nämnden följer avvikelser och begär uppföljningar, men 
anser att det är ett reaktivt arbete och att de önskar att det var ett större proaktivt arbete. 

Nämnden ser inte privatisering som ett alternativ. De menar att den kommunala 
verksamheten ska vara bra, engagerad och effektiv. Företagen inom ramen för lagen om 
valfrihet, LOV:en, är inte mycket använda av hemvårdens brukare och samverkan med 
företagen är inte utvecklad. Det gjordes tidigare ett försök att lägga ut hemvårdens 
serviceuppgifter på entreprenad, men det fanns då inte något företag var intresserat.  

Både nämnden och förvaltningen anser att de borde satsa mer resurser på investeringar i 
teknik och mobilitet. Det upplevs som ett problem att få tillräckligt stöd och förståelse från 
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den centrala IT-enheten. IT-tekniken används idag, utöver dokumentation, främst till viss 
fortbildning, genom att medarbetarna kan ta del av webb-utbildningar och föreläsningar. För 
framtiden anses det bli allt viktigare att i större utsträckning ta del av välfärdsteknikens 
möjligheter också för brukarnas trygghet och välmående.   

Myndighetsutövning 

Den 1 januari flyttade biståndshandläggningen från ÄO till ett nytt verksamhetsområde för 
myndighetsutövning. Förändringen har stärkt samarbetet med socialpsykiatrin, missbruk och 
LSS, men har skapat ett större avstånd till ÄO-verksamheten. Arbetsgruppen består av fem 
biståndshandläggare, fyra med datumindelat arbete och en handläggare med ansvar för 
SVU/hemtagningsteamet. Handläggarna upplever att det finns en bra struktur på det interna 
arbetet och att de har ett nära samarbete i gruppen. 

När det gäller samarbetet med verksamheten så har handläggarna idag i princip inte några 
inplanerade regelbundna träffar med chefer eller personal i hemvård eller hemsjukvård. Det 
saknas därigenom ett fungerande informationsflöde och alla inblandade drar inte åt samma 
håll. Biståndshandläggarna har bra samarbete med medarbetarna inom rehabiliteringen. De 
gör ibland gemensamma hembesök. Handläggarna har läsbehörighet till HSL-
dokumentationen. Handläggarna har också bra samarbete med demenssjuksköterskan.  

Däremot beskrivs under intervjuerna att samarbetet i hemtagningsteamet sviktar. 
Biståndshandläggaren har en svår roll i teamet. Det finns inte alltid förståelse för roll och 
ansvarsfördelningen i teamet. Som exempel nämns att det förekommit att t.ex. beslut om 
korttidsvård inte alltid verkställts i praktiken, trots handläggarens beslut. Handläggarna 
uppger att hemvården inte har behörighet att läsa i ”Mina planer” vilket skulle kunna 
underlätta planering inför utskrivning (åtminstone teamledarna, som i Klippan och Bjuv). 

Handläggarna menar själva att det, vid en jämförelse med andra kommuner, sannolikt görs 
en generös bedömning av hjälpbehovet i Åstorp. Tidsschablonen kopplat till beslut inom 
hemvården är nyligen uppdaterad. Schablontiderna är dock i praktiken mer kopplade till 
avgiftssystemet, än har betydelse för verkställigheten.  

Det finns svårigheter i samarbetet med primärvården och de två vårdcentralerna (en 
offentlig och en privat). En orsak är svårigheter med läkarbemanning. Även handläggarnas 
arbete blir styrt av de övergripande avtal som finns för primärvården, bland annat genom 
beslut om att alla brukare ska ha SIP en gång per år, vilket upplevs onödigt. 

Hemvård 

Den sammanslagning och nya områdesindelning som genomförts under 2019 har inte lett till 
ökat samarbete mellan hemvårdsområdena. Det beskrivs finnas olika anledningar till det, 
som frånvaro av chefsstöd, att förändringen inte varit tillräckligt genomarbetad inför start 
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eller att den nya indelningen är felaktigt gjord, bland annat att det är fel att dela upp 
centrala Åstorp. Förändringarna (sammanslagning, servicegrupp, larmpatrull m.m.) uppges 
sammantaget dessutom ha lett till att flera medarbetare har sagt upp sig och slutat.  

Med tiden har det blivit en allt mer oklar uppgiftsfördelning och sammanblandning av roller 
och uppgifter för områdeschef, samordnare och teamledare. I samband med sjukdom på 
chefssidan har uppgifter flyttats till samordnare och teamledare. En redan otillräcklig 
samordnarfunktion har lagt över uppgifter till teamledarna. De sex teamledarna har i sin tur 
varit tvungna att ta tid som varit avsedda för brukarna för att hinna med. För att lösa upp 
situationen, framförs under intervjuerna olika förslag som t.ex. en renodling av 
teamledarfunktionen eller att dela upp hemvården i mindre arbetsgrupper med större eget 
ansvar för planering och utförande.  

Under 2019 har behovet av insatser från hemvården ökat. Den ökade vårdtyngden i 
kombination med en hög sjukfrånvaro har skapat en ond cirkel. Medarbetarna upplever att 
man planerar in fler och fler besök under arbetspassen. För att hinna med beskrivs att det 
förekommer att man påbörjar läggningar redan kl. 19.00. Det är dessutom ständigt inne 
vikarier/timanställda, utöver ordinarie schemarader. Planeringen av insatserna utgår inte 
från den summerade tiden i beslutet, utan den tid som insatsen upplevs behövas i praktiken. 
Ofta får brukaren mindre tid än beslutet. Biståndshandläggarna upplevs vara generösa med 
ledsagningar, vilket skapar problem i planeringen. Väntetiderna vid ledsagning till 
vårdcentralerna kan vara långa eller på motsvarande sätt till Apoteket. Schablontid saknas 
dessutom för ledsagning och delegerade hemsjukvårdsinsatser.  

Det hårda trycket på verksamheten gör att medarbetarna saknar tid att läsa 
genomförandeplaner och aktuella händelser före arbetspassen ute hos brukarna och för lite 
dokumentationstid vid arbetspassets slut. En särskild svårighet som nämns är också att IT-
enheten dröjer för länge med behörigheter till verksamhetssystemet när någon blivit 
anställd. 

Kontaktmannaskapet fungerar inte överallt i hemvården och det tas inte någon speciell 
hänsyn till kontaktmannaskapet vid planeringen av arbetspassen. Genomförandeplaner 
finns, men aktualiteten varierar. Team-möten fungerar inte överallt och mötena är ofta 
dåligt förberedda. Det upplevs också finnas problem i hanteringen av mat (Mashie) och tvätt 
(Activa). Efter sammanslagningen av hemvården menar medarbetarna att de har en för liten 
lokal samt för få bilar och datorer. 

Det är idag svårigheter att rekrytera medarbetare med både formell och faktisk kompetens 
och erfarenhet. Ledningen försöker hålla på kraven, utbildning och körkort. Men 
medarbetarna menar att det sker anställningar ändå. Ledningen anses inte vara tillräckligt 
aktiv i rekryteringsarbetet, särskilt inför sommarperioden. Den nya rekryteringssituationen 
medför att de nya som kommer in i arbetet ofta har utländsk bakgrund. Även om de kan ha 
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en undersköterskeutbildning upplevs flera ändå ha språksvårigheter, både i tal och skrift. 
Några intervjuade upplever att det är stora problem, andra uppger att man bara måste ge de 
nya tid så kommer det på sikt att bli bra. 

Samarbetet med sjuksköterskorna beskrivs ha försämrats. Det saknas överrapporteringstid 
mellan personalgrupperna, vilket kan leda till informationsmissar. Sjuksköterskorna upplevs 
vara alltför försiktiga vid delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Bristen på medarbetare 
med delegering och språksvårigheter ökar då trycket på ordinarie personal. 
Undersköterskorna vill få användning av sin utbildning, vilket skulle vara möjligt med fler 
delegerade insatser och ökat samarbete med sjuksköterskorna. 

De flesta inom hemvården arbetar idag heltid. Några få arbetar 60, 80 eller 90 procent. 
Modellen med önskad sysselsättningsgrad ger svårigheter i planeringen. Tillämpningen av 
modellen kan dessutom skilja mellan olika grupper och chefer. Medarbetarna uttrycker 
missnöje med att de får sena besked om nästa period och att det är mycket förändringar. 
Önskemål framförs om att gå tillbaka till fasta scheman. Några intervjuade uppger att 
dubbelpass, 07.00-22.00, förekommer i delar av verksamheten. Det är oftast timanställda 
och vikarier som arbetar dessa långa pass.  

Medarbetarna förmedlar under intervjuerna en medvetenhet om att kraven på hemvården 
kommer att ändra karaktär med 40-talisternas inträde i hemvården. 

SVU/hemtagningsteam och korttidsverksamhet 

Hemtagningsteamet startade 2013. Teamet hanterar nya ärenden vid utskrivning från 
sjukhus, kända ärenden där det är stora förändringar i behovet efter utskrivningen och 
palliativ vård i hemmen. Vid utskrivning där omvårdnads och sjukvårdsbehovet är oförändrat 
går ärendet direkt till ordinarie hemvårdsområde. Under intervjuerna framkommer 
synpunkter om att hemtagningsteamet inte fungerar optimalt. Man menar bland annat att 
den gällande roll- och ansvarsfördelning inte följs i praktiken. Det finns ibland olika åsikter 
inom teamet om vilka brukare som ska tillhöra hemtagningsteamet och hur länge de ska 
tillhöra teamet. Från något håll ifrågasätts vilket mervärde som hemtagningsteamet tillför 
verksamheten.  

Kommunikation och samarbete inom teamet upplevs vara det största problemet. Det var ett 
tätare, dagligt samarbete tidigare. Överföringen mellan teamet och ordinarie hemvård 
fungerar bristfälligt. Biståndshandläggarens beslut anses också vara onödigt detaljerade, 
vilket upplevs fördröja hanteringen. Man funderar på om inte ”hemtagningsteam” kan vara 
insatsen i det initiala beslutet och att handläggaren sedan har några veckor på sig att fatta 
ett mer detaljerat beslut. Många intervjuade uppger att teamet behöver en nystart.  

Korttidsverksamheten tillfördes enheten 2017. På korttiden finns åtta platser varav fem för 
korttid och tre för växelvård. Intervjuerna visar att det råder olika uppfattningar hur många 
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platser det finns i praktiken och hur många platser som behövs. Brukarna i växelvården 
uppskattar inte alltid att vara tillsammans med övriga inom korttiden. Växelvården borde 
inte ligga på korttiden, då brukarna inte heller behöver den kompetensen. Medarbetarna 
arbetar både inne på korttiden och ute i hemmen i hemtagningsteamet. De styr själva i stor 
utsträckning vilka som ska arbeta ute eller inne.  

Chefen för hemtagningsteamet och korttidsverksamheten har också ansvaret för 
nattorganisationen i kommunen. Enligt de intervjuade finns det behov av att se över hela 
nattorganisationen. För vissa insatser nattetid borde ny teknik kunna användas. 
Trygghetskamera skulle underlätta och vara bra för många brukare. Nattbemanningen svarar 
också för larm. Omfattningen nattinsatser uppskattas till 10 larm per natt och ca 25 
planerade insatser. 

Hemsjukvård 

Hemsjukvården bemannas av 22 sjuksköterskor, 0,5 samordnare och en områdeschef/HSL-
chef. Rehabiliteringsdelen består av 9 tjänster uppdelade på tre geografiska distrikt och 
hemtagningsteamet. HSL-chefen träffar medarbetarna i rehabiliteringen en gång per vecka. 
Områdeschefen HSL är inte placerad med sin personal på Vidåsen, men 2-3 dagar i veckan 
börjar ändå chefen sin dag med sjuksköterskorna. Chefen beskrivs i övrigt vara tillgänglig för 
medarbetarna när det behövs. Arbetet inom rehab-delen (arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster) sker på efterfrågan från brukare eller verksamheten och utförs enligt en 
särskild prioriteringsordning/lista. Cirka 75 % av uppdragen för rehab har med hjälpmedel att 
göra. För hela hemsjukvården är det den s.k. tröskelprincipen gäller. D.v.s. om den enskilde 
har möjlighet att ta sig till vårdcentralen så är det primärvården som har ansvaret för 
insatsen. Det är brist på sjuksköterskor och behovet har tidvis täckts med stöd av 
bemanningssjuksköterskor.  

Under 2019 har sjuksköterskorna i hemsjukvården fått en gemensam bas i lokaler på 
Vidåsen. Några upplever att centraliseringen har nackdelar och är ineffektivt, medan andra 
upplever förändringen som positiv. På helgerna arbetar två sjuksköterskor och täcker hela 
kommunen. Genomförda förändringar i hemvården (centralisering, nedläggning av städ och 
service m.m.) har inneburit försämringar och svårigheter i HSL-arbetet. Det är i vissa fall 
svårt att ge delegering till nya som anställts i hemvården, ändå uppskattas 90 procent av 
omvårdnadspersonalen ha delegation på läkemedel och en mindre andel har delegering på 
insulingivning. Rehab upplever på motsvarande sätt att deras handledaruppdrag ibland är 
svårt att genomföra. Systematik och rutiner saknas i hemvården och en del av de nyanställda 
i hemvården har dessutom svårt att läsa instruktioner. 

Sjuksköterskorna önskar få möjlighet till bättre kommunikation med hemvården, att vara en 
resurs i gruppen. Team-möten fungerar idag olika väl i olika delar av verksamheten. Den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskan har i höst genomfört aktiviteter för att få igång team-
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mötena igen. Kontaktmannaskapet fungerar inte fullt ut idag, vilket ibland leder till missar i 
beställningar t.ex. av inkontinenshjälpmedel. Sjuksköterskorna har inte några planerade, 
regelbundna möten med biståndshandläggarna och träffar dem endast vid individuella SIP-
möten. 

Sammantaget anser medarbetarna inom hemsjukvården att det finns tydliga rutiner och 
förutsättningar att göra ett bra arbete i Åstorp. Sjuksköterskorna önskar för framtiden bättre 
tekniska lösningar som t.ex. paddor för mobil dokumentation och journalföring. Den 
nyckelfria dörröppningen och de digitala läkemedelsskåpen som införts spar tid och ökar 
säkerheten.  

Särskilt boende 

Verksamheten vid de tre enheterna, Astern, Backsippan och Vidåsen, beskrivs utvecklas 
relativt olika. Det beskrivs dels bero på fysiska förutsättningar, men också vara beroende av 
ledningen på varje enhet. Under 2019 genomfördes en nedläggning av 12 platser på Vidåsen, 
men det finns fortfarande några tomma lägenheter på varje enhet. Eftersom äldreomsorgen 
har ett ekonomiskt tryck över sig, skapar det en oro om vad som ska hända med enheterna 
för framtiden. Under intervjuerna framförs olika tankar på vilka enheter och avdelningar 
som i så fall borde förändras eller avvecklas. I sammanhanget nämns också att det finns 
några yngre boende, under eller kring 65 år, på Vidåsen och att samarbetet med LSS borde 
öka för att ge dessa en annan typ av boende.  

Cheferna för särskilt boende bedriver den fackliga samverkan gemensamt i ett samlat 
LOSAM. Det upplevs fungera bra och ger kunskap från alla enheter. 

De tre enheterna är olika stora. Astern har 36 lägenheter, Backsippan och Vidåsen 24 
vardera. Astern har 46 medarbetare, vilket anses vara för många för en chef. Sjukfrånvaron 
varierar mellan enheterna, någon har låg sjukfrånvaro, någon har hög. Det kan ha samband 
med hur nära chefskapet ges. Backsippan och Vidåsen har en blandning av boende med 
somatiska problem och demens, men beskrivs inte ha bemanning för det. Synpunkter finns 
om att resurser borde fördelas efter vårdtyngd istället för fasta bemanningstal per plats. 
Under intervjuerna framkommer också olika synpunkter på behovet av nattbemanning. Ett 
exempel är Astern som har en nattpersonal per avdelning inkl. korttiden. De uppger sig där 
behöva en löpare också, eftersom de inte kan lämna demensavdelningarna för att hjälpa till 
på annan avdelning om behov uppkommer. 

Ett antal synpunkter framförs kring arbetstidsmodellen och schemaläggningen. Flera 
medarbetare uppger att de ser fördelar med fasta scheman. Tillämpningen med 19 
arbetstillfällen per månad oberoende av sysselsättningsgrad, upplevs också ”tvinga” alla till 
heltid, som i praktiken skapa mer frånvaro än nödvändigt. Formerna för schemaläggning och 
områdeschefernas engagemang i schemaläggningen beskrivs variera mellan enheterna. 
Områdeschefen på Vidåsen är med när chefsstödet lägger ut schema. De arbetar noggrant 
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och har ett tänk i timmar för att synliggöra kostnader. Astern arbetar främst med 
schemaläggning på APT. 

Chefen på Backsippan har arbetat systematiskt med kompetensutveckling, främst med 
webb-utbildningar. Sjuksköterskorna har där också utbildningar i samband med APT. Det 
finns en efterfrågan från undersköterskorna att få lära mer om nya metoder, 
såromläggningar m.m. Det är idag relativt många avvikelserapporter, mest fall, medan 
läkemedelsavvikelser har minskat med införandet av e-signering. Vidåsen har nyligen haft en 
positiv uppföljning från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. De intervjuade cheferna 
framhåller att det är viktigt att arbeta med personalens delaktighet och ansvar för 
verksamheten. Ett exempel som nämns är att en av nattpersonalen på Vidåsen har ansvar 
för att läsa alla genomförandeplaner och säkerställa planernas kvalitet och aktualitet.  

Samarbetet mellan de olika personalkategorierna beskrivs fungera bra. Flera intervjuade 
medarbetare påtalar att de trivs bra på sina arbetsplatser. Sjuksköterskan på Backsippan 
finns alltid tillgänglig och är mycket ute i verksamheten vilket skapar trygghet. De använder 
en modell, SBAR, för överföring av fakta i kontakten från medarbetare till sjuksköterska. 
Team-träffarna fungerar väl och undersköterskorna förbereder i systemen inför möte. SIP 
genomförs en gång per år och dokumenteras i Mina planer. Varje SÄBO har en utsedd 
biståndshandläggare.  

Resultaten i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning för särskilt boende visar att brukarna 
inte är nöjda med kvaliteten. Socialnämnden har därför begärt in handlingsplaner ang. 
brukarundersökningen från Astern och Backsippan som hade blygsamma resultat i 
mätningen. Några menar att nämnden borde begärt in handlingsplaner från alla 
områdeschefer, inte bara från enheterna med sämre resultat. Det vore ett mer positivt 
arbetssätt. Cheferna och medarbetarna har arbetat med resultatet av 
brukarundersökningen. Resultaten kan i stort ha påverkats av diskussionerna om 
nedläggning av platser. Byggnaderna sätter också vissa begränsningar. Möjligen har de också 
tappat dialogen med de anhöriga.  

Fackliga organisationer 

Representanterna från de fackliga organisationerna menar att det inte finns en enhetlig linje 
inom äldreomsorgens ledning. Enskilda chefer drar åt olika håll. Det saknas en 
sammanhållande vision/inriktning för äldreomsorgens utveckling som helhet, från 
myndighetsutövning till verkställighet. Kulturfrågan bör också uppmärksammas. Enligt de 
fackliga organisationerna saknas team-känsla i delar av verksamheten. Personalen måste få 
positiv uppmärksamhet. Arbetet med att känna arbetsglädje och ökad motivation börjar 
med cheferna. Det finns behov av närvarande och tydligt ledarskap. 

Flera av de åtgärder/nedläggningar som gjorts under det senaste året påverkar 
verksamheterna negativt idag. Hit hör nedläggning av larmpatrullen, stöd- och 
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servicegruppen och demensteamet. En annan fråga som nämns är att det saknas tid att 
mötas mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterskorna. Finns det personkännedom och 
möjligheter till enkel kommunikation ökar brukarsäkerheten. En del av förändringarna har 
också gjorts utan risk och konsekvensanalys, t.ex. att ta bort överrapporteringstiden. 
Språksvårigheterna för nyanställda och vikarier är ett problem nämns av de fackliga 
representanterna. 

2.3 Några grunddata om verksamheten 
I avsnittet nedan presenteras några grunddata om verksamheten inom verksamhetsområde 
äldreomsorg. Avsikten är att ge en faktabaserad överblick av verksamhetsområdet samt 
några, med avseende på uppdraget, viktiga faktaunderlag som grund för analysen. I avsnittet 
finns också i några tabeller jämförelser med några andra kommuner i motsvarande storlek 
som Åstorp. De flesta uppgifterna är hämtade ur Kolada, databasen från Sveriges kommuner 
och regioner, SKR, eller från Socialstyrelsen. Några uppgifter hämtas från förvaltningens 
egna verksamhetssystem.  

I flera tabeller förekommer jämförelser med andra kommuner. Det är framförallt 
grannkommuner med ungefär samma befolkningsstorlek som Åstorp. 

Tabell 1: Befolkningsuppgifter för jämförelsekommunerna 30 juni 2019. Källa: SCB.  

 

Jämförelsen tar sin början med brukarna (eller deras företrädare/närstående) som erhåller 
äldreomsorgens tjänster och vilka omdömen de ger kvaliteteten i hemvård och särskilt 
boende i en helhetsbedömning. Socialstyrelsens genomför årligen en omfattande enkät som 
vänder sig till samtliga brukare med beslut om hemtjänst och särskilt boende. Enkäterna fylls 
ibland i av den äldre själv, men ofta får den äldre stöd av sina närstående.  

Uppgifterna i tabell 2 visar att de äldre i Åstorp ger förhållandevis låga omdömen till 
verksamheten inom hemvård och särskilt boende. Avvikelsen i jämförelse med andra 
kommuner är påfallande stor för särskilt boende.  

 

Jämförelse- Befolkning
kommun 30-jun-19
 Bjuv 15 636
 Båstad 15 031
 Höör 16 740
 Klippan 17 679
 Svalöv 14 204
 Åstorp 16 001
 Älmhult 17 665
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Tabell 2: Brukarbedömning hemtjänst och särskilt boende 2018 och 2019 – 
helhetsbedömning. Jämförelse med andra kommuner. Källa: Socialstyrelsens 
brukarundersökning presenterad i Kolada från SKR.   

 

Tabellen ovan visar en helhetsbedömning, men enkäten består av ett stort antal 
frågeställningar som den äldre ska ta ställning till. I tabell 3 och 4 redovisas resultaten på ett 
urval av viktiga frågeställningar för Åstorps enheter inom hemvård och särskilt boende.  

Tabell 3: Brukarbedömning hemtjänst/hemvård 2019. Enheter i Åstorps kommun. Källa: 
Socialstyrelsens brukarundersökning presenterad i Kolada från SKR.   

 

Resultaten för hemvården visar att brukarna från Kvidinge generellt är mera nöjda med 
insatserna än brukarna från Åstorp/Hyllinge. Positivt är att personalens bemötande får höga 
omdömen.  

Socialstyrelsens brukarundersökning, Källa: KOLADA, SKL/SKR 2018 2019
 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)  Alla kommuner 91 90

 Bjuv 88 88
 Båstad 92 90
 Höör 89 92
 Klippan 86 85
 Skåne läns kommuner 88 88
 Svalöv 84 87
 Åstorp 88 84
 Älmhult 87 92

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)  Alla kommuner 82 82
 Bjuv 86 91
 Båstad 89 85
 Höör 93 89
 Klippan 86 92
 Skåne läns kommuner 83 83
 Svalöv 83 83
 Åstorp 79 67
 Älmhult 80 81

Socialstyrelsens brukarundersökning 2019
Hemtjänst/hemvård Centrum/ Kvidinge

Hyllinge
Frågeställning Andel positiva svar
F5 Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? 68 70
F7 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? 54 67
F8 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? 81 88
F9 Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 49 56
F10 Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? 78 93
F11 Brukar personalen komma på avtalad tid? 76 92
F12 Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 79 79
F14 Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 98 100
F16 Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? 84 93
F17 Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? 90 96
F20 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 81 93
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Tabell 4: Brukarbedömning särskilt boende 2019. Enheter i Åstorps kommun. Källa: 
Socialstyrelsens brukarundersökning presenterad i Kolada från SKR.   

 

Som tidigare nämnts erhåller särskilt boende generellt låga omdömen från brukarna som har 
besvarat enkäten. Det skiljer dock en del i omdömen, både totalt och på enskilda 
frågeställningar mellan de tre enheterna i Åstorp. Generellt erhåller Vidåsen bättre 
omdömen än Astern och Backsippan.  

I tabellerna 5-8 redovisas uppgifter om hemvården. I tabell 5 finns uppgifter om antal unika 
personer i Åstorps kommun som i oktober månad 2019 hade ett beslut om insatser från 
hemvården. De antalsmässigt flesta brukarna har relativt små insatser från 1 till 25 timmar 
per månad. Men relativt många har också mer omfattande insatser.  

Tabell 5: Antal personer med beviljade insatser i hemvård, oktober 2019. Källa: 
Förvaltningens verksamhetssystem.  

 

Jämförelser med andra kommuner i tabell 6 visar att Åstorp har jämförelsevis större andel 
brukare med stora insatser. I förhållande till jämförelsekommunerna har Åstorp större 
andelar av sina brukare i grupperna från 26 timmar per månad och uppåt. 

Det bör observeras att det totala antalet brukare skiljer sig markant mellan uppgifterna för 
Åstorp i tabellerna 5 och 6. Uppgifterna bör därför kvalitetssäkras innan för långtgående 
slutsatser dras.  

 

 

Socialstyrelsens brukarundersökning 2019
Särskilt boende Astern Backsippan Vidåsen
Frågeställning Andel positiva svar
F5 Trivs du med ditt rum eller lägenhet? 90 56 63
F6 Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? 50 56 57
F8 Hur brukar maten smaka? 78 56 63
F9 Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? 56 33 88
F10 Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 60 56 86
F13 Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 78 78 100
F14 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 63 63 75
F17 Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? 60 56 88
F18 Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? 14 38 50
F19 Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? 11 29 57
F24 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 60 56 88
F25 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet? 20 11 50
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Tabell 6: Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende den 31 oktober 2018. Fördelat på 
beviljade hemtjänsttimmar och kommun. Källa: Socialstyrelsen.  

 

Tabell 7: Totalt beviljad tid och andel av den totala tiden per insats i oktober månad 2019. 
Källa: Uppgifter i förvaltningens verksamhetssystem.   

 

0 1–9 10–25 26–49 50–79 80–119 120–199 200 eller fler Värde saknas

Älmhult 0 111 39 42 38 17 0 0 33 280

Andel 0 40 14 15 14 6 0 0 12 100

Båstad 17 77 58 46 29 9 2 2 32 272

Andel 6 28 21 17 11 3 1 1 12 100

Klippan 11 89 70 52 47 16 6 1 1 293

Andel 4 30 24 18 16 5 2 0 0 100

Åstorp 0 54 37 35 31 20 8 0 0 185

Andel 0 29 20 19 17 11 4 0 0 100

31-okt-18 Antal personer efter antal hemtjänsttimmar (intervall) Antal personer 
med hemtjänst

Beviljad tid per insats och totalt, oktober 2019 Total Andel, 
Insats tid procent
Service
Hjälp i hemmet, Inköp med ledsagare 83 0,9
Hjälp i hemmet, Inköp utan ledsagare 262 2,8
Hjälp i hemmet, Lättstädning 14 0,1
Hjälp i hemmet, Renbäddning 49 0,5
Hjälp i hemmet, Städning 363 3,9
Hjälp i hemmet, Tvätt och klädvård 255 2,7
Summa serviceinsatser 1026
Hemtjänst
Hjälp i hemmet, På-/avklädning 989 10,6
Hjälp i hemmet, Personlig hygien 695 7,4
Hjälp i hemmet, Toalettbesök 1190 12,7
Hjälp i hemmet, Dusch/bad 845 9,1
Hjälp i hemmet, Bäddning 268 2,9
Hjälp i hemmet, Måltidshjälp 2363 25,3
Hjälp i hemmet, Uppsnyggning 626 6,7
Hjälp i hemmet, Natt/Besök 272 2,9
Hjälp i hemmet, Tillsyn 107 1,1
Hjälp i hemmet, Egenvård 89 1,0
Hjälp i hemmet, Avlösning i hemmet 109 1,2
Hjälp i hemmet, Ledsagning till aktivitet 123 1,3
Hjälp i hemmet, Ledsagning till vårdinrättning 45 0,5
Hjälp i hemmet, Post- och bankärende 1 0,0
Hjälp i hemmet, Utevistelse/social samvaro 588 6,3
Summa hemtjänst 8310
Totalt oktober 2019 9336 100,0
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Indelningen mellan service och hemtjänstinsatser är gjord i enlighet med kommunens 
riktlinjer. Tiden bygger på den fastställda schablonen och är summan av insatserna i de 
individuella besluten från biståndshandläggarna. Hemtjänstinsatserna dominerar insatserna i 
hemvården. Serviceinsatserna uppgår endast till cirka 11 procent av totalen beviljade 
timmar. Den enskilt största insatsen är måltidshjälp, 25,3 procent. Lägger man till 
uppsnyggning efter måltid 6,7 procent blir det sammanlagt cirka 32 procent av den beviljade 
tiden som har med måltider att göra. Utöver detta finns också insatsen matdistribution som i 
oktober omfattade 49 personer. I beslutet sätts det ingen tid på matdistributionen, så det 
går inte att få fram beviljad tid.  

En uppgift som också ligger på hemvården är att åtgärda larm i de fall de överlämnas för 
åtgärd från Tunstalls trygghetscentral dit alla larm går när de aktiverats.  

Tabell 8: Sammanställning av larmstatistik under november månad 2019 inom hemvården 
och servicehusen. Källa: Uppgifter från Tunstalls trygghetscentral.  

 

Antalet larm som överlämnades till hemvården för åtgärd var 650 st under november månad 
2019. Utslaget på 30 dygn så blir det 21,7 larm i genomsnitt. En stor del av larmen sker på 
kvällar och nätter.  

Omfattningen på hemsjukvården är enligt Socialstyrelsens statistik relativt liten i Åstorp 
jämfört med andra kommuner. Antalet personer som någon gång under 2018 erhöll insatser 
från hemsjukvårdens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster var 653, vilket är 
betydligt färre än i de ungefär likastora jämförelsekommunerna.  

 

 

 

Sammanställning av larmstatistik november 2019
Antal larm som har överlämnats från Trygghetscentralen till kommunen.
Tid 07.00 - 10.00 - 14.00 - 16.00 - 21.00 - Totalt Genomsnitt
område 10.00 14.00 16.00 21.00 07.00 per dygn
Centrum yttre 25 9 7 22 65 128 4,3
Centrum/Hyllinge 0 0 1 0 0 1 0,0
Centrum/Kvidinge 17 8 13 21 30 89 3,0
Hyllinge/Nyvång 15 31 10 24 51 131 4,4
Kvidinge yttre 17 28 9 23 51 128 4,3
Punkthuset 14 20 29 51 18 132 4,4
Rönnåsen 3 6 8 15 9 41 1,4
Summa larm 91 102 77 156 224 650 21,7
Andel procent 14,0 15,7 11,8 24,0 34,5 100,0
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Tabell 9: Antal personer som någon gång under 2018 var mottagare av kommunal hälso- och 
sjukvård. Fördelat på ålder, kön och kommun. Källa: Socialstyrelsen.  

 

Verksamhetsområde Äldreomsorg har haft en relativt blygsam kostnadsutveckling under 
åren 2017 till 2019. Av tabellen framgår också att äldreomsorgen haft ett 
budgetöverskridande i storleksordningen 5-7 miljoner kronor per år samtliga år.  

Tabell 10: Ekonomisk utveckling för de största verksamhetsdelarna inom 
verksamhetsområde äldreomsorg 2017-nov 2019. Källa: Uppgifter i förvaltningens 
ekonomiredovisning.  

 

Tabellen visar att det främst är hemvården som har haft svårast att klara budgetåtagandet. 
Totalt sett har den faktiska kostnaden för äldreomsorgen minskat med cirka 4 miljoner 
kronor under 2019, främst beroende på en minskning av antal platser i särskilt boende.  

Uppgifterna i tabellen nedan visar att kostnaderna per brukare är relativt höga i Åstorp. Ett 
annat sätt att beräkna och bedöma kostnadsläget för äldreomsorgen, presenteras av SKR i 
databasen Kolada. 

 

 

 

 

 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Riket 409 481 34 867 34 308 69 175 61 958 53 096 115 054 147 985 77 267 225 252

Älmhult 1 049 98 51 149 154 135 289 400 211 611

Skåne län 81 657 8 414 7 023 15 437 14 252 10 993 25 245 27 104 13 871 40 975

Bjuv 856 109 76 185 154 122 276 244 151 395

Båstad 1 030 65 52 117 162 148 310 361 242 603

Höör 1 193 134 110 244 207 190 397 357 195 552

Klippan 1 050 96 91 187 166 138 304 369 190 559

Svalöv 997 116 82 198 172 163 335 287 177 464

Åstorp 653 72 62 134 115 79 194 204 121 325

Kommun Totalt antal Antal personer 0−64 år Antal personer 65−79 år Antal personer 80 år eller äldre

EKONOMI ÄLDREOMSORG 2017- NOV 2019
Nettokostnader 2017 2018 2019
Äldreomsorg Ack Utfall Ack budget Förbrukat Återstår Ack Utfall Ack budget Förbrukat Återstår Ack Utfall Ack budget Förbrukat Återstår
Hemvård 50 611 46 353 109,20% -4 258 52 828 48 044 110,00% -4 785 52 916 48 401 109,30% -4 515
Hemsjukvård 22 175 19 814 111,90% -2 361 21 554 20 419 105,60% -1 136 22 775 22 275 102,20% -500
Särskilt boende 55 260 54 109 102,10% -1 151 58 098 58 202 99,80% 104 52 533 51 095 102,10% -1 438
Totalt 128 046 120 276 106,40% -7 770 132 480 126 665 104,60% -5 817 128 224 121 771 105,30% -6 453
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Tabell 11: Kostnad per brukare respektive per boende för hemvård och särskilt boende 
enligt bokslut 2018 i Åstorp och jämförelsekommunerna. Källa: Uppgifter från Kolada/SKR.   

 

SKR/Kolada har ett mått, nettokostnadsavvikelse, som avser att beskriva vad äldreomsorgen 
borde kosta i en kommun som Åstorp, med det antal äldre som finns i kommunen, 
kommunens yta, tätortsgrad, socioekonomiska struktur m.m. variabler som kan påverka 
kostnaderna för att bedriva verksamheten.  

Tabell 12: Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 2018. Källa: Uppgifter från Kolada/SKR.  

 

 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare  Alla kommuner 279 019
 Bjuv 298 755
 Båstad 417 810
 Höör 244 847
 Klippan 342 914
 Skåne läns kommuner 287 657
 Svalöv 210 066
 Åstorp 347 200
 Älmhult 319 171

 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare  Alla kommuner 947 404
 Bjuv 829 083
 Båstad 1 069 249
 Höör 872 663
 Klippan 773 487
 Skåne läns kommuner 931 441
 Svalöv 960 024
 Åstorp 1 114 838
 Älmhult 860 152

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 2018, (%)  Alla kommuner 3,2
 Bjuv 8,3
 Båstad -14,8
 Höör 2,3
 Klippan -14,4
 Skåne läns kommuner -5,0
 Svalöv 4,5
 Åstorp 1,0
 Älmhult 3,0

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 2018, miljoner kronor  Alla kommuner 2
 Bjuv 12
 Båstad -35
 Höör 4
 Klippan -30
 Skåne läns kommuner -21
 Svalöv 6
 Åstorp 1
 Älmhult 6
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Uppgifterna för Åstorp visar att nettokostnadsavvikelsen beräknats till 1 procent vilket 
motsvarar cirka 1 miljon kronor för mycket mot vad den enligt beräkningsmodellen borde 
kosta.   

Ytterligare ett sätt att beskriva kostnaderna är att jämföra äldreomsorgens andel av 
kommunens totala driftkostnad. Här visar en jämförelse att äldreomsorgen i Åstorp har den 
lägsta kostnadsandelen hos jämförelsekommunerna. Det var 2018 cirka 15,6 procent av 
kostnaderna som gick till äldreomsorg.  

Tabell 13: Kostnad för äldreomsorgen, andel av total driftkostnad bokslut 2018. Källa: 
Kolada/SKR.  

 

För den framtida planeringen av verksamheter och för ekonomin är det viktigt att ha en 
uppfattning om hur målgruppernas antal kommer att utvecklas. Den antalsmässiga 
utvecklingen kan sedan ställas mot den bedömning som görs om hur det innehållsmässiga 
behovet kommer att utvecklas och därmed påverka efterfrågan på kommunens insatser.  

Tabell 14: Befolkningsprognos för Åstorps kommun, äldre åldersgrupper 2018 – 2028. Källa: 
Uppgifter från förvaltningen.  

 

Befolkningen i de äldre åldersgrupperna prognosticeras totalt sett att öka med cirka 150 
personer fram till år 2028. Ökningen kommer framförallt att ske i åldrarna över 80 år. Det är 
utvecklingen i åldrarna över 80 år som främst påverkar behovet av insatser från 
äldreomsorgen. Fram till 80 års ålder klarar sig de flesta idag utan samhällets stöd.  

 

 

  

 Kostnad för äldreomsorgen, andel av total driftskostnad (%)  Alla kommuner 21,0
 Bjuv 16,8
 Båstad 23,5
 Höör 18,6
 Klippan 17,7
 Skåne läns kommuner 19,0
 Svalöv 16,5
 Åstorp 15,6
 Älmhult 19,4

Äldre År Förändring 2018-2028
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totalt Procent

65-79 år 2183 2192 2193 2196 2186 2180 2157 2112 2100 2089 2084 -99 -5
80-84 år 353 371 385 395 424 429 464 496 510 515 526 173 49
85 och äldre 324 310 309 310 318 334 339 351 360 384 398 74 23
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3 Processkartläggning 
Som en del i genomlysningen har processkartläggningar genomförts tillsammans med två 
arbetsgrupper, en för att beskriva SVU/hemtagningsteamets processer och en arbetsgrupp 
för att beskriva grundprocessen från ansökan om stöd i hemvården, till att en beviljad insats 
verkställs och slutligen avslutas.  Arbetet startade med att krav definierades på processerna 
ur ett brukarperspektiv. Därefter har deltagarna tillsammans skapat processkartor som 
beskriver dagens process/arbetsflöde i verksamheten.  Gruppen har sedan identifierat de 
kvalitetsbrister, oklarheter, risker och andra förbättringsområden som idag finns i de 
beskrivna processerna.  

Sammanfattande bedömning av dagens SVU/hemtagningsprocess: 

• Teamet har nöjda brukare! Det är ett fungerande grundkoncept sedan 2013. 

• Grundproblem i teamet idag är främst den interna kommunikationen. De inblandade 
har förslag om fler fysiska träffar mellan biståndshandläggare, sjuksköterska, 
arbetsterapeut och sjukgymnast, t.ex korta möten 2-3 ggr/vecka. Gruppen menar att 
det i kommunikationen är viktigt behålla fokus på brukaren. 

• Det finns otydligheter kring roller och ansvar. Det brister ibland i respekt för 
inblandade professioner och tonläget i kommunikationen kan förbättras. Alla 
professioners synpunkter inhämtas inte alltid före beslut. 

• Inrapporteringen i Mina planer kan förbättras och behörigheten bör utvidgas till 
cheferna inom hemvård och hemtagningsteam/korttidsvård. Läsbehörighet kan 
förbättra verksamhetens framförhållning och bemanningsplaneringen. 

• Överrapporteringen till mottagande område är inte optimal. 

Sammanfattande bedömning av dagens grundprocess inom hemvård och hemsjukvård: 

• Områdesindelningen överensstämmer inte mellan professionerna. 

• Problem uppstår ibland i kommunikationen i processen. Den nya organisationen och 
flyttningarna har skiljt de olika verksamhetsdelarna åt. 

• Hemvården upplever att det ibland, vid beställning (beslut), saknas fullständig 
information t.ex. om bemanningskrav. Kommunikationen angående inlagda brukare 
kan förbättras. 

• Vid planerade hembesök från biståndshandläggarna är personal inte alltid 
närvarande. Vid uppföljningen har hemvårdspersonalen inte med sig 
genomförandeplanen vilket behövs för uppföljningen. 
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• Påbörjad insats meddelas inte alltid och hemvården missar ibland att skriva 
avvikelser i dagjournaler vilket i båda fallen kan leda till felaktig debitering. 

• SIP (samordnad individuell plan) ska enligt beslut från Regionen genomföras en gång 
per år för varje brukare i hemsjukvården vilket ifrågasätts. Bristande förberedelser 
inför SIP och bristande arbetsformer och medverkan från vårdcentralernas läkare. 

Processkartläggningen har dokumenterats i processkartor som överlämnats till 
uppdragsgivaren.  
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4 Analys och förslag 

4.1 Trender och framtidsperspektiv 
Det är ett faktum att verksamheter på lokal nivå i kommunerna i allt högre grad påverkas av 
vad som händer i omvärlden, såväl regionalt, nationellt som globalt. Enligt en framtidsstudie 
från Sveriges kommuner och regioner, SKR, noteras att det finns fem övergripande områden 
– globalisering, demografi, klimat, digitalisering/teknik och värderingar – där förändringar av 
dem starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen. De är ofta svåra att påverka lokalt och 
regionalt och konsekvenserna av dem kan se olika ut i olika delar av Sverige. Men oavsett om 
förändringarna utgör möjligheter, hot, eller både och, så måste man lokalt ha en strategi för 
att möta dem.  

Äldreomsorgens förutsättningar för framtiden påverkas, utöver av de övergripande 
trenderna, också av ett ständigt flöde av utredningar och beslut på statlig nivå. Under 2020 
förväntas slutrapporter både i utredningen om framtidens socialtjänst och utredningen om 
God och nära vård som främst är inriktad på primärvårdens utveckling, men också om 
primärvårdens samverkan med kommunerna. Dessa utredningar kan komma att få stor 
påverkan på den framtida utvecklingen av socialtjänsten och äldreomsorgen som del av den.  

Efter en nätsökning och genomläsning av aktuella statliga utredningar, underlag från SKR och 
Socialstyrelsen, forskningsrapporter från högskolor och universitet samt framtidsstudier och 
artiklar om den framtida situation inom äldreomsorgen, så finns det några trender och 
faktorer som är gemensamma och som sannolikt kan komma forma äldreomsorgens vardag 
under perioden fram emot år 2030. I tabellen nedan finns en uppställning av de sannolikt 
mest betydelsefulla trenderna och kommentarer kring vad trenderna kan komma att betyda 
för Åstorps kommun och vad socialnämnden och förvaltningsledningen bör inrikta arbetet 
mot.  

Trender Betydelse för inriktningen på äldreomsorgen i Åstorps kommun 

Individualiserat stöd ”Det gemensamma är det olika” konstateras i den statliga 
Kvalitetsplanen. Ska människors individuella behov och 
rättmätiga krav att få behålla sin personlighet och sina intressen 
även sent i livet, måste innehåll och metoder utvecklas både i 
hemvården och inom särskilt boende. Det handlar om utbildning 
för medarbetarna gällande värdegrund och människosyn samt 
utveckling av arbetsformer i vardagen som i praktiken tar hänsyn 
till och stärker det individuella och utgår från brukaren.  

Det innebär också fokus på uppföljning av kvalitet både i 
myndighetsutövning och utförande. Myndighetsutövningens 
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arbetsformer förändras från utredning till uppföljning av 
brukarnas syn på kvaliteten i verksamheten.  

Professionalisering Fler äldre och fler med sammansatta individuella vårdbehov 
kommer att kräva en professionell vård- och 
omsorgsorganisation. Det innebär att medarbetarnas 
professionella uppdrag måste tydliggöras. Den utbildade 
personalen bör främst användas för det uppdraget, vilket 
innebär att de flesta serviceuppgifter måste överlåtas till andra. 
En större professionalisering kräver att det finns planer för 
strategisk kompetensutveckling samt stöd för vidareutbildning. 
Arbete med ledar- och arbetslagsutveckling måste ske planlagt 
och med regelbundenhet.  

Konkurrens om 
personal 

En förändrad demografi med fler äldre och färre personer i 
yrkesverksamma åldrar kommer att leda till en bristsituation och 
konkurrens om arbetskraften, mellan olika samhällssektorer och 
mellan olika kommuner och andra vårdgivare. Det bästa 
konkurrensmedlet är att ha en bra verksamhet med tydliga krav 
på medarbetarna. Lösningen i en konkurrenssituation är inte att 
sänka kraven, utan att höja dem. Nämnden och förvaltningen 
måste också kunna presentera en tydlig och utmanande 
inriktning för den framtida verksamheten. Låt medarbetarna 
delta i kvalitetsutvecklingen och satsa gärna på några 
spetsprojekt som kan locka och som kan skapa positiv 
uppmärksamhet.  

Förebyggande arbete 
som möjlighet 

Arbetet har två inriktningar; att fördröja inträdet i 
äldreomsorgen samt arbete för att man även med olika 
sjukdomstillstånd ska kunna ha ett fungerande vardagsliv genom 
att bygga på de resurser som finns kvar. Arbetet kan handla om 
att stärka de äldres generella motståndsresurser i form av 
kunskap, ekonomi, självkänsla och sund livsstil samt att stärka 
den enskildes upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet även om man drabbas av sjukdom.  

Att utveckla det förebyggande arbetet och se det som en 
möjlighet skulle kunna vara ett sådant spetsprojekt som nämns i 
föregående trendbeskrivning. Här skulle kunna vara möjligt att 
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genomföra ett tvärprojekt i samarbete med några högskolor 
med inriktning mot t.ex. kommunikation och hälsovetenskap.   

Ökat personligt 
ansvar 

Utvecklingen kommer sannolikt att kräva att medborgarna 
kommer att behöva ta ett större eget ansvar för att förbereda 
sin ålderdom. Många äldre har dessutom ekonomiska 
möjligheter att själva tillgänglighetsanpassa eller bekosta en ny, 
bättre tillgänglig bostad eller att köpa egna hjälpmedel för att 
längre klara sig utan samhällets stöd.  

Hit hör också att ta eget ansvar för att hålla sig frisk t.ex. genom 
regelbunden träning av ”kropp och knopp”. Med en tränad 
kropp har man också bättre möjligheter att hantera situationen 
när sjukdomar med stigande ålder kan tillstöta.  

Kommunens uppgift kan här vara att informera, diskutera, 
stimulera och på så sätt också styra kommuninvånarnas 
förväntningar och egna ansvarstagande. 

Bostäder med 
anpassning till äldre 

Ska kommuninvånarna kunna ta ett större eget ansvar för att ha 
en bostad som fungerar hela livet, måste det också finnas 
möjlighet att hitta bra bostäder på Åstorps bostadsmarknad. 
Kommunen kan stimulera en utveckling av nya attraktiva, 
tillgängliga bostadsalternativ i centrala, servicenära lägen. Gärna 
i kombination med någon form att kompletterande 
servicetjänster. För det särskilda boendet kan det handla om 
fortsätta planeringen av alternativ till Backsippan.  

Välfärdsteknologi Utvecklingen av välfärdsteknologin är sannolikt bara i början på 
utvecklingen. Följ noga utvecklingen nationellt. Ta vara på de 
lösningar som passar för Åstorp. Det kan handla om att utveckla 
e-lösningar och appar som kan underlätta för Åstorps äldre eller 
för medarbetarnas arbete. Visa på de möjligheter till trygghets- 
och kommunikationslösningar som finns för både 
kommuninvånare och medarbetare. Det kommer sannolikt att 
finnas behov av särskilda resurser för att hålla ihop arbetet med 
välfärdsteknologin, både i Åstorp och i samarbete med 
grannkommunerna. 
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Medicinsk och 
medicinskteknisk 
utveckling 

Den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen har stor 
påverkan på äldreomsorgens utveckling. Det är lätt att se vilken 
betydelse det t.ex. har för en människas välmående, 
självständighet och minskade behov av hemtjänst/hemvård om 
man kan byta ut onda höftleder, knän eller andra organ. Det 
handlar också om utvecklingen av nya mediciner som kan 
minska hjärt- och kärlsjukdomar eller förhindra utveckling av 
demens. För kommunens del handlar det främst om att följa 
utvecklingen, att implementera framstegen i verksamheten samt 
att informera medborgarna om möjligheter. 

 

Det är relativt enkelt att se att ovanstående trender, på något sätt och i olika utsträckning, 
även kommer att påverka verksamheten inom äldreomsorgen i Åstorp. Det handlar också 
om att ta ställning och agera för att ta vara på de möjligheter som ligger i den förväntade 
utvecklingen. 

4.2 Ledning och styrning 
Mot bakgrund av det som framkommit under intervjuerna och det övriga arbetet med 
genomlysningen samt det ovanstående avsnittet om utmaningar för framtiden, så står det 
tydligt att det finns behov att utveckla en gemensam inriktning för äldreomsorgens framtid. 
De grunddokument som idag presenteras under rubriken ”äldreomsorg” på kommunens 
hemsida är Värdighetsgarantier från 2012 och Äldreomsorgsplan från 2013 (uppdaterad 
2015). Nämnden och förvaltningen bör arbeta fram utvecklingsstrategi för att skapa en 
modern organisation för framtiden, med hänsyn till den framtida brukarens krav och med 
tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter (se också KPMG:s granskning på uppdrag av 
kommunrevisionen, rapport 2019-10-21).  

Det förefaller som verksamheten inte håller ihop, från myndighetsutövningen till 
verkställigheten i äldreomsorgens olika delar. Delarna har tillåtits utvecklas var för sig. Det 
senaste årets organisatoriska förändringar verkar, även om det inte varit avsikten, ha 
förstärkt utvecklingen med åtskillnad mellan och inom de olika verksamhetsdelarna. 
Överföringen av biståndshandläggningen till myndighetsverksamheten har sannolikt varit 
bra som helhet, men har ökat avståndet till verkställigheten inom ÄO. Idag fördelas ärenden 
till biståndshandläggarna efter den sökandes födelsedatum. Det är ett sätt att få en jämn 
arbetsbelastning, men det underlättar inte informationsöverföring och uppföljning. Det bör 
övervägas att införa en ny geografisk indelning som överensstämmer med en gemensam 
indelning inom hemvård och hemsjukvård.  

Det saknas kommunikation och följsamhet mellan biståndshandläggarnas detaljerade 
utredningar och beslut inklusive tidsschabloner och verkställigheten av 
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hemvårdstjänstinsatserna. Den tid som hemvården planerar in, stäms inte av mot beslutet 
och brukarna får idag sannolikt inte den tid som anges i beslutet (se också avsnittet om 
hemvård). En överensstämmelse är viktigt med hänsyn till brukarens behov och målen med 
insatsen samt för att avgiften för hemvården betalas efter en timtaxa i förhållande till tiden i 
biståndsbeslutet.  

Handläggarna har inte någon enhetlig utredningsmodell och det finns behov av att diskutera 
inriktningen på myndighetsutövningen för framtiden. Idag tillämpas en ”traditionell” 
myndighetsutövning med ett relativt omfattande utredningsförfarande, en bedömning från 
handläggaren och ett beslut om insats. Det finns från myndighetshåll idag ett ifrågasättande 
av detta traditionella handläggningsarbete, främst för att det krävs ett omfattande 
utredningsarbete och dokumentation, trots att besluten nästan alltid följer den enskildes 
ansökan. Det är idag lagmässigt möjligt att införa en enklare modell där den enskilde, 
åtminstone för de enklare behoven, kan erhålla beslut om insatser utan föregående 
biståndsutredning. Det öppnar också upp för någon form av ansökan och automatiserat 
beslut via internet. Många kommuner tillämpar idag den utredningsmodell som utvecklats 
av Socialstyrelsen och som benämns IBIC, individens behov i centrum. Även denna modell är 
relativt omfattande i grunden, men det finns en tydlig riktningsförändring i 
myndighetsprocessen med inriktning på bedömning av behov, att sätta mål med insatsen 
samt att biståndshandläggarna ska fokusera på uppföljning av resultatet och kontroll av 
kvaliteten i utförandet av insatserna. I denna modell får hemvårdens chefer och 
medarbetare ett större inflytande över att tillsammans med den enskilde brukaren 
bestämma om ramen för insatserna och själva utförandet.   

Jämförelsen med andra kommuner visar att brukarna i Åstorps kommun erhåller beslut som 
tidsmässigt är något mer omfattande än t.ex. i grannkommunerna. Det indikerar att det 
sannolikt kan finnas viss generositet i biståndsbedömningen och besluten med grund i 
riktlinjer och tidsschabloner blir onödigt detaljerade. Eftersom det idag saknas följsamhet i 
verkställigheten till de tidsmässiga besluten, så saknar biståndshandläggningens 
schablontider egentlig betydelse. Det omvända alternativet; att stärka följsamheten mot 
schablontiderna riskerar också att kraftigt öka kostnaderna för hemvården. 

Samarbetet mellan biståndshandläggarna och arbetsterapeuter och sjukgymnaster i 
rehabiliteringsfunktionen beskrivs fungera väl. Det är mycket positivt och det finns anledning 
att öka detta samarbete ytterligare. Med tanke på vikten av att inte missa att stärka 
brukarnas möjlighet till ett självständigt liv, är det viktigt att arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster kommer in i ett så tidigt skede som möjligt och att samverkan med 
handläggarna ökar. Ett självständigt liv för brukaren minskar också behovet av insatser.  

Behovet av professionalisering som följer med en förändrad och större målgrupp äldre med 
olika behov samt den skisserade inriktningsförändringen gör att det blir behovet av en 
strategisk kompetensutveckling ökar. Av intervjuerna framgår att både chefer och 
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medarbetare deltar i olika kompetensutvecklingsinsatser i form av kurser, föreläsningar och 
webb-utbildningar, men kompetensutvecklingen saknar strategi. Med strategi menas att den 
planmässigt är kopplad till det aktuella och framtida behovet hos brukarna och inriktningen 
på verksamheten. Ev. behöver området också tillföras ökande resurser. Området blir än 
viktigare om också rekryteringssvårigheterna kvarstår, vilket mycket tyder på.  

För att bli en attraktiv kommun att söka anställning i, behöver fler åtgärder genomföras och 
kommunen behöver vara aktiv i förhållande till elever och praktikanter från gymnasieskolor 
och högskolor. Sommarperioden är också ett skyltfönster att visa upp en god verksamhet 
och att ge feriearbetarna en god introduktion och bra mottagande. Ev. borde ledningen se 
över om man inte kan få ett utökat stöd från kommunens HR-funktion vad gäller rekrytering 
och utåtriktat marknadsföringsarbete. Att säkra en god personalförsörjning till alla 
funktioner inom äldreomsorgen är kanske den enskilt viktigaste frågan för framtiden. 

Under hösten 2019 uppdagades ett antal kvalitetsbrister och avvikelserapporteringar i 
verksamheten. Socialchefen vidtog med anledning av det en kvalitetsgranskning inom 
hemvård och hemsjukvård. Arbetet ledde fram till en handlingsplan med åtgärder inom 
kvalitetsområdet som olika kompetensutvecklingsinsatser, insatser för att få bättre 
dokumentation, fungerande team-möten i hela verksamheten samt en fungerande 
avvikelsehantering. Med anledning av denna handlingsplan, tar föreliggande genomlysning 
inte just dessa frågor. Det kan ändå konstateras att de värdighetsgarantier som finns för 
verksamheten, är uppbyggda kring begreppen genomförandeplan, kontaktperson och 
kontinuitet. Begreppen ska vara ledstjärnor för att brukarna ska uppleva trygghet och 
delaktighet. Av dessa tre grundbegrepp är det möjligen bara genomförandeplan som 
verksamheten kan sägas leva upp till idag.  

Stödet till äldreomsorgen (och socialförvaltningen) gällande strategisk utveckling av 
användande av IT och välfärdsteknik förefaller vara svagt. Som konstaterats är samhället 
bara i starten när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter med ny teknik, appar 
och ”robotar” i administration och verksamhet. Förvaltningen får idag inte det stöd man 
behöver vare sig det gäller införande av ny teknik, t.ex. att införa trygghetskameror nattetid 
eller det dagliga stödet med behörigheter och hårdvara. Användningen av välfärdstekniken 
ställer också krav på nätkapacitet i hela kommunen och i de privata hemmen samt 
utvecklade tjänster för support i princip 24/7. Det kan därför finnas behov av att stärka 
förvaltningens egna kapacitet på området. En del kommuner, även mindre kommuner, har 
anställt någon form av ”välfärdsstrateg” på socialförvaltningen. Resurserna för investeringar 
inom området välfärdsteknik kommer att behöva öka.  

Det finns ett behov av att utveckla uppföljningen av verksamheten. Ingen har idag ansvar för 
att följa upp och analysera verksamheten eller ta fram de viktigaste uppgifterna som behövs 
för att följa effektiviteten eller att kontrollera kvaliteten i uppgifterna. Man kan naturligtvis 
säga att det ligger i chefsansvaret på alla nivåer, men uppföljningen har där varit begränsad 
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till den ekonomiska redovisningen. Det har tidigare funnits en mer detaljerad 
verksamhetsuppföljning, men den har inte i tillräcklig utsträckning använts för analys och 
den har också delvis försvunnit under det senaste året. Förvaltningen bör därför utveckla en 
bättre månatlig uppföljning med framåtsyftande KPI-tänk (key performance indicators, 
viktigaste nyckeltal som är kopplade till hur man vill att verksamheten ska se ut på några års 
sikt). Uppföljningen inom hemvård och hemsjukvård och särskilt boende bör minst kunna 
omfatta en månatlig redovisning av inplanerad och utförd tid, såväl brukartid som övrig 
intern tid samt arbetad tid. Det bör också övervägas om inte rapport om verksamhetens 
utveckling bör presenteras för socialnämnden varje månad och med ett delvis förändrat 
innehåll än idag.  

Äldreomsorgens ledningsgrupps funktion för att ena och utveckla hela äldreomsorgen 
behöver stärkas. Verksamhetschefen och områdescheferna har inte arbetat tillsammans 
utan har dragit åt olika håll. De strategiska, övergripande frågorna har därför kommit i 
skymundan. Nu måste det gemensamma ansvaret betonas. Ser man brister i verksamheten 
måste ledningsgruppen analysera, diskutera, besluta om och vidta åtgärder. I närtid kommer 
en ny verksamhetschef att tillträda och rekrytering av en områdeschef pågår. Ev. kan det 
vara värt att lägga resurser på en ledningsgruppsutveckling för att ge den delvis nya 
ledningsgruppen bra förutsättningar i starten.  

4.3 Hemvård 
Organisationen för hemvården består idag av två områdeschefer, som delar på en tjänst som 
chefsstöd/samordnare på 100%. Hemvården är sedan indelad i sex arbetsgrupper med 
geografiska områden. Det finns ett uppdrag som teamledare i varje arbetsgrupp. 
Teamledarna har cirka tre timmar administrativ tid vardera per dag. Resten av tiden arbetar 
de ute i verksamheten. Intervjuerna visar att det krävs förtydliganden och förändringar i 
uppgifter, roller och ansvar för områdeschef, samordnare och teamledare. De två 
områdescheferna har cirka 35 medarbetare vardera i sina grupper. Områdescheferna har ett 
relativt omfattande uppdrag i en hemvårdsverksamhet som ständigt förändras. I ett läge 
med sjukdomar har omständigheterna tvingat cheferna att lägga över uppgifter på 
samordnaren och på teamledarna. Det har lett till en rörig situation som behöver 
struktureras upp.  

Samordnartjänsten med nuvarande uppgifter räcker inte för 70 medarbetare plus vikarier. 
Bemanningsplaneringen och arbetet med schema tar mycket tid och är föremål för många 
synpunkter. Några menar också att arbetstidsmodellen gör att både kostnader och frånvaro 
ökar. Det finns sannolikt behov av en översyn av avtal, modell och tillämpning. Många vill ha 
tillbaka ”fasta” scheman. Även förhållandet med 19 arbetstillfällen, oberoende av 
tjänstgöringsgrad behöver övervägas. Samordnaren håller i schemaplaneringen men 
cheferna måste vara involverade, aktiva och ”styra” bemanningen. Så sker inte alltid idag. 
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Det är många teamledare i hemvården, teamledare som lägger allt mer tid på uppdraget 
med den dagliga insatsplaneringen och som sannolikt gör planeringen olika. Sannolikt tar de 
idag tid också till brukartid för att hinna med teamledaruppdraget. Under intervjuerna 
framkommer synpunkter på att områdesindelningen för hemvården behöver förändras för 
att kunna uppnå en effektiv planering. Synpunkter framförs också om att det skulle behövas 
en tredje områdeschef i hemvården för att få ner antal anställda per chef. Man jämför här 
med antalet medarbetare med övriga chefer inom äldreomsorgen som i de flesta fall har ett 
mindre antal anställda. Innan behovet av en chefsförstärkning kan bedömas fullt ut måste 
dock inriktningen och grundförutsättningarna för verksamheten fastställas.  

Planeringsarbetet inom hemvården behöver förändras. Arbetet med planeringssystemet 
Alfa-e beskrivs vara tungrott och tidsfokuseringen onödigt stressande för medarbetarna. Till 
genomlysningen hör att beskriva hur effektiviteten är inom hemvården. Kopplat till 
hemvårdens planering är det framförallt effektiviteten i tidsanvändningen som kan 
beskrivas. I tabellen nedan görs en bedömning av effektiviteten mot bakgrund av de 
tillgängliga uppgifter som finns om beviljad tid från biståndshandläggarna och inplanerad tid 
från hemvården.  

Tabell 15: Sammanställning av ”effektiviteten” i hemvården i oktober 2019. Källa: Uppgifter 
från förvaltningens verksamhetssystem och planeringssystem för hemvården samt uppgifter 
om arbetad tid ur kommunens personalsystem.  

 

Den av biståndshandläggarnas beviljade schablonberäknade tiden (den tid som brukaren 
betalar avgift för) uppgick i oktober månad 2019 till 9 350 timmar. Till denna tid kan man 
sedan lägga till tid som krävs för delegerade hemsjukvårdsinsatser som utförs av 
hemvårdspersonalen och tid i ärenden där det krävs dubbelbemanning. Det finns inte några 
uppgifter om hur mycket de insatser som delegeras från främst sjuksköterskorna till 

Sammanställning av "effektivitet" i hemvården Exempel Inplanerad tid Återrapp.
okt-19 Timmar Bedömning brukare tid

Beviljad tid 9350 9350 6272
Delegerade hemsjukvårdsinsatser ca 20 % 11220
Dubbelbemanningstid ? 5%? 11781
Avgår ej utförd tid, brukare frånvaro ca 10 % 10603
Restid
Mötestid, APT, planering 25% 4113
Mötestid kring brukaren, teammöten 
Dokumentationstid, inläsningstid
Tid för kompetensutveckling
Övrigt
Totalt 13254 10385 1555
Arbetad tid 9959 9959
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hemvårdens medarbetare uppgår till i tid. Det finns ingen ”beställning” som anger tiden. 
Erfarenhetsmässigt bedöms de delegerade insatserna uppgå till cirka 20 procent av den 
totala tiden. I beräkningen ovan blir det 1 870 timmar. Dubbelbemanningstiden har här satts 
till 5 procent 467 timmar. Detta blir tillsammans med den beviljade tiden totalt 11 781 
timmar. I beräkningen har sedan gjorts ett avdrag på 10 procent som erfarenhetsmässigt 
inte blir utförda på grund av att brukare är inlagda på sjukhus, finns i växelvård eller tillfälligt 
har sagt ifrån hjälpen. Vi har då sammanlagt 10 603 timmar brukartid. Till detta måste man 
sedan lägga på minst 25 procent övrig tid som åtgår för intern planeringstid, mötestid, resor 
mellan brukarna och tid för dokumentation, kompetensutveckling m.m. Ofta är den övriga 
tiden mer än 25 procent. Sammanställningen visar då att om verksamheten är mycket 
effektiv så skulle det behövas 13 254 timmar för att producera de 9 350 beviljade timmarna.  

I praktiken har detta gjorts på 9 959 arbetade timmar enligt uppgifter är kommunens 
personalsystem. Det är så många timmar som det har utbetalats lön för. Ekvationen går 
således inte ihop. Ur hemvårdens planeringssystem Alfa-planering kan man få ut uppgifter 
om hur mycket tid som planerats ut på brukare respektive övrig tid. Där framgår att det i 
oktober månad endast planerades ut 6 272 timmar till brukarna, trots att den beviljade tiden 
uppgick till 9 350 timmar. Den inplanerade tiden för övrigt tid uppgick till 4 113 timmar. 
Totalt blir det 10 385 timmar inplanerad tid. Hur mycket av den inplanerade brukartiden som 
faktiskt blir utförd i hemmen, går inte att svara på eftersom det inte finns någon registring av 
utförd tid.  

Vid samtal med representanter från företaget som tillhandahåller Alfa-e planering framgår 
att de anser att hemvården i Åstorps kommun inte använder planeringssystemet på avsett 
sätt och därmed inte tillvaratar de möjligheter som ligger i Alfa-planering. Det gäller bland 
annat återrapportering av utförd tid hos brukaren, att styra planeringen från grundschema, 
att styra och säkerställa kontinuiteten i bemanningen hos brukaren genom att lägga den 
mesta tiden på kontaktpersonen m.m. De kan se att det brister i kontinuiteten idag. Antal 
personal hos varje kund, är både vid planering och utfall högt. Högsta värde är 46 olika 
medarbetare som besökt en brukare under oktober. Det framgår också att 
dubbelbemanning registreras/ hanteras olika i systemet. Uppdraget som kontaktperson 
fungerar bristfälligt i praktiken. Planeringen tar heller ingen hänsyn till uppdraget, vilket är 
nödvändigt för att modellen ska fungera. Brukarna och de anhöriga kan inte heller nå 
kontaktpersonerna, eftersom de enligt beslut inte lämnar ut mobilnummer till 
medarbetarna.  

Det blir alltså tydligt att ledningen inte har fastställt eller upprätthållit förutsättningarna för 
planeringen. Det är t.ex. inte fastställt hur ledsagning eller matdistribution ska hanteras i 
systemet. Det saknas mål för kontinuiteten. Ledningen måste nu bestämma hur de vill att 
den framtida hemvårdens ska formas och analogt med det forma efter vilka förutsättningar 
som planeringen av hemvården ska bedrivas och hur planeringssystemet ska användas. 
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Ledningen måste också bestämma hur insatserna ska registreras och alla måste följa 
överenskommelsen. Det är en hemläxa som måste göras.  

Det finns behov av att överväga om inte organisationen för planeringen av hemvården 
måste förändras. Samtidigt kan man ge större frihet och ansvar till chefer och medarbetare i 
hemvården att lösa verkställigheten i enlighet med beställningen. Idag läggs det sannolikt för 
mycket tid på planering och för lite ansvar på respektive personal i arbetslagen. 
Teamledarna har även en del uppgifter som cheferna inte ”mäktar” med. Idag läggs det 
minst tre timmar gånger sex teamledare per dag vilket som mest blir 18 teamledartimmar 
per dag. Schemaläggningen gör dock att alla inte är i tjänst samtidigt. Enligt representant 
från Alfa-planering bör planeringsarbetet utgå från grundschema – vilket de inte använder 
fullt ut idag. Detta schema kan med fördel skötas av två personal. Detaljeringsgraden bör 
minskas betydligt och genomförandeplanen ska styra. Den dagliga planeringen bör 
arbetsgruppen ta ansvar för utifrån givna ramar såsom effektivitet, kontinuitet och 
kompetens. Goda exempel från Skönsmon i Sundsvall och Västerviks modell för Fri tid, tyder 
på att personal med möjlighet att påverka, utifrån givna ramar, kan göra ett bra (effektivt, 
kvalitativt) arbete. När ramen för arbetet är fastställd och en uppföljning av önskade ”mått” 
kan göras, ger det en tydligare bild på vad som behöver korrigeras/förbättras både vad gäller 
planering, kompetens, ekonomi/schablontider och beslut.  

De olika verksamhetsdelarna har efter de senaste organisationsförändringarna och 
lokalförändringarna tenderat att glida isär. Kontakterna har försvårats t.ex. minskad 
överrapporteringstid hemvård-hemsjukvård och mötestillfällen har minskats t.ex. inga 
möten mellan biståndshandläggare och områdeschefer. Gör ett omtag gällande 
överrapporteringsrutiner och bestäm hur informationsöverföringen ska gå till. Det borde gå 
att hitta en enkel modell som gör att inte alla inom hemvården och hemsjukvården behöver 
träffas fysiskt varje morgon. Behovet skulle också sannolikt minska i praktiken om man skulle 
bryta ner verksamheten i mindre gemensamma arbetslag från hemvård och hemsjukvård.   

Flera av de nya som kommer in i verksamheten har inte tillräckliga språkkunskaper i tal och 
skrift. Det försvårar kommunikation med brukare och mellan medarbetare och funktioner 
samt blir problem med delegeringar av hälso- och sjukvårdsinsatser. Eftersom en situation 
med konkurrens om personal och rekryteringssvårigheter troligen kommer att fortsätta 
behöver sannolikt nya former för kunskap och ”inskolning” utvecklas. En lösning skulle 
kunna vara att återinföra en servicegrupp igen. Inom ramen för servicegruppen skulle 
medarbetarna kunna få viss tid för språkstudier och kompletterande kunskap inom t.ex. 
hälso- och sjukvårdsområdet. Successivt skulle sedan medarbetare kunna slussas över till 
den med omvårdande delen av hemvården. Under arbetet har dock en del synpunkter 
framkommit om att den omvårdande delen kan bli svårplanerad, om men inte under delar 
av dagen kan fylla på med serviceuppgifter. Enligt uppgifterna i tabell 7 kan man se att de 
biståndsbedömda serviceinsatserna uppgår till cirka 11 procent av den biståndsbedömda 
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tiden. Det är dock troligt att serviceuppgifterna och matdistributionen i praktiken tar något 
längre tid att utföra.  

I anslutning till diskussionen om de svaga omdömen som Åstorps äldreomsorg får i 
Socialstyrelsens brukarundersökningar bör det uppmärksammas att medarbetarna påpekar 
att det förekommer tidiga läggningar, redan vid 19-tiden, i hemvården (för att hinna med). 
Det tyder på att genomförandeplanerna saknar betydelse och brukarperspektivet behöver 
stärkas. 

4.4 Hemsjukvård 
Genomlysningen visar att hälso- och sjukvårdsorganisationen förefaller vara relativt 
välfungerande. Det gäller både sjuksköterskedelen och rehabiliteringsdelen inklusive 
hjälpmedelshanteringen. Under 2019 har sjuksköterskorna i stort centraliserats till lokaler på 
Vidåsen. Synpunkterna om det är effektivt eller inte att alla sjuksköterskor och även 
rehabiliteringspersonalen, som sitter samlat i en annan del på Vidåsen, har samma bas 
varierar. Några intervjuade menar att det är mer effektivt att ha en områdesvis placering för 
att komma närmare hemvården och brukarna. Oavsett placering är det viktigt att ledningen 
är uppmärksam på att inte centraliseringen medför att tiden för sjuksköterskorna att vara 
ute hos brukare och att handleda medarbetare minskar. Administrativ tid och indirekt 
patientarbete tar redan idag allt för stor del av arbetstiden.  

Problemen med överföring av information mellan sjuksköterskor och hemvårdens 
medarbetare måste lösas. Det finns ett missnöje idag på båda håll och risken för onödiga 
missar finns. Ett missnöje gäller också de låsta lokalerna till sjuksköterskorna. Team-möten 
behöver struktureras upp vilket också MAS, den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, tagit 
initiativ till under hösten 2019. Man behöver lyfta upp vikten av teamen och säkerställa att 
rätt medarbetare har möjlighet att delta.  

Formerna för delegering skapar visst missnöje både i hemvården och hos sjuksköterskorna. 
Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal överlåter en medicinsk 
arbetsuppgift till en annan person, t.ex. en undersköterska, som saknar formell kompetens 
för uppgiften. Den som tar emot delegeringen måste vara reellt kompetent för den aktuella 
uppgiften. Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att denne har 
förutsättningar att fullgöra uppgiften. Det krävs alltid en individuell, professionell 
bedömning av både behov och lämplighet. Bedömningen gör den som delegerar. Ingen är 
heller tvungen att ta emot en delegering. Om mottagaren anser att hon/han saknar den 
kunskap och den förmåga som krävs ska det respekteras. Delegering får heller inte användas 
för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl.  

Det finns behov av att utveckla nya former som gör att delegeringar kan ges i god omfattning 
och med säkerhet. Från hälso- och sjukvårdspersonalen framhålls att den medicinska 
yrkeskunskapen har försämrats markant i dagens undersköterskeutbildning och om man 
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därtill lägger att en del av de genomgått utbildningen har fortsatta begränsningar vad gäller 
språket i tal och skrift, gör det att det försämrar möjligheten att ge delegeringar. Förslaget 
om att återinföra en servicegrupp skulle kunna ge sjuksköterskorna möjlighet att ge 
handledning och förvissa sig om den reella kompetensen innan delegering ges.  

4.5 Hemtagningsteam och korttidsvård 
Hemtagningsteamet har som nämnts i tidigare avsnitt funnits sedan 2013. Betydelsen av att 
göra en snabb och för brukaren välfungerande hemgång efter inläggning på sjukhus har ökat 
sedan lagstiftningen förändrats och nya överenskommelser om betalningsansvaret för 
utskrivningsklara har gjorts med Regionen. Ett välfungerande hemtagningsteam tillför ett 
mervärde för brukarna.  Det är därför något oroväckande att det förefaller vara oro i det 
interna arbetet inom teamet. Kommunikation och samspel mellan de olika yrkesgrupperna 
fungerar inte alltid. Roller och ansvar i hemtagningsteamet respekteras och följs inte fullt ut 
idag och behöver förtydligas av ledningen. Det måste vara klart vem som bestämmer om de 
beslut som fattas i olika delar av processen, från vilka teamet ska arbeta med till när och hur 
överlämning till ordinarie arbetslag ska ske.  

Det måste också vara tydligt vem som leder teamets arbete. Det är ett team med 
biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast och en sjuksköterska som svarar för 
”styrningen” av insatserna i mottagningen, sedan är det en områdeschef som bemannar och 
är chef för undersköterskorna som arbetar i teamet och på korttidsvården. 
Biståndshandläggarens roll i hemtagningsteamet är komplicerad, mellan två ”chefer”. Det 
förefaller som handläggaren har hamnat vid sidan av och ses mer som ett byråkratiskt hinder 
som fördröjer verkställigheten. Formerna för beslut behöver diskuteras så att det initiala 
beslutet inte fördröjs. Från diskussionerna under processkartläggningen framgå att gruppen 
som ansvarar för styrningen är medveten om problemen och ska börja en tätare samverkan.  

Resurserna i hemtagningsteamet måste också vara flexibla och tillräckliga för att de ska 
kunna erbjuda ett mervärde både i hemmen och på korttiden även när behovet av insatser 
ökar. Överlämningen till den ordinarie hemvården måste också säkerställas. Hemvårdens 
chefer och teamledare saknar idag läsbehörighet i ”Mina planer”, vilket försvårar hemvården 
framförhållning. Även hemtagningsteamets chef saknar behörighet, vilket är förvånande 
eftersom chefen är ansvarig för att bemanna teamet. Enligt uppgift har dessa funktioner 
läsbehörighet i de flesta andra kommuner. 

Områdeschefen för hemtagningsteam och korttidsvård är också ansvarig för hemvårdens 
nattpersonal och det finns planer på att också tillföra ansvaret även för nattpersonalen vid 
Astern. Hemvården har tre undersköterskor i tjänst nattetid med ansvar för hela kommunen. 
I hemvården uppges volymen uppdrag vara cirka 25 fasta inplanerade insatser och cirka 10 
insatser efter att brukare har larmat. Ett införande av trygghetskameror skulle kunna minska 
behovet av aktiva insatser nattetid. Områdeschefen menar att det vore bra om det 
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genomfördes en samlad översyn av hela nattbemanningen i socialförvaltningens 
verksamheter.  

Se också avsnitt 3 Processkartläggning. 

4.6 Äldreboende/särskilt boende 
Det finns tre enheter med särskilt boende för äldre med stora omvårdnads- och 
sjukvårdsbehov och där det inte är möjligt eller lämpligt med fortsatt stöd i det egna 
hemmet. Astern har 36 lägenheter för personer med demens, Backsippan och Vidåsen har 
24 lägenheter vardera för personer med somatiska eller blandade omvårdnadsbehov. Under 
intervjuerna ges intrycket att de tre SÄBO-enheterna leds och utvecklas tämligen olika. 
Skillnaderna kan gälla områden som verksamhetsinnehåll och aktiviteter, planmässighet, 
kompetensutveckling eller bemanningsplanering. Förutsättningarna för verksamheten styrs 
till viss del av byggnadernas förutsättningar, men det kan också bero på avsaknad av tydliga 
anvisningar och kvalitetskrav kring vad ett särskilt boende ska kunna erbjuda de boende.  

Mycket positivt är att konstatera att medarbetarna i SÄBO ger olika exempel och uttryck för 
att de trivs, även om de också ser förbättringsområden. Samarbetet mellan de olika 
personalkategorierna beskrivs fungerar bra. Sjuksköterskorna är synliga i arbetslagen och 
kan ge råd och handledning till medarbetarna. Några av sjuksköterskorna är särskilt aktiva 
med olika utbildningsinsatser. De tar möjligheterna när medarbetarna är samlade, ofta i 
samband med APT. 

Mindre positivt är att Åstorps särskilda boende erhåller mycket låga och sjunkande 
omdömen i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning (se tabell 4). De intervjuade menar 
att resultaten i stort kan ha påverkats av föregående års diskussioner om nedläggningen av 
12 platser på Vidåsen. Några menar att de kanske måste försöka involvera de anhöriga i vad 
som sker på de olika enheterna. Chefer och medarbetare uppger att de, i olika grad, har 
diskuterat det negativa resultatet av brukarundersökningen på APT. Intervjuerna visar att 
det arbetet bör utökas och formaliseras. Socialnämnden är medveten om det låga resultatet 
och har begärt in handlingsplaner ang. brukarundersökningen från de områdeschefer vars 
enheter uppvisar sämst resultat. För att ytterligare betona betydelsen av att brukarna (och 
anhöriga/närstående) ska uppleva att verksamheten har en god kvalitet, skulle 
socialnämnden kunna fastställa målnivåer kring de olika frågeställningarna i 
brukarundersökningen. Det ställer krav på verksamheterna samtidigt som både nämnden 
och verksamheterna får en bra möjlighet att följa utvecklingen.  

Tabell 16: Exempel på målnivåer till brukarbedömning särskilt boende 2019. Enheter i 
Åstorps kommun. Källa: Socialstyrelsens brukarundersökning presenterad i Kolada från SKR.   
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Till genomlysningens uppdrag hör också att belysa effektiviteten i verksamheterna. När det 
gäller effektiviteten inom särskilt boende är det svårare att hitta relevanta mått än inom 
hemvården. Ett effektivitetsmått skulle kunna var att jämföra följsamheten mellan belagda 
dygn och arbetad tid. 

Tabell 17: Antal belagda dygn och arbetad tid inom särskilt boende under perioden januari 
till november 2019. Källa: Uppgifter från förvaltningens verksamhetssystem och 
personalsystem.  

 

Av tabellen framgår att det inte finns någon direkt och tydlig följsamhet mellan belagda dygn 
och arbetad tid, d.v.s. om cheferna påverkar bemanningen när antalet belagda dygn sjunker 
eller ökar. Det har tidvis funnits flera tomma lägenheter på alla enheter. 

Under intervjuerna med cheferna och medarbetarna på de tre enheterna framkommer att 
det finns en viss oro om vad som ska ske med enheterna för framtiden, på kort och lång sikt. 
Kommer den senaste nedläggningen av 12 platser att följas av ytterligare minskningar? Var 

SÄBO Backsippan 24 Backsippan Astern 36 Astern Vidåsen 24 Vidåsen
2019 Belagda dygn Arbetad tid Belagda dygn Arbetad tid Belagda dygn Arbetad tid

Januari 723 3415 1109 5424 746 3640
Februari 625 2848 933 5332 650 3061
Mars 693 3229 1023 5733 686 3903
April 634 2981 990 5812 689 3367
Maj 674 3318 1019 5896 692 3458
Juni 714 2832 949 5247 703 2837
Juli 717 2379 864 4674 744 2577
Augusti 657 3770 919 6158 744 3752
September 660 3564 901 6203 720 3678
Oktober 692 3126 917 5411 744 3668
November 659 3277 937 5265 664 3531
December
Totalt 7448 34739 10561 61155 7782 37472
Genomsnitt 22,3 104,0 31,6 183,1 23,3 112,2
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kommer det i så fall att ske? Att bedöma det framtida behovet av lägenheter i särskilt 
boende är komplext. Det finns inte någon matematisk formel som går att använda eftersom 
behovet påverkas av många olika faktorer och alla faktorer kan inte enkelt påverkas av 
kommunens eget agerande och beslut. Sannolikt är ändå de viktigaste grunderna den 
demografiska utvecklingen och grunderna i biståndshandläggningen. Behovet påverkas 
också av hur det ordinära bostadsbeståndets standard är i kommunen samt inte minst hur 
tillgången är på andra alternativ som trygghetsbostäder och seniorboende.  

Figur 2: Faktorer som påverkar behovet av lägenheter i särskilt boende. 

 

Utöver kommunens eget agerande påverkas behovet också av regionens arbetsformer i 
regionsjukvården och närsjukvården. Även den bild som förmedlas av media kan göra 
avtryck i ökad eller minskad efterfrågan.  

Det brukar sägas vara relativt enkelt att prognosticera befolkningsutvecklingen för äldre 
personer. Man vet hur många de är och de har hittills inte varit lika benägna att flytta mellan 
kommunerna som yngre personer, även om det förekommer att äldre från Åstorp flyttar till 
Ängelholm eller Helsingborg. Vad som förändras är då främst olika bedömningar av 
förväntad dödlighet vid olika ålder. Den genomsnittliga livslängden ökar sannolikt som en 
effekt av en bättre kost, livsföring och den medicinska utvecklingen.  

I nedanstående tabell visas en enkel beräkning av behovet av lägenheter i särskilt boende 
med hänsyn taget till den förväntade befolkningsförändringen enligt prognosen för de 
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kommande åren fram till år 2028. Observera att framskrivningen bygger på antagandet att 
lika stor andel 2028 är beviljade särskilt boende som i oktober 2019.  

Tabell 16: Framskrivning av behovet av särskilt boende byggt på befolkningsprognosen i 
olika åldersklasser under perioden 2019-2028. Källa: Befolkningsprognos för Åstorps 
kommun.  

 

Observera att antaganden i prognoser alltid är osäkra när det handlar ett relativt litet antal 
personer. Hittills har Åstorps kommun haft en relativt ung befolkning, men det kommer 
under prognosperioden att ske en relativt stor ökning av den äldre befolkningen. Ökningen 
kommer främst att ske i åldrarna över 80 år och det är främst då behovet av insatser från 
samhället träder in och det kan finnas behov av platser i särskilt boende. 

Framskrivningen visar att det demografiskt framräknade behovet av särskilt boende kommer 
att öka från dagens 76 lägenheter till 92 lägenheter. Det är en ökning av behovet med 16 
platser. Av stor betydelse är befolkningsökningen i de allra äldsta åldersgrupperna, där en 
stor andel har beslut om särskilt boende. Kan åtgärder vidtas som gör att man kan förskjuta 
behovet att ansöka om särskilt boende, så kommer det innebära att behovet av lägenheter 
minskar. Det kan t.ex. vara en satsning på förebyggande arbete och tillskapande av andra 
boendealternativ för äldre.  

Utöver antal lägenheter totalt i särskilt boende är det viktigt att bevaka att det är rätt 
relationer mellan äldreboende och boende för personer med demenssjukdom. Idag finns det 
36 lägenheter för demensvård på Astern och 24+24 lägenheter för äldre med mer somatiska 
omvårdnadsbehov på Backsippan och Vidåsen. Förvaltningen bör löpande följa 
behovsutvecklingen och fortsätta planeringen för ett nytt större särskilt boende, som finns 
med i kommunens lokalförsörjningsplanering. Planeringsarbetet borde också drivas med 



40 

 

utgångspunkten att det sannolikt vore effektivare att enbart ha två enheter särskilt boende i 
Åstorps tätort istället för dagens tre enheter.   
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5. Handlingsplan 

5.1 Uppdraget  
Genomlysningens syfte är att få en extern analys avseende nuläget för att på så sätt skapa 
en bas för fortsatt utvecklingsarbete. Genomlysningen ska innehålla en analys på operativ 
nivå i verksamheterna, beskrivning av arbetsprocesserna, men också en belysning av 
organisatoriska, verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Tre 
prioriterade områden för analys har angivits: 

- Beskriva hur ledning och styrning fungerar i praktiken. 
- Belysa hur samspel och kommunikation fungerar mellan olika delar och funktioner i 

verksamhetens processer. 
- Göra en analys av effektiviteten i verksamheterna, utifrån behov ställt mot resurser i 

form av personal och lokaler.  

Genomlysningen ska, förutom att innehålla en analys, även utmynna i konkreta förslag till 
utveckling. Avsikten med förslagen är att de ska leda till en stärkt styrning och ledning, en 
ökad effektivitet, men också till kvalitetsutveckling framförallt avseende den upplevda 
brukarkvaliteten. Planum Organisation AB överlämnar härmed slutrapporten till 
socialnämnden och förvaltningen som har att fatta beslut kring genomlysningens 
handlingsplan.  

5.2 Handlingsplan  
Mot bakgrund av de synpunkter som förmedlats i intervjuer, studier av dokumentation, 
analysen och det genomförda arbetsseminariet i kombination med konsultens erfarenhet 
från uppdrag i andra kommuner lämnas följande förslag till åtgärder i en handlingsplan.  

Förslagen i handlingsplanen presenteras i den ordning de omnämnts i analysen ovan. 

Nr Förslag Kommentar 
1. Arbeta fram och antag en 

utvecklingsstrategi för 
äldreomsorgen i Åstorps 
kommun. 

Nämnden och förvaltningen måste skapa en 
gemensam målbild och strategi för äldreomsorgen. 
Det måste finnas en röd tråd från 
biståndsbedömning till utförande. 

2. Förändra inriktning, arbetssätt 
och beslutsmodell inom 
myndighetsenheten. 

Biståndshandläggarnas arbete fokuseras till 
uppföljning istället för utredning och beslut. 
Observera att en omläggning av arbetsmodell 
också påverkar utförarledets arbete. Överväg också 
att ha en ny geografisk indelning i gruppen. 

3. Påbörja arbetet med att ta fram 
riktlinjer för ”hemtjänst utan 
biståndsprövning”. 

Möjligheter att förenkla förfarandet vid 
ansökningar är positivt och bör tas tillvara. 
Förvaltningen bör påbörja arbetet med riktlinjer 
som grund för en förenklad ansöknings- och 
beslutsprocess. Administrativt bör ansökningarna 
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Nr Förslag Kommentar 
om hemtjänst i stor utsträckning kunna hanteras 
som en e-tjänst. 

4.  Inför en arbetsmodell i 
hemvården i likhet med den s.k. 
Västerviksmodellen.  

I modellen är det personalen inom hemtjänsten, 
såväl den kommunala som den ev. privata, som 
tillsammans med brukaren gör upp hur arbetet ska 
utföras. Inga exakta tider anges. Brukaren betalar 
bara för den faktiska tid som hemtjänsten är på 
plats. Personalen ”blippar in och ut” i en app i 
telefonen. Observera att tiden också kan omfatta 
delegerade hemsjukvårdsinsatser och hur detta 
kan påverka avgiftsfrågan. Biståndshandläggarna 
svarar för uppföljningen av omfattning, resultat 
och kvalitet.   

5. Utveckla ett nytt arbetssätt för 
rehab-enheten inför eller som 
en del i behovsbedömningen på 
myndighetsenheten. 

Att förstärka arbetet inom myndighetsenheten 
med insatser från rehab-enheten kan ge 
möjligheter att öka de sökandes självständighet. En 
ökad självständighet leder till minskat behov av 
insatser från hemvården. Medarbetare från rehab 
tar första hembesöket i samband med ansökan om 
insats från hemtjänst eller särskilt boende. Det 
upplevda behovet kan gå att klara med hjälpmedel 
eller kompenserande träning.  

6. Upprätta strategiska 
kompetensutvecklingsplaner för 
enheter och funktioner inom 
äldreomsorgen. 

Behovet av strategisk och kontinuerlig 
kompetensutveckling ökar. Resurser behöver 
avsättas för att inventera kompetensläget och 
sedan koppla kompetensutvecklingen till de 
kompetensbrister som finns i förhållande till den 
målbild/strategi som formulerats för 
verksamheten. Tid behöver också läggas på att 
utveckla kunskap om de nya verksamhetssystemen 
efter den upphandling som pågår.  

7. Överväg att förstärka tjänster 
och resurser för en utbyggnad 
av välfärdsteknik. 

Samhället är bara i starten när det gäller att 
tillvarata digitaliseringens möjligheter med ny 
teknik, appar och ”robotar” i administration och 
verksamhet. Resurser måste bör därför initialt 
satsas på den strategiska utvecklingen. 

8. Säkerställ en fungerande 
ledningsgrupp för 
äldreomsorgen. 

De strategiska, övergripande frågorna har kommit i 
skymundan. En ny inriktning för verksamheten och 
genomförandet av de åtgärder som föreslås i 
denna handlingsplan kräver ett gemensamt ansvar 
för utvecklingen.  

9. Överväg att införa en central 
planeringsfunktion.  
 

Troligtvis är planeringsarbetet som ligger på 
teamledarna onödigt omfattande idag. Samtidigt 
kan man ge större frihet och ansvar till chefer och 
medarbetare i hemvården att lösa verkställigheten 
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Nr Förslag Kommentar 
i enlighet med beställningen. Det är viktigare att 
hemtjänsten planeras samlat än att medarbetarna 
sitter samlade. 

10. Fastställ krav och 
förutsättningar för användning 
av planeringssystemet Alfa-
planering. 

Ledningen föreslås lära sig mer om hur systemet 
fungerar och vilka möjligheter som finns samt 
därefter diskutera hur det ska användas. 
Teamledarna kan också vara en 
resurs/referensgrupp innan beslut fattas. 

11. Besluta att införa krav på 
registrering av utförd tid. 

Det finns redan idag möjligheter för hemvårdens 
medarbetare att registrera på sina mobiler när de 
startar och avslutar en insats hos brukaren. Idag 
registrerar medarbetarna att insatsen är gjord/att 
de varit där, men registrerar inte när de inleder och 
avslutar insatsen. 

12. Överväg att återinföra en 
servicegrupp i hemvården. 

Förslag om att använda nyanställda och språksvaga 
medarbetare i en servicegrupp till dess att de lärt 
sig språk, teknik och rutiner tillräckligt för att få 
delegation. Då kan de flytta över till omvårdnaden. 
Inkl. språk- metod- och teknikstöd en dag per 
vecka.  
 

13. Nystart för arbetet i 
SVU/hemtagningteamet. 

Det finns behov av en uppdatering av grunderna 
för SVU- och hemtagningsteamets uppdrag, 
ledning, styrning av brukare, överlämningsrutiner 
till hemvården samt den interna kommunikationen 
i hemtagningsteamet. 

14. Ge läsbehörighet i Mina planer 
till ansvariga för hemvård och 
hemtagningsteam. 

Hemtagningsteamets chef, hemvårdens chefer och 
teamledare saknar idag läsbehörighet i ”Mina 
planer”, vilket försvårar hemvården 
framförhållning. Enligt uppgift har dessa funktioner 
läsbehörighet i de flesta andra kommuner. 
 

15. Genomför ett program för höjd 
brukarkvalitet i särskilt boende. 

De värden som det särskilda boendet får av 
brukarna i Åstorp visar att det finns behov av 
åtgärder för att lyfta målsättningarna, innehållet 
och arbetsformerna. Fastställ målnivåer på de olika 
frågeställningarna (gäller även hemvården). 
Enligt uppgift sker arbetet olika mellan enheter och 
avdelningar och frånvaron är också olika mellan 
enheterna.  

16.  Stimulera byggnation av andra 
boendealternativ som är bra för 
äldre. 

Behovet av äldreboende kan minska om 
kommunen, via Kvidingebyggen eller på annat sätt, 
kan stimulera byggnation av andra 
boendealternativ som är bra för äldre. 
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Nr Förslag Kommentar 
17. Fastställ en planeringsnivå för 

särskilt boende till 80 till 90 
lägenheter mot år 2028.  

Planeringsnivån utgår från den demografiska 
utvecklingen och förändringar i biståndsbedömning 
och verksamhetsformer i hemvården. Planera för 
ett nytt äldreboende med minst 40 lägenheter på 
attraktivt läge i centrala Åstorp till 2024. 

18. Kvalitetssäkra uppgifter i 
underlagen i 
verksamhetssystemen.  

En god analys som grund för rätt beslut om 
verksamhetens utveckling kräver att 
analysunderlagen är kvalitetssäkrade och att 
systemunderhållet har fungerat så att t.ex. inte 
aktuella, men inte avslutade ärenden ligger kvar i 
underlagen.  

19. Genomför en uppföljning av 
föreliggande genomlysning och 
genomförande av 
handlingsplanens förslag under 
våren 2021. 

Ett beslut om uppföljning kan stärka 
genomförandet av utredningens intentioner och 
förslag. 
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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. 
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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 
• Reglementen, policydokument, regler etc 
• Aktuella rutinbeskrivningar 
• Diverse system 
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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. 

 
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 - definition 
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 - definition 
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 - definition 
Utifrån bruttorisklistan föreslås därefter ett antal kontrollområden med hög prioriteringsordning att granskas i internkontrollplan. 
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Bruttorisklista – gjord analys 
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Risk-
kategorier Risker 

Konsekvens av 
risk 

Risk-
värde 

Befintliga 
åtgärder Motivering 

Fokusområde
/mål 

Verksamhet 1   
Brister i arbetet inom myndighet och 
verkställighet som påverkar 
kommuninvånare. Risk: kommuninvånare 
far illa. 

Kan få 
konsekvenser för 
den enskilde 
gällande liv, hälsa 
och välbefinnande. 

8 Rutiner för 
avvikelser och 
synpunkter samt 
kvalitetsuppfölj-
ning av 
verksamheten. 

Nämnden vill kontrollera 
detta till följd av att många 
ärenden under 2019 lett till 
Lex Sarah- och Lex Maria-
anmälningar. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre  

2  
Brukare inom äldreomsorg upplever 
omsorgen negativt. Risk: brukare far illa. 

Kan få 
konsekvenser för 
den enskilde 
gällande 
livskvalitet och 
välbefinnande. 

9 Rutiner och 
riktlinjer. 

Låga värden i nöjdhet inom 
nationella mätning KKIK 
och Öppna jämförelser. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre  

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. 

Låga värden i nöjdhet inom 
nationella mätning KKIK 
och Öppna jämförelser. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre  

4  
Ej fungerande teamträffar mellan 
professioner. 

Bristfällig 
överlämning av 
information mellan 
professioner, vilket 
kan leda till 
uteblivna insatser. 
Detta kan påverka 
liv, hälsa och 
välbefinnande hos 
brukare och 
klienter. 

12 Riktlinjer och 
rutiner. 

Nämnden vill följa upp 
utifrån analys från 
verksamheten om 
bristfälliga teamträffar och 
stort antal avvikelser och 
Lex Sarah- och Lex Maria-
anmälningar under 2019. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre  
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Risk-
kategorier Risker 

Konsekvens av 
risk 

Risk-
värde 

Befintliga 
åtgärder Motivering 

Fokusområde
/mål 

5  
Att barnens situation i familjehemmen ej 
tydliggörs genom den planerade 
uppföljningen. Risk: barn far illa. 

Barn far illa. 8 Rutiner och 
riktlinjer för 
uppföljning av 
familjehem. 

Nämnden vill säkra och 
följa upp denna verksamhet. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre  

6  
Att rätt insatser ej utförs inom 
missbruksverksamheten. Risk: klienterna 
får felaktig vård. 

Kommuninvånare 
far illa och får inte 
rätt vård. 

9 Rutiner och 
riktlinjer för 
insatser, 
uppföljning och 
avslut av insatser 
inom 
verksamheten. 

Nämnden vill säkra och 
följa upp denna verksamhet. 

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre 

7  
Felaktigt försörjningsstöd betalas ut till 
personer med felaktigt uppgiven adress. 
Risk: kommunens resurser används fel. 

Kommunens 
resurser används på 
ett felaktigt sätt. 

9 Rutiner och 
riktlinjer för 
försörjningsstöd. 

Nämnden vill säkra och 
följa upp denna verksamhet. 

Hållbart 
samhälle 

8  
Rätt proportion av tillsatt bemanning inom 
äldreomsorg utifrån budget. Risk: budget 
hålls ej. 

Kommuninvånaren 
får inte rätt stöd. 
Kommunens 
resurser används på 
ett felaktigt sätt. 

12 Bemanningsgrafer 
och 
budgetuppföljning. 

Nämnden vill säkra och 
följa upp denna verksamhet. 

Hållbart 
samhälle  
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Förslag till internkontrollplan 

Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvarig 
Rapportering 
till 

 
Brister i arbetet inom myndighet 
och verkställighet som påverkar 
kommuninvånare. Risk: 
kommuninvånare far illa. 

Följer personal regler och 
riktlinjer i verksamheten? 

Stäm av att personalen vet vad som 
gäller och gör stickprov utifrån 
ärenden att regler och riktlinjer följs. 

Stickprov görs 
löpande under året. 

Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Stäm av att uppföljning 
och kunskapsöverföring 
görs på synpunkter och 
avvikelser som inkommer 
till verksamheten. 

Analysera och utred avvikelser och 
synpunkter samt genomför 
kunskapsöverföring inom 
förvaltningen för att förebygga och 
undvika att liknande inträffar igen. 
Stärkt uppföljning genom 
efterkontroll. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

 
Brukare inom äldreomsorg 
upplever omsorgen negativt. Risk: 
brukare far illa. 

Granska och kartlägg 
möjlighet till utevistelse. 

Uppdaterade genomförandeplaner. Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Hur är matsituationen 
utifrån miljö och innehåll? 

Stäm av i matråd och samtal med 
boende/brukare. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Vilken möjlighet till 
aktiviteter finns inom 
verksamheten? 

Boråd och diskussioner med 
boende/brukare. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

 
Brukare inom omsorg 
funktionshinder upplever 
omsorgen negativt. Risk: brukare 
far illa. 

Granska och kartlägg 
möjlighet till utevistelse. 

Uppdatera genomförandeplaner. Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Hur är matsituationen 
utifrån miljö och innehåll? 

Stäm av i matråd och samtal med 
boende/brukare. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Vilken möjlighet till 
aktiviteter finns inom 
verksamheten? 

Boråd och diskussioner med 
boende/brukare. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 
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Risker Granskningar Kontrollmoment Metodik/frekvens Ansvarig 
Rapportering 
till 

 
Ej fungerande teamträffar mellan 
professioner. 

Stäm av att personal följer 
de regler och riktlinjer som 
gäller för teamträffar. 

Individuella utvecklingssamtal och 
arbetsplatsträffar. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

Hålls strukturerade 
tematräffar? 

Ansvarig chef kontrollerar att 
strukturerade teamträffar för personal 
hålls med överlämning av information 
gällande brukare. Obligatorisk 
närvaroplikt för berörda. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

 
Att barnens situation i 
familjehemmen ej tydliggörs 
genom den planerade 
uppföljningen. Risk: barn far illa. 

Genomföra oannonserade 
hembesök. 

Utöver strukturerad uppföljning av 
familjehem ska oannonserade besök 
planeras in av personalen. 

Löpande under 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

 
Att rätt insatser ej utförs inom 
missbruksverksamheten. Risk: 
klienterna får felaktig vård. 

Utifrån individens behov 
säkerställa att rätt insats 
genomförs vid 
hemmaplanslösningar, 
hemtag och avslut. 

Stäm av individakter med uppdaterade 
genomförandeplaner. 

Stickprov, löpande 
under 2020. 

Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

 
Felaktigt försörjningsstöd betalas 
ut till personer med felaktigt 
uppgiven adress. Risk: 
kommunens resurser används fel. 

Stäm av om personer med 
försörjningsstöd är skrivna 
på rätt adress. 

Planer in hembesök för att kontrollera 
att rätt person bor på angiven adress. 

Stickprov löpande 
under 2020. 

Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 

 
Rätt proportion av tillsatt 
bemanning inom äldreomsorg 
utifrån budget. Risk: budget hålls 
ej. 

Är verksamheten rätt 
bemannad utifrån 
beviljade insatser och 
beläggning? 

Avstämning månadsvis på beläggning 
och bemanning. 

Löpande 2020. Enhets-
chef 

Förvaltnings-
chef 
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1 Inledning 
 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete framgår att även en sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas utöver 
patientsäkerhetsberättelsen. Då patientsäkerheten är en central aspekt av kvaliteten på de 
tjänster som den kommunala vården och omsorgen tillhandahåller har Socialförvaltningen i 
Åstorp beslutat att upprätta kvalitets- och patientsäkerhetsberättelserna i ett och samma 
dokument. Socialstyrelsen konstaterar i sin handbok för tillämpning av föreskrifter och 
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att en sammanhållen 
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse kan upprättas i samma dokument förutsatt att de i 
PSL och SOSFS 2011:9 föreskrivna uppgifterna går att utläsa. 
 
Kvalitetsberättelsen visar att alla verksamheter inom socialnämndens ansvarområde har utfört 
ett fantastiskt arbete. De kommuninvånare som varit behov av stöd i sin vardag har fått det, 
365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Insatserna har haft god kvalité och insatserna är 
utförda av medarbetare som trivs med sitt arbete. 
 
Ekonomin är i balans och ett ekonomiskt förhållningsätt är väl förankrat i verksamheterna. 
Målarbetet som medarbetarna inom Åstorps kommun arbetar med ska göra skillnad för 
kommuninvånaren och ge varje dag ett innehåll. Detta arbete fortlöper och förvaltningen ser 
detta som ett fortsatt utvecklingsområde, för både politik och tjänstemän, för att nå målet och 
bli Sveriges bästa socialförvaltning. 
 
Socialförvaltningen flyttar ständigt fram sina positioner och tar allt mer plats i de 
kommunövergripande sammanhangen. Förvaltningsledningen arbetar löpande med 
kommungemensamma mål inom miljö, folkhälsa, integration och kultur. Förvaltningen har 
genomfört och påbörjat flera utvecklingsarbeten och verkställt ett stort antal politiska beslut. 
 
Vidare läggs stor vikt vid att leva upp till kommunens värdeord: 

• Tydlighet 
• Mod 
• Lyhördhet 
• Engagemang 
• Kvalitet 
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Därutöver går även Kommunfullmäktiges fokusområden, samt nämndens mål, som en röd 
tråd genom all verksamhet. 
 

Fokusområden Nämndsmål 

Ökad sysselsättningsgrad Aktivt arbete med andra aktörer för att främja hållbar sysselsättning för 
kommuninvånare och därmed säkra egen försörjning. 

Hållbart samhälle Socialnämnden ska vara en aktiv aktör för att bidra till ett socialt hållbart samhälle. 

 Regler för föreningsbidrag ska vara inriktade mot förebyggande verksamhet för 
olika målgrupper och minimera oönskad ensamhet och social isolering. 

 Stödja utveckling av sociala arenor för att skapa samhörighet och främja social 
trygghet. 

 Fokus på måltiderna som höjdpunkter i vardagen för målgrupperna inom nämndens 
ansvarsområde. 

 Väldfärdstekniken ska implementeras för att minska isolering, stödja självständighet 
och möjliggöra delaktighet i samhällslivet. 

 Stödja anhörigas roll för att främja en långsiktig och hållbar levnadssituation. 
Förbättra framtiden för barn, 
unga och äldre Förebyggande och tidiga insatser utifrån ett salutogent perspektiv ska prioriteras. 

 Verkställande av vård och insatser bör i möjligast mån ske i Åstorps kommun. 

Attraktiv arbetsgivare Nämnden ska vara en arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. 

 Alla medarbetare ska ges möjlighet till heltid eller önskad sysselsättningsgrad. 
Service och bemötande Fokus på insatser gällande bemötande. 

 Synpunktshanteringen ska vara tillgänglig och välkänd. 

 Utökad användning av kompletterade metoder för att få fördjupad kunskap om 
kvaliteten i verksamheterna. 

 Utveckla och förädla den offentliga miljön inom nämndens ansvarsområde. 

  
 
 
2 Syfte med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 
I enlighet med krav i Socialstyrelsens SOSFS 2011:9 ska kommunen säkerställa kvaliteten 
och säkerheten genom systematiskt och fortlöpande kvalitetsarbete. Kraven i föreskriften 
gäller all verksamhet reglerad i bl.a. Socialtjänstlag, Lagen om stöd och service, 
Patientsäkerhetslagen samt Hälso- och sjukvårdslag m.fl. 
 
Kvalitetsberättelsen är den övergripande årliga kvalitetsredovisningen till de förtroendevalda 
och för medarbetarna i verksamheten. I kvalitetsberättelsen analyseras flera olika mått inom 
verksamheterna vilket ger en samlad bild av hur förvaltningen arbetar för att uppnå god 
kvalitet. Kvalitetsberättelsen ska fungera som ett underlag för politiken, i arbetet att ta fram 
områden för internkontroll samt mål och prioriteringar för verksamheten. Den ska vara ett 
underlag för att utveckla och förbättra verksamheten som ett led av den kontinuerliga 
uppföljningen och utvärderingen. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 
 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
Den övergripande målsättningen med patientsäkerhetsarbete är att minska antalet undvikbara 
vårdskador och att patienterna ska erhålla en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av 
god kvalité. Patienten skall inte komma till skada eller utsättas för risk för skada i vårdarbetet. 
All personal som arbetar inom hälso- och sjukvården ska: 
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• arbeta utifrån gällande författningar och lagstiftning 
• arbeta följsamt till utarbetade riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvården 
• arbeta preventivt i syfte att förebygga vårdskador 
• arbeta för att öka patientens och närståendes delaktighet i hälso- och sjukvården 
• arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 

 
 
3 Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
Socialnämnden (vårdgivaren) ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls. 
Socialnämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt 
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 
Arbete med att bygga upp ett strukturerat ledningssystem för hälso- och sjukvården har pågått 
sedan år 2012. Socialförvaltningen har sedan 2018 en kvalitetsgrupp där förvaltningschef, 
verksamhetschefer, MAS, kvalitetscontroller och projektledare ingår. I kvalitetsgrupp tas 
beslut om rutiner och riktlinjer som dessutom samverkas i förvaltningens stora ledningsgrupp 
där alla chefer ingår. 
Intern- och egenkontroller sker via avvikelserapportering, journalgranskning samt via 
registreringar i kvalitetsregister. 
 
 
4 Mål- och styrdokument och övergripande mål och strategier 
 
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet och handläggning inom följande 
lagstiftningsområden: 

• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• Alkohollag 
• Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
 
Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden. Socialförvaltningens 
verksamhet och handläggning styrs av följande lagar: 
• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• Offentlighet- och sekretesslagen 

 
Övergripande finns planer för alla verksamheten, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
funktionshinder. Policys, föreskrifter och riktlinjer är utgångspunkter för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 
Gällande patientsäkerhetsarbetet styrs detta av Patientsäkerhetslagen. 
Åstorps kommuns mål- och styrdokument lägger grunden för verksamheternas arbete därtill 
kommer nya rön implementeras genom kontinuerlig information och dialog. Vidare har 
kommunfullmäktige godkänt en Digitaliseringsstrategi för Åstorps kommun. Strategin är ett 
övergripande dokument för samtliga medarbetare i kommunen vars syfte är att vara 
vägledande för kommunens digitalisering. Slutligen arbetas med programförklaring "Tryggare 
Åstorp". 
Övergripande nationella uppdrag: Regeringens kommunuppdrag, Agenda 30. 
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5 Utvecklingsarbete och goda exempel under året 
 
Målsättning för all verksamhet är att förvaltningen påbörjat projektet: Sveriges bästa 
socialtjänst 2021. 
Förvaltningen har satsat på att utbilda all personal inom området i "Våld i nära relation" steg 
1, ett arbete som fortsätter 2020. 
 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
 
Digitalisering ger en positiv utveckling och framtidstro hos personalen. Genomfört under året 
är: 

• Alfa-E signering är infört i verksamheten, under 2019 har elektronisk signering vid 
överlämnande av läkemedel införts. Baspersonal signerar i en app. i telefonen och leg 
sjuksköterska/distriktssköterska administrerar ordinationsunderlag i webbaserat 
program som är kopplat till appen. 

• Förskrivningar och ordinationer/beställningar sker digitalt. 
• Socialstyrelsen kräver från 2019-01-01, statistik månatligen baserat på KVÅ 

(Klassifikation av vårdåtgärder) till sitt hälsodataregister. Obligatorisk utbildning av 
all legitimerad personal har anordnats och från 2019 sker dokumentationen i Procapita 
enligt KVÅ. 

• Förberedelser för att bli producent i NPÖ (nationell patientöversikt register) är 
påbörjat. 

• Införande av Tena Identifi under hösten; Stödjer faktabaserade inkontinensutredningar 
för god individuell inkontinensvård. Detta ska stärka kvalitén, för den enskilde, i 
förskrivning och hantering av inkontinensprodukter. Införandet visar redan på goda 
resultat och övriga verksamhetsområden ska följa efter under 2020. 

 
Satsningar inom kompetensområdet, personalförsörjning: 

• Utbildning "Att åldras i främmande land". 
• Alla medarbetare är utbildade undersköterskor och har dessutom gått flertal 

webbutbildningar. 
• Verksamheten tar emot många undersköterskeelever på praktik, vilket underlättar 

framtida rekrytering. 
 
Organisations- och verksamhetsutveckling: 

• Larmpatrullen har integrerat i hemvården 
• Samlokalisering av sjuksköterske-/distriktssköterskeexpeditioner på Vidåsen och 

distriktssköterskeexpeditionen i Kvidinge till en gemensam enhet på våning 2 på 
Vidåsen har inneburit klart förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskor och 
distriktssköterskor samt chefsstöd. 

• Arbetet med att uppdaga, åtgärda och följa upp avvikelser har förbättrats och löper nu 
fortare och säkrare. Från och med hösten 2019 aktiverades även övriga hälso- och 
sjukvårdsinsatser som är delegerade/instruerade av sjuksköterskor och arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster för signering i det digitala signeringssystemet. 

  
 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder  
Uppdelat på verksamhetsbenets olika delar lyftes följande fram: 
 
Projekt gruppbostäder  
Fortbildning för kvalitetssäkring av verksamheten samt ökad kunskap hos personalgrupperna 
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om LSS-lagstiftningen och vilka krav som finns på en LSS-bostads verksamhet. I samband 
med detta har det påbörjats arbete med att förbättra genomförandeplaner på gruppbostäderna. 
Processen har bidragit till ökad kunskap och förståelse hos områdeschef och LSS-handläggare 
om varje individs bakgrund, svårigheter och resurser samt behov. Kopplat till detta har en ny 
modell prövats för hur man kan arbeta med uppföljning av myndighetsbeslut och 
genomförandeplaner i nära samverkan mellan myndighetsutövare, boendepersonal och chefer. 
En genomlysning av aktuella myndighetsbeslut har gjorts där slutsatsen är att alla har korrekta 
beslut. Genomgång av myndighetsbeslut, domar och rättsfall har gett organisationen en ökad 
kunskap om vilket juridiskt handlingsutrymme som finns att flytta individer från 
gruppbostäderna. 
 
Idéer och tankar har väckts i organisationen kring hur man kan arbeta med utslussning av 
brukare som utvecklas och är redo för en annan boendeform än gruppbostad, eller 
träningsbostad. 
 
Digital läkemedelssignering infördes under tidigare delen av sommaren med fantastiskt 
resultat. Under perioden andra halvåret klarades 96,4 % av innanför tröskelvärdet, vilket 
betyder att det delades ut mediciner till brukare på rätt tidpunkt och rätt mängd. 
 
Inom personlig assistans finns överkapacitet enligt önskad sysselsättningsgrad, vilken har 
nyttjats på ett annat sätt än tidigare, som bidrar till att överkapaciteten har ersatt 
långtidssjukskrivning eller vakanta turer inom området alternativt inom gruppboende. 
 
Genom satsning på utökat chefstöd har verksamheten kunnat hantera den akuta 
sjukfrånvaron, samt fått bättre kontroll av den faktiska arbetade tiden hos våra medarbetare 
och kontroll mot tidsredovisningen till Försäkringskassan. 
 
Till Försäkringskassan har digital tidsredovisning införts, vilket i förlängningen kommer 
bidra till att kommunen får in sina intäkter snabbare och säkrare. 
 
Insatser vuxna Fabriksgatan har utökat öppettiden för social samvaro och har öppet på 
tisdagskvällar. Höken arbetar med ett hälsoprojekt där brukare varje torsdag motionerar och 
lär sig mer om sambandet mellan kost, motion och hälsa. 
 
Barn och familj har under våren 2019 gjort en stor satsning gällande LEAN där processer i 
utredningsförfarande samt uppföljningsarbetet av placerade barn genomlysts. Samtliga 
handläggare har medverkat i arbetet och upprättande av processkartor och checklistor har 
gjorts. 
 
Gemensam delaktighet vid genomlysningen av enhetens arbete samt upprättat gemensamma 
verktyg för stödstrukturer är en del i enhetens kvalitetsarbete som över tid fortsätter vid APT 
och teammöten. Dessa möten har utökats i tid för att stärka den gemensamma 
lärandeprocessen och möjliggöra kompetensutbyte samt ge reflektionstid i förhållande till 
handläggningen. 
 
Inom öppenvården Navet har verksamheten startat ett utvecklingsarbete gällande Våld i nära 
relationer. Inom detta projekt har en familjefridssamordnare anställts som arbetar för att öka 
kunskapen om detta samhällsproblem i hela socialförvaltningen. Detta ska även leda till 
utvecklad samverkan med fält-, polis- och frivilligorganisationer. 
Ett preventivt arbete med fokus barn och unga i riskzonen att hamna i droger och kriminalitet 
har påbörjats och föräldrakursen Aktivt föräldraskap har erbjudits till tonårsföräldrar. 
Samverkan kring budget- och skuldrådgivning har införts och information ges på 
Vuxenskolan och Familjecentralerna. Det har även påbörjats arbete med anhörigstöd i grupp. 
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Myndighetsenheten vuxen 

• Under 2019 har arbetet med att ta fram en ny myndighetsorganisation påbörjats. 
• Införandet av digital medarbetare enligt Trelleborgsmodellen har påbörjats. Arbetet 

kommer slutföras under våren 2020 och effekterna därefter bli mätbara. 
• Verksamheten ser effekten av fördelade Delmos-medel där förvaltningen har satsat på 

handläggning av insatser inom missbruksvård och Ekonomiskt bistånd. 
• För att öka tillgänglighet och kvalitet för kommuninvånarna har införande av 

telefontid för biståndshandläggare återinförts med gott resultat. 
• För att bli en attraktiv arbetsgivare har verksamheten erbjudit praktikplatser till 

socionomstuderande kandidater. 
• Under 2019 påbörjades arbetet med införandet av nytt resursfördelningssystem inom 

äldreomsorgen. Detta arbete fortsätter och genomförs under 2020. 
• Verksamheten har påbörjat LEAN process gällande avgifter och återkrav för att öka 

service och förkorta handläggningstider för kommuninvånarna. 
• Myndighetsavdelningens områdeschefer delar på chefsstödsresurs om 30 %, vilket 

avlastar cheferna som kan ägna sig åt ökad verksamhetsutveckling samt styrning och 
ledning. 

• Budget arbete med focus på god ekonomisk hushållning har lett till kvalitativa 
förändringar med fokus på hemmaplanslösningar för vård och insatser, vilket lett till 
minskade kostnader för externa placeringar. 

 
 
6 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet 
 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
SVU (Samverkan Vid Utskrivning) 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 
den 1 januari 2018. Lagen avser att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för 
enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den 
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och den landstingsfinansierade öppna vården. 
Parterna ska vara överens om att hemgång kan ske på ett patientsäkert sätt. Patienten och 
eventuellt deras närstående ska vara delaktig i sin vård och behöver information för att utöva 
sitt självbestämmande och ta ställning till om han/hon vill acceptera den vård som erbjuds. 
I Skåne finns gemensamt upprättade rutiner för samverkan vid utskrivning mellan 
kommunerna och Region Skåne. Sedan 2012 har planering för hemgång gjorts av ett team 
från kommunen med samordningsansvar för alla vårdplaneringar bestående av 
biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. 
SIP är sammanhållen individuell planering, dvs. när olika legitimerade personer, 
kontaktperson, tillsammans med patient och närstående planerar vården tillsammans allt i 
syfte att säkerställa vården för den enskilde. Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som 
ska upprättas tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både socialtjänst och 
hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. SIP är lagstadgad sedan 2010 i 
särskilda bestämmelser i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL och Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 4 kap. 
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Kvalitetsregister 
 
Senior Alert 
I samband med satsningen på ”Bättre liv för sjuka äldre” har Socialförvaltningen i Åstorps 
kommun anslutit sig till kvalitetsregistren Svenska palliativ registret och Senior alert. 
Kvalitetsarbetet med alla registren utgår från ett multiprofessionellt teamarbete samt ska ske i 
samverkan med andra vårdgivare som har det medicinska ansvaret för personen som te. x. 
Primärvården. 
Arbete med kvalitetsregistret Senior Alert påbörjades 2012 är infört i alla enheter inom 
äldreomsorgen och arbete pågår med en kontinuerlig utveckling i verksamheterna. Registret 
är till för att identifiera, förebygga och åtgärda risk för trycksår, undernäring, fall, 
blåsdisfunktion samt upptäcka ohälsa i munhålan. Riskbedömningsinstrument som används är 
Modifierad Nortonskala för bedömning av risk för trycksår, MNA för bedömning av risk för 
undernäring, Downtown Fall Risk Index (DFRI) för bedömning av risk för fall och ROAG för 
bedömning av ohälsa i munnen. 
 
Svenska palliativregistret 
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till syfte att successivt 
förbättra vården i livets slutskede. I registret görs en registrering av insatser och aktiviteter 
som utförts under brukarens sista tid i livet som te. x. om det varit ett brytpunktsamtal av 
ansvarig läkare vid beslut om palliativ vård, lindring av smärta, ångest och illamående etc. 
Sammantaget är syfte att öka medvetenheten om den komplexa bild som i många situationer 
kan uppkomma och genom registrering fånga de delar som kan förbättras. Palliativ registret är 
infört i alla verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten sedan 
tidigare. 
Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, 
bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra 
vården från det att vården övergår från botande till lindrande/stödjande vård till att patienten 
bedöms vara döende samt omhändertagande efter dödsfallet. NVP syftar till att ge ökad 
trygghet och livskvalitet för både patienten och de närstående genom att behoven identifieras, 
åtgärdas, följs upp och dokumenteras på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt. NVP är 
implementerad i alla berörda verksamheter. 
 
Specifik omvårdnad vid demenssjukdom- BPSD registret (Beteendemässiga och 
Psykiska Symptom vid Demens) 
BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Den 
omfattar en rad olika symptom som har en sak gemensamt: de är ofta särskilt svåra att möta 
för anhöriga och även vårdpersonal. Det kan handla om psykiatriska symptom som 
hallucinationer och vanföreställningar eller rent beteendemässiga som skrik, rop eller störd 
dygnsrytm. Ca 90 procent av personer med demens sjukdom får någon gång BPSD. 
BPSD-registrets syfte är att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och 
allvarlighetsgraden av beteende – och psykiska symtom/BPSD och det lidande som detta 
innebär och att öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. Att arbeta med BPSD-
registret ger en bra struktur i omvårdnadsarbetet och kan bidra till implementering av de 
nationella riktlinjerna för personer med en demensdiagnos, personcentrerad omvårdnad och 
ett gemensamt språk för personalen, strukturerat teamarbete, tydliga mål, kvalitetssäkring 
genom ständiga uppföljningar och tydliggör vårdtyngden samt bidra till en 
verksamhetsutveckling. 
För att vårdtagaren ska registreras i BPSD registret krävs en demenssjukdom och att 
kommunen har tagit över ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser. Om det inte finns någon 
demensdiagnos ska utredning initieras till ansvarig läkare. Alla med en demenssjukdom har 
enligt nationella riktlinjer rätt till att få sina BPSD symtom bedömda. BPSD registret är infört 
på Asterns demensboende och äldre boende Backsippan och Vidåsen samt 
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verksamhetsområde Kvidinge hemsjukvård. 
 
Läkemedelshantering 
Följsamheten gentemot lokal rutin för läkemedelshantering följs löpande upp via avvikelser. 
Avtal finns med Apoteket AB för granskning av läkemedelshantering och följsamhet till 
lokala rutiner för läkemedelshantering. Läkemedelsgranskning utförs en gång om året. Under 
2019 har digital läkemedelsignering införts i syfte att säkerställa administrering och 
överlämning av läkemedel till den enskilde. Digitala läkemedelsskåp har införskaffats i syfte 
att säkerställa förvaring av läkemedel i den enskildes bostad och där hälso- och sjukvården 
tagit över ansvar för läkemedelshanteringen. 
 
Läkemedelsgenomgångar 
En läkemedelsgenomgång är en metod för analys, uppföljning och omprövning av en individs 
läkemedelsanvändning, som genomförs enligt ett förutbestämt strukturerat och systematiskt 
arbetssätt. För patienter i hemsjukvården och särskilt boende där kommunen har hälso- och 
sjukvårdsansvar görs läkemedelsgenomgångar i samverkan med ansvarig läkare, apotekare 
och sjuksköterska enligt Skånemodellen. De olika patienterna har olika behov, så 
läkemedelsgenomgår genomförs på två nivåer, basal läkemedelsgenomgång respektive 
tvärprofessionell läkemedelsgenomgång. Komplexa och multisjuka patientgrupper har behov 
av en tvärprofessionell läkemedelsgenomgång. Läkemedelsgenomgångar ska leda till bättre 
kvalitet samt minskning av problem relaterade till läkemedelsbehandlingen. Sjuksköterskorna 
arbetar kontinuerligt med att kontrollera ordinationshandlingar och tillsammans med 
omvårdnadspersonalen följer de upp läkemedels verkan/ biverkan och återkopplar resultatet 
till ordinationsansvarig läkare. 
 
Beslutsstöd och Prioriteringsordning 
Beslutsstöd är en stödmetod för sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att säkerställa 
förskrivningsprocessen av medicintekniska hjälpmedel och ordination av träningsinsatser. 
Samverkan sker med Kommunförbundet Skåne. En prioriteringsordning har fastställts av 
Socialnämnden sedan tidigare som stödjer arbetsterapeuter och sjukgymnaster i det dagliga 
arbetet. 
 
Basala hygienrutiner 
För att uppnå en god hygienisk standard och identifiera vårdhygieniska 
förbättringsmöjligheter genomförs hygienrond i verksamheten en gång om året. 
Hygienombud har etablerats inom varje verksamhet under 2016 och uppdragsbeskrivning för 
hygienombuden finns tillgänglig på kommunens hemsida. Områdeschef ansvarar för att 
tillsammans med hygienombud genomföra hygienronden. Alla anställda som deltar i vård- 
och omsorgsarbete ska ta del av webbaserad utbildning i vårdhygien, genomgå kunskapstestet 
samt få diplom som sedan visas för områdeschefen. Hygienrutiner följs upp och uppdateras 
årligen. 
Kommunerna har tillgång till Region Skånes hygienexperter och riktlinjer för bland annat 
virusorsakad magsjuka, hantering av hjälpmedel finns nu tillgängligt på kommun Åstorps 
hemsida. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammankallar till regelbundna möten med 
hygienombuden. 
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Uppsökande munhälsobedömning  
Tandvårdsenheten inom region Skåne tillhandahåller bl. a. munhälsobedömningar, nödvändig 
tandvård till enskilda inom kommunen samt tandvårdsutbildning till personal. Oral Care är det 
företag som erhållit uppdraget av region Skåne.  
Kommunen ska särskilt ansvara för att: 

• avgöra vilka som är berättigade till tandvårdsstödet och förmedla erbjudanden om 
munhälsobedömning till dessa årligen 

• vid munhälsobedömning ansvara för att vårdpersonal finns närvarande 
• inför nödvändig tandvård, vid behov, ansvara för förberedelser 
• planera munvårdsutbildning för vårdpersonal tillsammans med tandvårdsföretaget 

 
Avvikelser hälso- och sjukvård 
Inom Socialförvaltningen är all personal enligt 6 kap. 4 § Patientsäkerhetslagen skyldig att 
rapportera avvikelser. En avvikelse är en icke förväntad händelse i verksamheten som medfört 
eller kunnat medföra skada för en patient. Risk och händelseanalys görs i tvärprofessionella 
teamet och är en viktig del i utredningen av avvikelser. Områdeschef ansvarar för att den 
lokala avvikelserutinen är känd och efterföljs i verksamheten samt sammanställer avvikelser 
på området, följer upp dessa och återkopplar åtgärder till verksamheten i syfte att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Allvarliga avvikelser hanteras 
omgående, riskbedöms och rapporteras till Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska gör kvartalsvis och årlig sammanställning av de avvikelser som 
registrerats under året. Sammanställningen av avvikelserna rapporteras till Socialnämnden 
samt till de olika verksamheterna inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten. 
Under 2019 har rutiner för avvikelsehantering följts upp och reviderats. 
 
Journalgranskning, loggkontroller 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för journalgranskning och rutin för granskning av 
hälso- och sjukvårdsdokumentation. Till granskningen används granskningsmall och nyckel 
till granskningsmall framtagen av dokumentationshandledarna. Granskningen har utförts av 
dokumentationshandledarna i verksamheten i syfte att öka kunskapen om var bristerna finns 
för att kunna sätta in adekvata åtgärder. Denna metod har visat sig vara mycket gynnsam för 
kompetensökningen både hos handledarna och ut till legitimerad personal i verksamheten. 
Granskningsresultatet används sedan för planering av eventuell kompetensutbildning samt är 
ett verktyg för superanvändarna i sin interna handledning för att stimulera och utveckla 
dokumentationen i verksamheten. Handledning i dokumentation sker fortlöpande av interna 
handledare utifrån den lokala riktlinjen för dokumentation av hälso- och sjukvård. 
Ny rutin för loggkontroller i verksamhetssystem har tagits fram och implementerats. 
Verksamheter har gjort systematiska loggkontroller under 2019. 
 
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 
Delegering av vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter sker till omvårdnadspersonal med 
kompetens i arbetsuppgiften enligt lokala rutiner framtagna av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. Under år 2019 har delegeringsförfarandet följts upp. Efter genomgången 
webbutbildning och godkänt teoriprov överlämnas ansvaret för den praktiska genomgången 
och utfärdandet av det skriftliga delegeringsbeslutet till områdesansvarig sjuksköterska som 
gör bedömning om personen är lämplig att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter 
och att delegeringen är förenligt med en god och säker vård. Delegeringarna registreras som 
tidigare i avsedd modul i det IT baserade dokumentationssystemet Procapita. 
 
Samverkan med andra vårdgivare 
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur kommunens vård och omsorg samverkar med 
andra vårdgivare. Formerna för samverkan regleras genom samverkansdokument. Dessa 
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revideras vid behov i de delar som behövs. 
Samverkansavtal med Primärvården avseende läkarmedverkan för rådgivning, stöd och 
fortbildning finns. Samverkansmöte med primärvården har ägt rum under 2019 för att öka 
samverkan vid utskrivning från sluten vård och planering för utveckling av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. För att säkerställa informationsöverföring och samordning vid utskrivning 
från slutenvård sker informationsutbyte i ett IT baserat planeringsverktyg Mina planer. 
Syfte med kvalitetssäkring av den samordnade vården i samverkan med primärvården i 
Åstorp är att öka tryggheten, information och delaktighet för den enskilde. SIP och 
läkemedelsgenomgångar är exempel på samverkansaktiviteter som skapar direkt värde för den 
enskilde. 
Samverkan med primärvården kring utveckling av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet pågår 
kontinuerligt. Rutiner revideras kontinuerligt i takt med införandet av avtalet. 
Utvecklingsdelen ska vara helt utvecklad år 2020. 
Samverkan med vårdhygien för tillgång till vårdhygienisk expertis för råd och stöd i alla 
vårdhygieniska frågor. 
Åstorps kommun är ansluten till NPÖ (Nationell Patient Översikt) som konsument och under 
2019 har förberedelserna påbörjats för att vara även producent i NPÖ. Ledningen har fattat 
beslut om att Åstorps kommun hälso- och sjukvårdsjournaler ska anslutas till 1177. 
Sistnämnda är avhängigt av pågående upphandling av verksamhetssystem. 
 
 
7 Samverkan 
Samverkan med interna och externa aktörer ingår som en viktig del av enhetens löpande 
arbete för att säkerställa kvalitet och insatsens utförande. Samverkan med interna och externa 
vårdgrannar för att säkra hälso- och sjukvårdsarbetet enligt gällande regelverk. 
För alla verksamheter finns gemensam samverkan enligt LOSAM (lokal samverkan) med 
berörda fackliga representanter, en gång/månad med undantag för juli och augusti. 
Verksamhetsföreträdare rapporterar till och från CESAM (central samverkan) och FÖSAM 
(förvaltningsövergripande samverkan). Därutöver hålls regelbundet arbetsplatsträffar (APT). 
Under 2019 har, inom alla verksamheter där hälso- och sjukvård bedrivits, teammöten har 
strukturerats upp och kommit igång. Lokala rutiner för teammöten har skapats. 
Superanvändarna inom området gruppboende och assistans/ekorren har även under senare 
delen av hösten kommit iväg på studiebesök till Bjuv för att se hur de arbetar med kvalitets- 
och avvikelsehantering. 
Hygienombuden har fått information om hygien tillsammans med MAS och har även haft två 
möten inbokade för att få information om hygien och hälsa inom området gruppboende. 
 
 
7.1 Extern samverkan 
Äldreomsorgens verksamheter samarbetar med gymnasieskolor i Klippan, Ängelholm och 
Helsingborg för att skapa praktikplatser till undersköterskestudenter. Samarbete sker även 
med vuxenstuderande i Åstorp. De elever som har sin praktikplats på Backsippan erbjuds 
sommarvikariat vilket underlättar rekrytering. 
Verksamheten har haft ett samarbetat med arbetsförmedlingen inför rekrytering av 
sommarvikarier 2019 genom en träff på Kulturhuset Björnen. 
Previa har genomfört en genomlysning av arbetsmiljön i äldreomsorgen hösten 2019 och 
lämnat ifrån sig en rapport med resultat för fortsatt arbete 2020. 
Samverkan i enlighet med ingånget Hälso- och sjukvårdsavtal sker med primärvården, både 
offentlig och privat. Schemalagda träffar under terminstid både på ledningsnivå och på 
operativ nivå. Utbildningsinsatser har skett via specialistmottagningar inom Region Skåne i 
samverkan gällande multisjuka patienter. 
Studenter från universitet och högskola tas emot enligt uppgjord plan/avtal, inom samtliga i 



Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019 
Socialnämnden        sida 14  

den kommunala hälso- och sjukvården förekommande legitimationsyrkena. 
Inom verksamheten för Individ & familjeomsorg, funktionshinder samverkas mellan 
områdeschef för Insatser Vuxna, som är kontaktperson för PO Skåne, och PO Skånes 
ledningsgrupp där man även deltar på samverkansmöten. I nätverket granskas systemfel som 
rör brister i kommunens och psykiatrins insatser för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Insatser vuxna ansvarar varje år för redovisning och ansökan om 
statsbidrag. 
Flera verksamheter bedrivs i samverkan med andra kommuner inom Familjen Helsingborg, 
detta gäller främst Socialjour, Barnahus, familjerådgivning och medlingssamordning. Denna 
samverkan går främst ut på att öka tillgängligheten och höja kvaliteten på de insatser som 
erbjuds invånarna. Enheten har medverkat i olika samverkansforum utifrån fokusområden och 
professionssamverkan inom Familjen Helsingborg, på medarbetarnivå och chefsnivå. 
Chefsgruppen har bland annat arbetat med samverkan kring familjehemsfrågan. 
Barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen är viktiga externa samverkansparter utifrån 
att tillgodose familjers behov av stöd och behandling från regionen. Samverkansforum med 
psykiatrin finns och träffar sker regelbundet utifrån detta, arbetet i ärendeprocesser har inte 
gett önskat utfall, vilket lyfts vidare till den övergripande samverkansgruppen. 
Under året har samverkan med polisen skett i olika forum, både utifrån säkerhetsåtgärder, 
skydd för familjer samt verkställighet av vårdbeslut. Samverkan har även skett utifrån 
gemensamma satsningar att synas ute i kommunen och arbete kring ungdomar i riskzonen. 
Under hösten har samarbete med Höörs kommun startats upp utifrån arbete med 
familjerådslag och kompetensutbyte utifrån detta. 
Inom Kommunförbundet Skåne sker samverkan utifrån kompetenshöjande 
utbildningssatsningar, kvalitetsarbete och fortbildning avseende BBIC. 
Områdeschef gruppboende har under hösten startat upp nätverksträffar för att öka kunskap 
och kompetens inom området. 
  
Myndighetsenheten har följande kontaktnät där samverkan sker: 
Myndighetsavdelningen har avtal med Kompetenscentrum VINR, som är uppbyggt i 
samverkan mellan Malmö Stad och Länsstyrelsen Skåne. Via Kompetenscentrum får vi 
tillgång till kompetensutveckling när det gäller Våld i nära relation såsom 
utredningsmetoderna Patriark och Freda. Kompetenscentrum är en viktig partner när det 
gäller den utbildningssatsning socialförvaltningen just nu genomför gällande våld i nära 
relation. 
Även Länsstyrelsen i Skåne bidrar med kunskap gällande bl. a VINR (Våld i nära relation) 
genom olika arrangemang såsom föreläsningar, utbildningar och fördjupning i ämnet. 
I nordvästra Skåne (Familjen Helsingborg) finns även ett större nätverk med inriktning Våld i 
nära relation. Nätverket samlar i första hand handläggare som möter våldsutsatta samt 
representanter från kvinno- och trygghetsjour i NV Skåne och brottsofferstödjare. Träffas 
regelbundet 1-2 ggr/termin. Nätverket ger möjlighet att utbyta erfarenheter, inspirera och 
skapa möjlighet att knyta kontakter för att utveckla småkommunernas samverkan. En del av 
denna samverkan är Samjouren, där jourboendeplatser kan utbytas mellan kommuner. Åstorp 
ingår inte ännu i detta samarbete, men det finns med i planeringen under 2020. Ett utbyte av 
jourboendeplatser kommuner emellan är en ekonomiskt fördelaktig lösning det akut behövs 
en boendeslöning i ärenden som involverar våld i nära relation. 
Under hösten 2019 har myndighetsavdelningen ekonomiskt bistånd påbörjat samverkan med 
primärvården i Åstorp. Det har vi gjort genom att vi vid två tillfällen har träffats och 
diskuterat hur vi på bästa sätt ska kunna använda våra gemensamma resurser för att hjälpa de 
vi möter ut på arbetsmarknaden eller på annat sätt till egen försörjning. Planeringen är att 
denna samverkan ska fortsätta att utvecklas under 2020. Hittills har vi konstaterat att vi i stor 
utsträckning arbetar med samma målgrupp och att vi har behov av samverkan för att bli mer 
effektiva i vårt arbete. I denna samverkan deltar framförallt primärvårdens rehabsamordnare 
och kurator. En representant från Försäkringskassan har också varit med. 
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Genom FINSAM har vi delägarskap i projekt Case Manager, Supported education (Jag Kan-
projektet) och Ante, som riktar sig till arbetslösa vuxna med minderåriga barn. 
Psykiatrisamordnare i Helsingborg arbetar utifrån överenskommelsen om Psykisk Hälsa som 
finansieras via SKR (Sveriges Kommuner och regioner). Under överenskommelsen finns tre 
arbetsgrupper utifrån olika målgrupper - barn, vuxna och missbruk. I detta sammanhang 
utbyts information och kunskap, vissa utbildningsinsatser görs också. 
Arbetsförmedlingen och myndighetsavdelningen ekonomiskt bistånd har upprätthållit de 
samverkansträffar som ca 2-3 ggr/termin äger rum trots AF:s omställning. Vid träffarna kan vi 
lyfta klientärenden direkt med berörd handläggare genom medgivande från klient att bryta 
sekretess. Samverkan med AF är värdefull utifrån fokus på arbetslinje och att skapa en 
gemensam planering framåt för klienten. 
Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Helsingborgs stad 
med gemensamt uppdrag att stötta den enskilde ut på arbetsmarknaden. Målgruppen är 
personer med en social problematik grundad i kriminalitet och/eller missbruk. På Krami kan 
Åstorps kommun köpa plats, vilket ibland görs till klienter i målgruppen som har Ekonomiskt 
bistånd. 
Polisen: Myndighetsavdelningen samverkar med polisen gällande situationen i kommunen 
Polishandräckning till läkarundersökning LVM. Polisen anmäler LOB till kommunen. 
F-act – Socialpsykiatrin är en aktiv del i F-act genom daglig SKYPE samtal med FACT-
teamet utifrån de deltagare som kommunen har i teamet. Samordnaren deltar i teambuilding 
övningar under hösten 19 och vården 20. Områdeschef deltar i styrgrupp med processledare, 
enhetschef för teamet samt chefer i andra kommunen som ingår i projektet. Uppföljning 
tillsammans med processledare, enhetschef för teamet, samordnare och områdeschef 1 gånger 
om året. 
Transportstyrelsen – Handläggare skriver yttrande utifrån begäran om Körkortsyttrande, 
ingen vidare samverkan. 
 
Förvaltningen och nämnden har även samverkan med kommunens pensionärsråd (KPR) som 
är extern remissinstans. Rådet har arbetat fram en folder som ska motverka ofrivillig 
ensamhet hos äldre. Foldern används även inom verksamheten - "Lev livet lite lättare". 
 
 
7.2 Intern samverkan 
Alla verksamhetsområden samverkar med samtliga av kommunens enheter där samarbete 
bedrivs. Samverkan av större vikt är projektet "Tryggare Åstorp" och "Våld I Nära Relation". 
Därutöver är alla chefer, kvalitetscontroller, medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
projektledare för Tryggare Åstorp, kallade och ingår i projektet "Sveriges bästa socialtjänst. 
 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård  

• Gemensam genomlysning gällande den upplevda arbetsmiljön med hjälp av Previa. 
• Rekrytering av sommarvikarier i samarbete med övriga äldreomsorgen samt AF. 
• LSS- samarbete. 
• Samarbete med skolor för att möjliggöra för elever att praktisera i vår verksamhet. 
• Områdeschef skickar veckobrev till samtliga medarbetare varje vecka utom under 

egen semester. Övergripande information, som är känd för områdeschef, delges 
medarbetarna samt verksamhetsspecifik information, som är viktig för alla att känna 
till. 

• Områdeschef ingår i ledningsgrupp Äldreomsorg, möten sker en gång/vecka under 
terminstid. 

• Områdeschef, en sjukgymnast, samt två specialistsjuksköterskor ingår i 
samverkansgrupp med företrädare från LSS- och socialpsykiatriområdet. MAS är 
sammankallande. 
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• Områdeschef deltar i kommunövergripande chefsträffar, som kommunchef kallar till. 
• Under hösten har en ledarskapsutbildning i HR-enhetens regi påbörjats, områdeschef 

deltar i denna. 
• Två sjuksköterskor är yrkesambassadörer och representerar vår verksamhet då event 

äger rum för att marknadsföra kommunen som arbetsgivare. 
• Samverkan med samhällsbyggnadskontoret där två arbetsterapeuter hjälper till och 

granskar ritningar ur ett tillgänglighetsperspektiv. Behovet uppdagades efter att 
nybyggnation(flerfamiljshus) gjorts i Åstorp och där tillgänglighet i badrum och 
balkong lämnade en del att önska. 

  
Individ & familjeomsorg, funktionshinder samverkar enligt nedan: 
Med hänsyn taget till önskad sysselsättningsgrad har personalen under 2019 arbetat mer över 
gränserna för att kunna stötta upp och hjälpas åt. 
Vidare har ett samarbete under 2019 funnits mellan Barn och familj och Ekorren etablerats för 
att samverka i ett ärende för en hemmaplanslösning. 
Genomlysning enligt LEAN i respektive team har genomförts för att tydliggöra och förbättra 
strukturer, roller och arbetssätt. 
Intern samverkan sker regelbundet med myndighetsenheten, öppenvården, medborgarkontoret 
och skolan som viktiga samverkansparter. Vidare har ett samarbete under 2019 mellan Barn 
och familj och Ekorren etablerats för att samverka i ett ärende för en hemmaplanslösning. 
 
 
7.3 Samverkan för att förebygga vårdskador 

Process Samverkan 

Anmälan enlig Lex Maria Internt och externt ska arbetet pågå för att ringa in förbättringsområden samt 
förebygga att vårdskador inträffar igen. 

Avvikelser HSL Samverkan sker internt och externt. Alla anställda har skyldighet att rapportera 
avvikelser 

Senior Alert 

Multiprofessionellt teamarbete 
Innebär att de professioner som behövs för att ge den enskilde en god och säker 
vård samlas för att göra riskbedömningar, planera åtgärder samt följa 
upp åtgärder som leder till en ökad patientsäkerhet och förebygger risker. 
Professioner som ingår är områdeschef, sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, kontaktperson och övrig omvårdnadspersonal. 

BPSD 

Multiprofessionellt teamarbete innebär att de professioner som behövs för att ge 
den enskilde en god och 
säker vård samlas för att göra observation, analys, planera åtgärder samt utvärdera 
dessa. 
Professioner som ingår är områdeschef, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut 
och omvårdnadspersonal. 

Nutrition 
I samverkan med patienten/brukaren. Internsamverkan i det multiprofessionella 
teamet samt samverkan med externa aktörer tex. Primärvården i förekommande 
fall. 

 
7.4 Samverkan med patienter och närstående, brukares delaktighet 
I samband med samverkan vid utskrivning och SIP ska samverkan ske med aktuell 
verksamhet och den enskilde, eventuellt närstående, samt ansvarig läkare från 
primärvården/slutenvård för att utifrån den enskildes mål och behov planera den framtida 
vården och behandlingen. I samband med registrering i Senior alert och BPSD registret har 
anhörig möjlighet att vara delaktig i identifiering och planering av åtgärder. Detta ger stora 
möjligheter till delaktighet i patientsäkerhetsarbete. Vid de tillfällen det har framkommit 
klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska eller berörd verksamhets/områdeschef tagit 
kontakt via telefon och erbjudit möjlighet till samtal. Innan vidare kontakt med annan 
myndighet t.ex. patientnämnd eller annan utförare har patient och närstående rätt att se och 
tycka till om den skriftliga dokumentationen som skickas vidare. Återkoppling ske alltid efter 
svar från annan part. 
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8 Resultat och analys av strategiska nyckeltal 
I samband med samverkan vid utskrivning och SIP ska samverkan ske med aktuell 
verksamhet och den enskilde, eventuellt närstående, samt ansvarig läkare från 
primärvården/slutenvård för att utifrån den enskildes mål och behov planera den framtida 
vården och behandlingen. I arbetet med registrering i Senior alert och BPSD registret samt vid 
upprättandet av SIP har anhörig möjlighet att vara delaktig i identifiering och planering av 
åtgärder. Detta ger stora möjligheter till delaktighet i patientsäkerhetsarbete. Vid de tillfällen 
det har framkommit klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska eller berörd 
verksamhets/områdeschef tagit kontakt via telefon och erbjudit möjlighet till samtal. Innan 
vidare kontakt med annan myndighet t.ex. patientnämnd eller annan utförare har patient och 
närstående rätt att se och tycka till om den skriftliga dokumentationen som skickas vidare. 
Återkoppling ske alltid efter svar från annan part. 
 
 
8.1 Nettokostnadsavvikelser 
Resultatet för 2019 presenteras under våren. på grund av detta är det 2018 års siffror som 
analyseras. 
IFO:s resultat beror främst på att vi under flera år haft höga kostnader för externa placeringar 
både inom barn- och ungdomsvården samt missbruksvården. Att nettokostnadsavvikelsen är 
på väg ner är effekten av att verksamheterna arbetar mer förebyggande och satsar på 
hemmaplanslösningar. Förändringen av resultatet för funktionshinder (LSS) beror främst på 
att kommunen har relativt få invånare inom just denna verksamhet. Framtida underlag visar 
dock mot att vi kommer närma oss snittet för beräkningen. Äldreomsorgens avvikelse och 
dess förändring beror framför allt på att insatserna inom hemvården ökade kraftigt mellan 
2016-2017 och ligger kvar på den nya nivån. Tre orsaker till att vi ligger över 
beräkningssnittet är: 

1. Tomplatser inom särskilt boende (trögrörlighet att anpassa ner bemanningen och 
uteblivna intäkter) 

2. Högt utnyttjande av korttidsvård som innebär att tomplatser på särskilt boende kunnat 
användas till detta (bemanningstalen har dock ej anpassats och lägre intäkt för denna 
insats) 

3. I segmentet för hemvård har kommunen generellt sett fler och mer resurskrävande 
insatser än genomsnittet för jämförbara kommuner. 
 

Värde Kommun 2016 2017 2018 2019 
Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg, (%) Åstorp 21,1 14,7 7,3  
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) Åstorp -7,9 -5,4 -5,8  
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) Åstorp -7,9 1,5 1,0  

  
 
8.2 Ekonomiskt bistånd 
Andelen invånare med arbetslösa i Åstorp 7,6 % (2019). Kommunen ligger över medelvärdet 
för liknande kommuner samt över regionsnittet i Skåne. Arbetslösheten har minskat utifrån 
förändrat arbetssätt inom ekonomiskt bistånd. Det har satsats på mottag och ett nytt synsätt 
och arbetssätt i enlighet med Trelleborgsmodellen (att medborgare ska bli självförsörjande), 
vilket visar på resultatet med minskad arbetslöshet. Fortsatt arbete genomförs under 2020 då 
även en digital medarbetare kommer att införas. 
De insatser som genomförts av förvaltningen för att bistå personer som befinner sig långt från 
arbetsmarknaden, samt de som för första gången söker bistånd och ska få snabb handläggning, 
har stor betydelse för enskilda individer och hushåll men har en marginell effekt på den totala 
andelen invånare med Ekonomiskt bistånd. 
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Värde % Urval 2016 2017 2018 2019 
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. Kommungrupper 6,5 6,5 6,1 5,7 

 Skåne läns kommuner 6,7 6,8 6,5 6,2 
 Åstorp 8,4 8,9 9,1 7,6 
  
Färre biståndstagare har noterats 2018 vilket bland annat beror på samverkan mellan 
myndigheter och nytt arbetssätt. Trots att kommunen har en större andel av invånare som 
behöver nyttja ekonomiskt bistånd än länet och jämförbara kommuner, ligger 
snittkostnaden/invånare på jämförbar nivå med länet och inom kommungruppen. 
 

Värde Urval 2016 2017 2018 2019 
Invånare som någon gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. Kommungrupper 4,2 4,3 4,1  

 Skåne läns kommuner 3,6 3,9 3,7  
 Åstorp 5,4 6,0 5,2  

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kommungrupper 1 067 1 096 1 152  
 Skåne läns kommuner 1 030 1 035 1 102  
 Åstorp 1 161 1 125 1 138  
  
9 Resultat och analys av nationella mätningar/uppföljningar 
9.1 Kvalitetsregister 
 Senior alert 
I Senior alert har 142 riskbedömningar registrerats vilket är en ökning på 13 % jämfört med 
2018 då 123 riskbedömningar registrerats. Av 142 registrerade riskbedömningar har 141 
påvisat någon risk för tex. fall, trycksår, undernäring eller ohälsa i munnen. I 99 % av dessa 
har åtgärdsplaner skapats och i 65 % har planerade åtgärder utförts vilket är en ökning på 2 % 
jämfört med utförda åtgärder 2018. Totalt 16 trycksår har rapporterats på totalt 10 unika 
personer med minst ett trycksår. Totalt 41 personer har BMI under 22 vilket är en ökning på 
15 % jämfört med 2018 och 27 person har någon grad 2 enligt ROAG, risk för ohälsa i 
munnen. 
 
Vårdprevention och utfall Senior alert 2018 Åstorps kommun 
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Vårdprevention och utfall Senior alert 2019 Åstorps kommun 

 
 
Statistik över antal bedömningar utförda med bedömningsinstrument i 
verksamhetssystem  

Bedömningsinstrument 2017 2018 2019 
Bergs balanstest 0 0 0 
ADL taxonomi 10 19 8 
Downton fallrisk index 239 196 126 
Modifierad Norton skala 
(trycksår) 208 162 121 
MNA kortversion 
(undernäring) 183 138 109 
ROAG (ohälsa i munhålan) 169 133 106 

 
Svenska Palliativa register 
Under 2019 registrerades 30 dödsfall (SÄBO 20 st., korttid 6 st. och hemsjukvården 4 st.) från 
Vård- och omsorgsförvaltningen. 
Under 2019 har antal mål uppnåtts gällande fem indikatorer: utan trycksår, mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket, dokumentation av brytpunktssamtal, ordination av stark opioid vid 
smärtgenombrott och ordination av injektion ångestdämpande vid behov. Mycket goda 
resultat har uppnåtts även på kvalitetsindikatorer: dokumenterad munhälsobedömning och 
smärtskattning sista levnadsveckan. 
Nedan följer diagram Antal inrapporterade dödsfall och resultatdiagram med 
kvalitetsindikatorer på kommunnivå för 2018 och 2019. 
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BPSD - Beteendemässiga Psykiska Symptom vid Demens 
Arbetet med BPSD är implementerat på boende Astern, Vidåsen och Backsippan. Det pågår 
arbetet med att implementera BPSD i hemvården i takt med att teamarbete utvecklas. 
Diagrammen visar kvalitetsindikatorer för Åstorps kommun jämfört med Skåne län och riket 
2018-2019. Åstorps kommun har bättre resultat än Övriga Skåne och Riket båda vad gäller 
kvalitetsindikator andel personer med olämpliga läkemedel och andel personer som verkar 
smärtfria. 
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SIP (samordnad individuell plan) och läkemedelsgenomgångar utförda 2017-2019 
Läkemedelsgenomgångar 
Under 2019 har 132 läkemedelsgenomgångar gjorts vilket är en ökning 57 på  % jämfört med 
2018. 
 
Samordnad individuell planering, SIP 
Under 2019 är 117 samordnade individuella vårdplaner/ SIP genomförda vilket är i princip 
samma antal som 2018. Nedan följer diagram över utveckling av utförda SIP och 
läkemedelsgenomgångar samt diagram över olämpliga läkemedel. 

 
  
  
   
9.2 Brukarundersökningar 
Socialstyrelsen administrerar och tillhandahåller äldreomsorgens årliga, obligatoriska 
brukarundersökningar. För IFO och OF finns det ännu ingen nationell brukarundersökning 
men Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram brukarundersökningar som 
kommunerna kan välja att genomföra inom dessa verksamheter. 
Resultaten från brukarundersökningarna används i verksamheten för att dels se vad brukarna 
tycker fungerar men framför allt på de områden där de tycker att vi kan bli bättre. 
 
9.2.1 Äldreomsorgen, hemtjänst 
Det här är en sammanställning av resultaten för Åstorps kommun från undersökningen Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2019. Enkäten hittas på Socialstyrelsens hemsida 
www.socialstyrelsen.se. Den sammantagna nöjdheten presenteras för totalen i kommunen och 
med hänsyn till kön, ålder och regiform. Jämförelser mellan åren 2017, 2018 och 2019 sker 
för områdena inflytande, utförande och bemötande samt trygghet och tillgänglighet. 
Resultatet i årets brukarundersökning är inte tillfredställande, även om våra äldre är generellt 
nöjda med hemtjänsten som helhet. 
I Åstorp svarade 108 personer, vilket är 62,8% av de tillfrågade. Den totala upplevelsen av 
hemvården sjunker, dock tycker de äldre att man får ett bra bemötande av personalen. 

Värde Urval 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) Kommungrupper 91 92 91 90 

 Skåne läns kommuner 90 90 88 88 
 Åstorp 90 92 88 84 
Resultat redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent av de svarande som avgivit 
ett positivt svar. För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas som positiva, se 

http://www.socialstyrelsen.se/
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mer om undersökningen på www.socialstyrelsen.se. 
 
De frågor där andelen mest positiva svar är högst visar i följande tabell: 

 
 
De frågor där andelen positiva svar är lägst är: 

 
  
 
9.2.2 Äldreomsorgen, särskilt boende 
Det här är en sammanställning av resultaten för Åstorps kommun från undersökningen Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2019. 
Årets resultat presenteras för totalen i kommunen och med referensvärden för länet och riket. 
Resultatet tål att jämföras mellan olika frågor inom den egna kommunen medan jämförelser 
av resultat med andra bör ske med försiktighet mot bakgrund av litet antal svarande. 
Resultatet i 2019 års brukarundersökning visar på ett sämre resultat. Anledningen till det 
försämrade resultatet är troligen att man är mycket sämre idag när man flyttar till ett särskilt 
boende. Det är dock viktigt att se att övervägande majoritet av de äldre känner sig trygga på 
sitt boende (93%). 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Andelen svarande för Åstorp var mellan 40 - 60%. Deltagandet i kommunen redovisas som 
procentandel i intervall för att enskild persons svar inte ska riskera att röjas. 
  

Värde Urval 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) Kommungrupper 83 83 82 82 

 Skåne läns kommuner 83 84 83 83 
 Åstorp 72 74 79 67 
 
Resultaten redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent av de svarande som avgivit 
ett positivt svar. För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas som positiva, se 
mer om undersökningen samt enkäten på www.socialstyrelsen.se. 
 
De fem frågor där andelen positiva svar är högst: 

 
  
De fem frågor där andelen positiva svar är lägst: 

 
 
9.2.3 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
2019 var första året som Åstorps kommun deltog i och genomförde en brukarundersökning 
inom funktionshinderverksamheten. Tyvärr var underlaget inom daglig verksamhet för lågt 
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för att andelsvärde skulle kunna registreras. Däremot fick vi ett värde på vad våra invånare 
som bor på gruppboende enlig LSS tycker. 71% trivs på sitt boende, vilket dock är lägre än 
jämförbar kommungrupp och även i länet. 
 

Värde Urval 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  
- Brukaren trivs alltid på sin dagliga 
verksamhet, andel (%) 

Kommungrupper 84 81 83 82 

 Skåne läns kommuner 79 74 81 80 
 Åstorp - - - - 

Brukarbedömning gruppbostad LSS  
- Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) Kommungrupper 83 82 82 80 

 Skåne läns kommuner 76 79 80 76 
 Åstorp - - - 71 
 

 
  
 
9.2.4 Individ- och familjeomsorgen 
2019 var första året som Åstorps kommun deltog i och genomförde en brukarundersökning 
inom individ och familjeomsorg. Snittet för hela verksamheten blev en nöjdhet på 72% med 
hur den enskildes situation förbättrats sedan insatserna startade. Det är 4 procentenheter lägre 
än jämförbara kommuner samt snittet för länet. 
 

Värde Urval 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, 
andel (%) 

Kommungrupper 75 76 76 76 

 Skåne läns kommuner 76 81 77 76 
 Åstorp - - - 72 
  
Nedan redovisas de frågor som ingick i brukarundersökningen samt den nöjdhetsgrad inom 
respektive verksamhets där svar givits. Det ska påpekas att det var första året som 
undersökningen gjordes och att den kom igång med olika hastighet i de olika verksamheterna 
och att svarsfrekvensen var relativt låg. Dock är det av vikt att belysa att majoriteten av de 
svarande ändå varit positiva till service och personal. 
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Frågor Kontrollmoment 
Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren (till exempel via telefon, 
sms eller e-post)? Kontaktmöjlighet 

Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? Förståelse klient 
Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation? Förståelse personal 
Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna 
förändras? Deltagande personal 

Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i 
kommunen? Påverkan klient 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänsten i 
kommunen? Upplevelse; nöjd/missnöjd 

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? Förändrad situation 
 
Totalt utfall: 

 
Svarsfrekvens av de personer som erbjudits svara: 61st av 120 ger 51%. 
  
Verksamheten för barn och familj: 

 
Svarsfrekvens av de vårdnadshavare som erbjudits svara: 10 st. av 30 ger 33%. 
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Svarsfrekvens av de ungdomar som erbjudits svara: 6 st. av 10 ger 60%. 
  
Verksamheten för ekonomiskt bistånd: 

 
Svarsfrekvens av de personer som erbjudits svara: 31 st. av 60 ger 52%. 
  
Verksamheten för missbruksvård: 

 
Svarsfrekvens av de personer som erbjudits svara: 14st av 20 ger 70%. 
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9.3 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
Åstorps kommun är med i Kommunens kvalité i korthet, KKiK. Det är Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) som årligen genomför en kvalitetsmätning bland landets kommuner och 
2019 medverkade drygt 250 av Sveriges 290 kommuner. Det stora antalet medverkande gör 
att kommunerna får ett bra jämförelsematerial att använda i sitt förbättringsarbete. 
Kvalitet i korthet är indelad i fem områden: Tillgänglighet, Trygghet, delaktighet och 
information, Effektivitet samt Samhällsutveckling. 
 
Socialtjänstens frågor som presenteras i mätningen är knutna till samtliga områden och 
resultaten inom individ- och familjeomsorg ligger på en likartad nivå som tidigare år. Dock 
avviker återaktualiseringar inom Ekonomiskt bistånd (ökar) och väntetid för att få 
Ekonomiskt bistånd (ökar). I brukarbedömningar inom alla områden ligger kommunen under 
snittet i länet samt med jämförbara kommuner. Stor negativ avvikelse gällande 
brukarbedömningarna inom äldreomsorgen. 
 
För de frågor som gäller hela kommunen har stora förbättringar gjorts beträffande bemötandet 
och tillgängligheten via telefon. 
  

 
  
Förvaltningen har lyft sig inom alla områden och överlag de som har bäst bemötande och 
servicenivå av kommunens alla verksamheter. 
Arbetet med värdegrunden fortsätter ute i verksamheterna och med detta lyfts vikten av ett 
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gott bemötande och vad det faktiskt innebär för att behålla det vi bygger upp och bli Sveriges 
bästa socialförvaltning. 
 
 
9.3.1 B. STÖD OCH OMSORG 

Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Kommentar 

Mått 16. Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg totalt  - förbättrad 
situation, andel (%) 

  72% 

Måttet är nytt då kommunen 
inte deltagit i denna 
brukarmätning tidigare. Målet 
är att ligga över rikssnittet, som 
är 76% 

Mått 17. Ej återaktualiserade personer 
med Ekonomiskt bistånd ett år efter 
avslutat Ekonomiskt bistånd, andel (%) 

95% 97% 84% 
Förändring av 
arbetsförmedlingens insatser 
samt konjunktur förändring. 

Mått 18. Hur lång är 
handläggningstiden i snitt (dagar) för 
att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 

25 25 35 

Arbete med att strukturera för 
digitalisering av ansökningar 
och införande av digital 
medarbetare. 

Mått 19. Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 5 189 4 690  

Verksamheten har arbetat 
mycket med att minska 
kostnaderna för externa 
placeringar och att arbeta 
förebyggande. 

Mått 20. Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

25 42 43 

Antal ansökningar har ökat 
överlag inom myndighet SOL 
vilket har ökat tiden från 
ansökan till erbjudande om 
inflyttning. 

Mått 21. Brukarbedömning gruppbostad 
LSS  - Brukaren trivs alltid hemma, 
andel (%) 

  71% 

Måttet är nytt då kommunen 
inte deltagit i denna 
brukarmätning tidigare. Målet 
är att ligga över rikssnittet, som 
är 80% 

Mått 22. Brukarbedömning  daglig 
verksamhet LSS  - inflytande, andel 
(%) 

   

Måttet är nytt då kommunen 
inte deltagit i denna 
brukarmätning tidigare. Målet 
är att ligga över rikssnittet, som 
är 73%. Tyvärr var antalet som 
ville svara på enkäten för lågt 
för att resultat skulle kunna 
redovisas. 

Mått 23. Kostnad funktionsnedsättning 
totalt (SoL, LSS, SFB), minus 
ersättning från FK enl. SFB, kr/inv 

5 026 5 140  

Verksamheten bedriver god 
kvalitet till en kostnad som 
kontinuerligt ses över. Det 
pågår hela tiden ett arbete kring 
rätt bemanning för att möta 
burkarnas behov 

Mått 24. Väntetid i antal dagar från 
beslut till insats avseende boende enl. 
LSS § 9.9, medelvärde 

 25 5 
Kraftsamling kring arbetet har 
gjorts och extra resurs tillfördes 
under en period 2019. 

Mått 25. Personalkontinuitet, antal 
personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medelvärde 

14 15 16 

Hög frånvaro inom hemvårdens 
verksamhetsområde vilket har 
skapat sämre följsamhet och 
därmed kontinuitet hos 
vårdtagarna. 

Mått 26. Kvalitetsaspekter särskilt 
boende äldreomsorg, andel (%) av 
maxpoäng 

70% 68%  

Värden i tabell till höger är 
okända. Stämmer inte med det 
som man får fram i Kolada .....   
Kvalitetsaspekter särskilt 
boende äldreomsorg, andel (%) 
av maxpoäng: 2017 (-), 2018 (-
), 2019 (-) 
Delmått:  
* Boendeplatser i särskilt 
boende där den äldre erbjuds 
daglig utevistelse, andel (%) : 
2017 (100), 2018 (100), 2019 
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Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Kommentar 
(100) 
* Boendeplatser i särskilt 
boende där den äldre har 
möjlighet att välja alternativ 
rätt vid huvudmål, andel (%) : 
2017 (0), 2018 (0), 2019 (0) 
* Boendeplatser i särskilt 
boende där den äldre kan 
påverka tv-kanaler utöver 
basutbudet i 
gemensamhetslokal, andel (%) : 
2017 (0), 2018 (0), 2019 (0) 
* Boendeplatser i särskilt 
boende som erbjuder minst en 
organiserad och gemensam 
aktivitet per dag under helgen, 
andel (%) : 2017 (0), 2018 (0), 
2019 (0) 
* Boendeplatser i särskilt 
boende som erbjuder minst två 
organiserade och gemensamma 
aktiviteter under vardagar, 
andel (%) : 2017 (100), 2018 
(100), 2019 (100) 
  
  

Mått 27. Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) 

74% 79% 67% 

Ett försämrat utfall sedan 
tidigare. Verksamheten har 
genomgått en genomlysning 
och arbetar aktivt med att höja 
kvalitén. 

Mått 28. Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 92% 88% 84% 

Ett försämrat utfall sedan 
tidigare. Verksamheten har 
genomgått en genomlysning 
och arbetar aktivt med att höja 
kvalitén. 

Mått 29. Kostnad äldreomsorg, kr/inv 
80+ 239 448 238 160  

Totalt ligger kostnaderna högt. 
Trots effektiviseringar påverkas 
totalkostnaden inte nämnvärt 
eftersom det i snitt finns 5 
tomma platser per månad. 

 
10  Resultat och analys av extern tillsyn 
10.1 Tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
Socialförvaltningen har haft ett tillsynsärende från IVO under 2019. 
 
Meddelande om inspektion: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har med stöd av 13 
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001 :453), SOL och 25 § lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS inlett tillsyn av Socialnämnden i Åstorps kommun. 
 
Inspektion: Syftet med inspektionen är att bedöma nämndens systematiska kvalitetsarbete 
avseende: 

1. att nämnden har vidtagit de åtgärder som framgår av de interna utredningarna av 
händelserna, 

2. hur nämnden har spridit information om resultat av utredningarna till berörd personal, 
att nämnden har följt upp och utvärderat effekterna av de vidtagna åtgärderna 
(egenkontroll) som framgår av utredningarna. 

  
Svar till huvudman: Socialnämnden i Åstorps kommun 
Ärendet: Tillsyn i form av uppföljning av socialnämndens fyra lex Sarahanmälningar under 
2018. Lex Sarah-anmälningarna berör sakområdena individ- och familjeomsorgen, 
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äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. 
Beslut: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inte uppmärksammat några brister inom 
de områden som tillsynen omfattat. IVO avslutar därför ärendet. 
Skälen för beslutet: IVO bedömer att socialnämnden har hanterat åtgärderna i de enskilda lex 
Sarah-ärendena tillfredsställande. Nämnden har även följt upp och utvärderat vidtagna 
åtgärder samt säkerställt att åtgärderna har fått avsedd effekt. 
  
  
10.2 Revisioner 

• KPMG, har på uppdrag från kommunrevisionen, genomfört en granskning av 
livskvalitet hos äldre. Denna granskning kommer besvaras av nämnden i mars månad 
2020. 

• KPMG, har på uppdrag från kommunrevisionen, genomfört en granskning av 
regelverket gällande föreningsbidrag. Denna granskning kommer besvaras av 
nämnden i mars månad 2020. 

  
 
10.3 Arbetsmiljöverket 
Har inte varit aktuellt med tillsyn av Arbetsmiljöverket. 
 
 
10.4 Domar, överklagande beslut 
 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Området berörs ej under 2019. 
  
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Inom personlig assistans har Försäkringskassan för avsikt att avslå beslut om assistanstimmar 
då brukaren har vistats på sjukhus under några veckors tid. Ärendet kommer att kompletteras 
med intyg från sjukvården innan Försäkringskassan fattar sitt beslut. 
Inom verksamheten, utifrån myndighetsutövning, har flera ärenden förmedlats vidare till 
domstol, både vad gäller vård, återsökningar av migrationsmedel samt familjerättsliga frågor 
såsom vårdnadsöverflyttningar. Generellt domslut i linje med nämndens yrkande. Ivo har 
begärt vitesutdömande gällande försening av tre insatsers verkställighet, dom på detta har ej 
inkommit. I övrigt inget att kommentera. 
  
Myndighetsenheten 
Inom ekonomiskt bistånd har 76 stycken beslut överklagats, av dessa beslutar 
förvaltningsrätten att avslå 47 stycken, två stycken har bifallits och där har enheten i 
skyndsam ordning utrett och beslutat efter förvaltningsrättens avgörande, tre stycken har 
bifallits delvis och där har enheten omprövat den del av beslutet som förvaltningsrätten 
avgjort till den enskildes fördel.  Resterande ligger hos förvaltningsrätten för avgörande. 
Inom Missbruksenheten har ett LVM ärende överklagats där rätten i sitt avgörande fastställde 
nämndens beslut. Inom äldreomsorgen har ett SÄBO beslut överklagats, förvaltningsrätten 
besluta att avslå ärendet. 
Inom LSS enheten har 17 beslut överklagats av dess beslutar förvaltningsrätten att avslå 8 
ärenden och bifalla ett som gick vidare till kammarrätten där parterna förlikade. 
8 stycken av överklagandena har inte förvaltningsrätten fattat beslut om ännu. 
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11  Riskanalys - tabell 
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  Allvarlighetsgrad 

 
Kritisk Medium Låg Totalt: 31 

 
Kritisk 

Medium 
Låg 

 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor (kan inträffa dagligen eller 
vid ett av tre tillfällen) 

Hög (dödsfall/självmord, 
fysiska/sexuella övergrepp) 

3 Stor (kan inträffa varje vecka eller vid 
ett av tio tillfällen) 

Betydande (allvarlig skada/påtaglig risk 
för skada av klienters hälsa & 
utveckling) 

2 Liten (kan inträffa varje månad) Måttlig (risk för skada av klientens 
hälsa & utveckling) 

1 Mycket liten (kan inträffa en gång per 
år) 

Mindre (obehag för klienten, 
exempelvis som en följd av brist i 
handläggning) 

 

 
Process Aktivitet  Riskanalys Riskvärde 

Rutin Lex Sarah 

Rapportering av 
missförhållande 1  

Missförhållande rapporteras 
inte 9 

Bedömning , utredning och 
beslut 2  

Bedömning, utredning och 
beslut blir inte gjord enligt 
gällande rutin 6 

Anmälan till IVO 3  
Anmälan är bristfällig eller så 
görs ingen anmälan 1 

Anmälan enlig Lex Maria 
Rapportera vårdskada i form 
av avvikelse av allvarlig grad 4  Rapporten är inte fullständig 2 

Avvikelser HSL 

Registrering 5  
Brister i rapportering av 
avvikelser 4 

Utredning av avvikelse 6  
Brister i utredning av 
avvikelser 6 

Riskanalys och bedömning 7  
Brister i analys och 
riskbedömning av avvikelser 6 

Åtgärder och Återkoppling 8  

Brister i att åtgärder inte vidtas 
och att det inte återkopplas till 
verksamheten 6 

29 28 26 22 

27 24 15 7 6 20 1 21 

16 14 5 

31 30 25 
23 19 18 13 12 
11 10 9 8 2 

3 4 17 

6 18 7 
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Process Aktivitet  Riskanalys Riskvärde 

Avvikelser SOL och LSS 

Registrering 9  
Brister i rapportering av 
avvikelser 6 

Utredning av avvikelser 
10 

 
Brister i utredning av 
avvikelser 6 

Analys och bedömning 
11 

 
Brister i analys och bedömning 
av avvikelser 6 

Åtgärder och återkoppling 
12 

 

Åtgärder vidtas inte och det 
återkopplas inte till 
verksamheten 6 

Hantera synpunkter 

Inkommen synpunkt 
registreras och handläggs 

13 

 Synpunkter hanteras inte 6 

Chef analyserar synpunkt 
14 

 Analys utförs inte enligt rutin 4 
Chef återkopplar svar på 
synpunkten till 
synpunktsinlämnaren 

15 

 
Chef återkopplar inte inom 
utsatt tid enligt rutin 6 

Chef återkopplar synpunkten 
till verksamheteten 

16 

 
Chef återkopplar inte 
synpunkten till verksamheten 2 

Handläggning av 
inkommande ärenden inom 
IFO/LSS och ÄO 

Registrera anmälan/ansökan 
17 

 
Anmälan/ansökan hanteras inte 
korrekt enligt rutin 3 

Genomföra utredning 
18 

 
Beslutsunderlag är ej 
tillräckligt 6 

Beslut i ärende 
19 

 

Beslutsunderlag är inte 
rättssäkert eller hanteras inte 
rättssäkert 6 

Arkivering 
20 

 
Inkomna handlingar arkiveras 
inte 9 

Uppföljning av insats 
21 

 Insatsen följs inte upp 12 

Dokumentation i 
verksamhetssystem 

Loggkontroller 
22 

 
Loggkontroller görs inte enligt 
gällande rutin 16 

Genomförandeplaner 

23 

 
Risk att plan ej upprättas enligt 
föreskrifter 6 

24 

 
Risk att genomförandeplan ej 
följs upp enligt föreskrift. 6 

Händelser av vikt 
25 

 

Risk att nödvändig och 
väsentlig information som 
avviker från det normala ej 
dokumenteras 6 

Senior Alert 

Multiprofessionellt team möts 
26 

 
Multiprofessionellt team möts 
inte 12 

Registrering av riskanalys, 
planera åtgärder och följa upp 
planerade åtgärder 

27 

 
Registrering blir inte gjord 
enligt gällande rutin 6 

BPSD 

Multiprofessionellt team möts 
28 

 
Multiprofessionellt team möts 
inte 12 

Registrering i BPSD register, 
planera åtgärder och följa upp 
planerade åtgärder 

29 

 
Registrering, planering och 
uppföljning görs inte 12 

Nutrition 

Utredning av risker för 
undernäring. Planering av 
åtgärder och uppföljning och 
utvärdering av insatta 
åtgärder. 

30 

 
Utredning av risker för 
undernäring uteblir. 6 

Planering av åtgärder för risk 
för undernäring, uppföljning 
och utvärdering av insatta 
åtgärder. 

31 

 

Planering av åtgärder samt 
uppföljning och utvärdering av 
insatta åtgärder görs inte. 6 
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12  Resultat och analys av egenkontroll och annan egen uppföljning av 
verksamhetens kvalitet 
12.1 Lista över processer och egenkontroller 

Process Egenkontroll 

Rutin Lex Sarah 

Kontroll och uppföljning av rutiner för Lex Sarah 
Kontroll av att lex Sarah rapport efterföljs av 
skyndsam utredning, bedömning och planering av 
åtgärder enligt gällande rutin 

Anmälan enlig Lex Maria MAS tar emot ärende och utreder och följer upp. 

Avvikelser HSL 
Kontroll av utredning vid avvikelse 
Kontroll av analys och bedömning av avvikelser 

Avvikelser SOL och LSS 

Årligen avstämning med samtliga medarbetare om de 
har kännedom kring rutinen och blanketten. 
Kontroll av analys och bedömning 

Hantera synpunkter Stäm av att rutin följs 

Handläggning av inkommande ärenden inom IFO/LSS 
och ÄO 

Kontrollera registrerade anmälningar/ansökningar 
Kontroll av dokumentation i utredningar 
Kontroll av att personakt i Procapita överensstämmer 
med fysiska akten 
Granskning av dokumentation 

Dokumentation i verksamhetssystem Loggkontroll Procapita 
Senior Alert Avstämning att teammöten hålls och åtgärder följs upp 
BPSD Avstämning att teammöten hålls och åtgärder följs upp 
Nutrition Följ upp registrering i Senior Alert 

 
12.2 Avvikelser HSL 

Aktivitet Egenkontroll Beskrivning av 
egenkontroll Resultat 

Utredning av avvikelse 
 

Kontroll av utredning vid 
avvikelse 

Granskning av ett urval av 
avvikelse för att säkerställa 
att utredning görs och 
dokumenteras i 
avvikelsemodulen i 
procapita. 

Ett fortsatt arbete med 
avvikelser pågår. 
Verksamheten har fått igång 
välfungerande Tematräffar 
där avvikelser ska utredas 
och åtgärdas. Dessa ska 
dokumenteras i 
verksamhetssystemet och 
diskussioner förs om vilka 
åtgärder som ska vidtas. 

Riskanalys och bedömning 
 

Kontroll av analys och 
bedömning av avvikelser 

Granskning av ett urval av 
avvikelse för att säkerställa 
att utredning görs och 
dokumenteras i 
avvikelsemodulen i 
procapita. 

Arbetet med avvikelser 
pågår inom alla områden, 
ett krafttag har tagits under 
hösten 2019. Avvikelserna 
ska tas upp regelbundet på 
teamträffar som varje 
område har. Analys av 
avvikelserna ska medföra 
att alla berörda 
yrkeskategorier skriver mer 
utförligt så underlaget blir 
bättre i avvikelsen. 
Uppföljning ska ske varje 
månad. Samtlig personal 
har fått utbildning i hur 
avvikelser ska skrivas och 
hanteras. Dessutom 
analyserar verksamheten 
avvikelser, vilka lyfts på 
APT. 
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12.3 Avvikelser SoL och LSS 
Aktivitet Egenkontroll Beskrivning av 

egenkontroll Resultat 

Registrering 

 
Årligen avstämning med 
samtliga medarbetare om de 
har kännedom kring rutinen 
och blanketten. 

Stäm av med medarbetare 
årligen om de har 
kännedom om rutinen och 
dokumentet för rapport av 
avvikelse SoL och LSS. 

Rutinen lyfts i samband 
med introduktion av ny 
medarbetare, årligen vid 
APT samt vid behov. 
Medarbetare har god 
kännedom om rutin samt 
blankett och blanketter 
finns lätt tillgänglig i 
verksamheten. 
Ansökningsblanketterna 
uppdaterades under 2018 
med anledning av GDPR. 
Dessa implementerades i 
verksamheten genom APT 
och verksamhetsmöte. 
Kännedom kring avvikelser 
och Lex Sarah är känd av 
samtliga medarbetare. 

Analys och bedömning 
 

Kontroll av analys och 
bedömning 

Granskning av ett urval av 
avvikelser för att säkerställa 
att utredning görs och 
dokumenteras enligt 
gällande rutin. 

Över lag fungerar detta bra. 
Granskning av ett urval av 
avvikelser har genomförts 
för att säkerställa att 
utredning görs och 
dokumenteras enligt 
gällande rutin. 
Resultatet visar att 
myndighetsenheten har 
svårigheter att hålla 
utredningstiden gällande 
avvikelser. 
Dock finns 
utvecklingspotential inom 
äldreomsorgen. Ingen 
historik kring arbetet. 
Verksamheten har under 
2019 utarbetat nya 
checklistor och lämnat in 
separata analyser inom 
området. 
Ett förbättringsarbete har 
påbörjats för att öka 
säkerheten och kvalitén. 

 
12.4 Lex Sarah 

Aktivitet Egenkontroll Beskrivning av 
egenkontroll Resultat 

Rapportering av 
missförhållande 

 
Kontroll och uppföljning av 
rutiner för Lex Sarah 

Kontrollerar rutinen om den 
är ändamålsenligt och följer 
författningen. 

Genomgång och revidering 
av Lex Sarah rutin är 
genomförd av 
kvalitetsgruppen, ny rutin 
implementerad i  
verksamheterna. 

Bedömning , utredning och 
beslut 

 
Kontroll av att lex Sarah 
rapport efterföljs av 
skyndsam utredning, 
bedömning och planering 
av åtgärder enligt gällande 
rutin 

Kontroll halvårsvis av 
samtliga inkomna lex Sarah 
rapporter i verksamheten 

Lex Sarah rapport skrivs 
skyndsamt av närmaste 
chef. 
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12.5 Granskning av dokumentationsskyldighet HSL, Sol och LSS 
Journalgranskning Hälso- och sjukvårdsjournal. Journalgranskning har genomförts våren 
2019 inom hemsjukvård i eget boende för att få en bild över patientsäkerheten i 
dokumentationen samt utvärdera genomförda åtgärder under året. I granskningen har använts 
mall framtagen av dokumentationsgruppen under 2017 och dokumentationshandledarna har 
utfört granskningen med stöd av medicinskt ansvarig sjuksköterska som ett led att öka 
insikten i var i dokumentationen det brister och därifrån planera åtgärder för nästkommande 
period i syfte att öka kvalitén av hälso- och sjukvårds dokumentation. 
I tabellen nedan presenteras jämförelse av resultat journalgranskning, rätt dokumentation i 
journalen i procent för år 2016-2019. 
 

Resultat journalgranskning, rätt dokumentation i journalen i procent 

2 016 Våren 
Särskilda boende, LSS gruppbostäder, 

Social psykiatri, Hemtagningsteamet 56 % 
2 016 hösten Hemsjukvård i eget boende 50 % 

2 017 våren 
Särskilda boende, LSS gruppbostäder, 

Social psykiatri, Hemtagningsteamet 65 % 
2 017 hösten Hemsjukvård i eget boende 60 % 

2 018 våren 
Särskilda boende, LSS gruppbostäder, 

Social psykiatri, Hemtagningsteamet 70 % 
2 019 våren Hemsjukvård i eget boende 60 % 

  
 
12.6 Loggkontroller 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Loggkontroller från dokumenteringssystemet Procapita är genomfört enligt rutin, 2 gånger om 
året. Inga avvikande loggar kunde identifieras. 
  
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Områdeschef har under hösten 2019 gjort loggkontroll på samtliga medarbetare under flera 
bestämda perioder, det vill säga oktober och november månad. Under oktober månad har man 
upptäckt att viss personal inte dokumenterar och inte heller läser någon dokumentation. 
Individuella samtal har hållits med personal av områdeschef för att lyfta vikten av 
dokumentation. Vilket har gett bra resultat och följsamheten av dokumentation och läsning av 
dokumentation har förbättrats i området. 
  
Myndighetsenheten 
Loggkontroller har ej genomförts 2019, loggkontroller för 2019 kommer genomföras januari 
2020. 
 
 
12.7 Synpunkter och klagomål, HSL, SoL och LSS 
Under 2019 har en ny rutin tagits fram för synpunkter och klagomål. Information ligger på 
hemsidan och intranätet och uppmanar allmänhet och anställda att lämna feedback på 
verksamheten. 
Det som gäller är: 
Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst och verksamhet 
enligt LSS ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Med 
kvalitet avses att verksamheten uppfyller krav och mål som gäller för denna enligt lagar, 
förordningar och andra föreskrifter. 
Åstorps kommun har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser dessa 
som en möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten. 
Alla framförda klagomål från berörda grupper ska tas emot och utredas. 
Utredningen ska resultera i underlag som möjliggör bedömning om det förekommit 
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avvikelser, missförhållanden, risk för missförhållanden, vårdskador eller risk för vårdskador i 
verksamheten. 
De som önskar framföra ett klagomål kan göra det genom kommunens klagomålshantering, 
men kan även välja att framföra klagomålet till verksamheten. 
Alla inkomna synpunkter och klagomål sammanställs och utreds. Vill du vara anonym går 
detta bra. Vill du ha återkoppling på synpunkt eller klagomål behöver kommunen få 
kontaktuppgifter. 
  
Återkoppling från verksamheten: 
Äldreomsorg, hälso- & sjukvård 
Det har under året inkommit synpunkter från vårdtagare och närstående vilket, i största 
utsträckning, har bemötts av områdeschef och hanterats enligt gällande rutin. I vissa fall har 
det dock tagit lång tid och det har funnits brister i i utredningarna. Dock har inkomna 
synpunkter hanteras löpande med att återkoppla till den som lämnat in synpunkten/ 
klagomålet. Enligt rutin ska utredning och resultat kommuniceras med berörda. 
 
I samband med genomlysningen av verksamheten (rapport av Planum) tas även detta upp. Det 
har utmynnat i en åtgärdsplan och arbetet med förbättringar genomförs under 2020. 
 
Individ & familjeomsorg, funktionshinder 
Verksamheten har under året tagit emot synpunkter och klagomål dessa hanteras och utreds 
enl. gällande rutin. Vid brister har dessa åtgärdas. Samtlig hantering och utredning av 
synpunkter återkopplas till den enskilde. 
 
Myndighetsenheten 
Det har under året inkommit synpunkter från klienter och närstående vilket har bemötts av 
områdeschef och hanterats enligt gällande rutin i de flesta fall, det finns synpunkter som ej 
hanterats inom beslutad tid. 
 
 
12.8 Sammanfattning uppföljning av åtgärder 
Samtliga kontroller är klara eller på gång i verksamheten. De enda undantag för 2019 gäller 
myndighetsenheten vuxen som inte gjort kollegiala granskningar eller genomfört 
loggkontroller. Detta kommer att göras under början av 2020. 
 
 
13  Ekonomiskt resultat 
Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på + 3,6 miljoner kronor för 2019. 
Fördelningen ser ut enligt följande: 

• Förvaltningsgemensamma verksamheter och nämnd +2,2 miljoner kronor 
• Äldreomsorg och hälso- och sjukvård -6,0 miljoner kronor 
• Individ- och familjeomsorg, funktionshinder +5,1 miljoner kronor 
• Myndighetsenheten +2,3 miljoner kronor 
• Socialförvaltningen har fortsatt arbetat för att uppnå budget i balans 2019. De 

besparingar som socialnämnden fattade beslut om under hösten 2018 har gett effekt. 
Glädjande är att placeringar har minskat och att allt fler kommuninvånare får stöd och omsorg 
på hemmaplan vilket är kvalitetshöjning för kommuninvånaren. 
Förvaltningen har högre personalkostnader än budget trots att verksamhetsområdena har 
arbetat intensivt med att få ner personalkostnaderna. 
 
Den kommunövergripande programförklaringen ”Ökad trygghet i Åstorp kommun” 
påbörjades i september månad. Syftet med programförklaringen är att öka trygghetskänslan 
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hos kommuninvånaren oavsett ålder.  
Målen för programförklaringen är: 

• Att alla barn får en trygg uppväxt 
• Att alla kommuninvånare blir självförsörjande och är i sysselsättning 
• Att alla kommuninvånare har en bostad 
• Att Åstorp blir drogfritt 
• Att alla kommuninvånare ska känna trygghet 
• Att alla kommuninvånare har en väg in 

 
Socialförvaltningen har påbörjat resan för att bli Sveriges bästa socialtjänst. Resans mål är att 
anpassa Åstorps kommuns socialtjänst till framtidens behov och utmaningar. Resultatet ska ge 
kommuninvånaren stöd i vardagen, ekonomisk hållbarhet, kunna attrahera, rekrytera, utveckla 
och behålla medarbetare, samt en enad och kraftfull socialförvaltning. 
Socialförvaltningen initierade och genomförde en digitaliseringsmässa i samverkan med andra 
aktörer. Årets mässa vände sig till en större målgrupp än tidigare och besökarna fick ta del av 
nya digitala lösningar. 
  
 
14  Övergripande mål, strategier och omvärldsanalys för kommande år 
 
Kvalitetsredovisning: 
 
Trender 

• Globaliseringen har effekter på samhället såväl ekonomiskt, kulturellt och politiskt. 
Den kan öka såväl segregationen som skillnaden mellan invånarna, men också knyta 
människor närmare varandra. 

• Värderingsförändringar har historiskt främst märkts mellan generationerna. Med 
globaliseringen så uppkommer värderingsförändringar även mellan olika kulturer. 

• Till följd av samhällsutvecklingen blir befolkningen i världen blir allt äldre. 
• Världen använder sig allt mer av digitala hjälpmedel vilket påverkar människors 

beteenden och liv. Papperssamhället får allt mer ge vika för digitala hjälpmedel. 
• Forskning visar att klimatförändringen är en trend i hela världen som länderna måste 

anpassa sig efter. Naturfenomen blir allt vanligare och länderna måste rusta för en 
större beredskap vid krishändelser, så som pandemi, översvämningar eller 
extremtorka. 

• Det skapas ett nationellt utanförskap. Länder lämnar gemensamma beslutade 
åtaganden, som till exempel BREXIT. 

• Sverige är på väg från en högkonjunktur, vilket kan leda till högre arbetslöshet, ökade 
kostnader för Ekonomiskt bistånd och ett större utanförskap. 

 
Förändringar i lagstiftning och politik 

• Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över vilka förändringar som bör göras 
i en ny socialtjänstlag. Socialförvaltningen vet i skrivande stund inte vilka 
förändringar som kommer att genomföras. 

• Hemvård får erbjudas utan föregående behovsprövning, socialförvaltningen ser en oro 
att detta kan bli kostnadsdrivande. 

• Inspektionen för vård och omsorgs krav att kräva tillstånd för företag som driver 
verksamhet inom Lagen om valfrihet. Socialförvaltningen bedömer att det finns en 
risk att nuvarande ärende flyttas över till kommunen. 

• Ny utredning inom Lagen om särskild service presenteras under januari 2019. 
Förslaget innebär att kommunerna får ett utökat ansvar, vilket kan påverka kommunen 
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ekonomiskt. Lagstiftningen föreslås träda i kraft år 2022. 
Utmaningar 

• Integration är ett kommungemensamt ansvar, där alla förvaltningar måste vara 
samspelta för att nå resultat för kommuninvånaren. 

• Polisens uppföljning visar att narkotikabrotten i Åstorp har ökat. Det finns en 
attitydförändring kring droger och en ökad tillgänglighet. 

• Ekonomi kommer att kräva mod från såväl politik, som tjänstemän. För att resurserna 
ska räcka måste Åstorps kommun tänka om och tänka nytt i resursfördelningen. 

• Socialförvaltningens delaktighet i samhällsplaneringen ska öka för att ge en 
självständighet hos kommuninvånarna. 

• Samhällsklimatet har förändrats och känslan av otrygghet har ökat bland 
kommuninvånarna. 

• Personalförsörjning inom förvaltningens samtliga verksamheter är en utmaning 
eftersom Familjen Helsingborgs kommuner och regionen konkurrerar om medarbetare 
med likvärdig kompetens. 

• Den psykiska ohälsan ökar bland flera ålderskategorier. 
• Kvalitetsarbetet inom socialförvaltningens verksamheter ska öka genom uppföljning 

av avvikelser, synpunkter och klagomål. 
• Befolkningen blir allt äldre, vilket ökar behovet av olika yrkeskategorier. Samhället 

måste anpassa sig till förändringen för att kunna erbjuda en bra levnadsnivå för alla 
åldrar. 

• Ökade strukturella klyftor kan leda till trångboddhet och hemlöshet. 
• Ökad sjukfrånvaro inom flera av socialförvaltningens verksamheter. 
• Programförklaringen ”Tryggare Åstorp” är en utmaning att all verksamhet inom 

kommunen har en samsyn och samverkar för kommuninvånarnas bästa. 
 
Beredskap och gap 

• Digitalisering kan vara en beredskap för att möta utmaningen med 
personalförsörjningen. 

• Socialförvaltningen ser att ett kommungemensamt arbete är en lösning för att möta 
gapet inom integration och ekonomi. Framtagandet av en social översiktsplan skulle 
kunna vara en väg att nå målet med en lyckad integration. 

 
Händelser 2020 samt planår 2022-2028 

• Gruppbostad 2025. Det finns ett behov av en ny gruppbostad inom 
funktionshinderverksamheten med byggstart senast 2025. 

• Det finns ett behov av ett nytt vård- och omsorgsboende som behöver stå färdigt 2028. 
 
 
Patientsäkerhet: 
 
NPÖ (Nationell patientöversikt) 
Åstorps kommun konsumerar uppgifter i NPÖ i syfte att kvalitetssäker 
informationsöverföring från andra vårdgivare samt utifrån resurseffektivitet.  Arbete med att 
gå över från konsument till producent i NPÖ har hösten 2019 och under april månad 2020 
kommer Åstorps kommun att kunna producera utvalda delar av hälso- och sjukvårdsjournaler 
i NPÖ. 
 
Våren 2019 har ledningen fattat beslut om att ansluta hälso- och sjukvårdsjournaler till 1177, 
detta är dock helt avhängigt av pågående upphandling av verksamhetssystem. 
Avvikelse  
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Rutin för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård har reviderats 2019. Uppföljning av 
rutinen görs årligen och infaller hösten 2020. Det interna arbetet med avvikelsehanteringen 
kommer att kontinuerligt stimuleras och utvecklas för att på så sätt förbättra det systematiska 
förbättringsarbetet i varje verksamhet. All omvårdnadspersonal inom verksamheter Äldre 
omsorg, LSS och Socialpsykiatri registrerar självständigt hälso- och sjukvårdsavvikelser 
läkemedels- och fallavvikelser i avvikelsemodulen samt SoL/LSS avvikelser. I teamen 
fortsätter utveckling av hur avvikelser och risker analyseras, utreds, åtgärdas och följs upp. 
Att teamledningen tar fram och analyserar data från avvikelsesystemet och att statistik och 
resultat används i det fortsatta förbättrings-arbetet. Analys av utredda avvikelser görs varje 
månad  i teamet och rapporteras av områdeschefen i kvalitetsledningssystem Stratsys. 
Sammanställning av hälso- och sjukvårds avvikelser kvartalsvis och på helårsbasis görs av 
medicinskt ansvarig sjuksköterska. Rapporten presenteras för Socialnämnden. 
 
Digitalisering 
Under 2020 kommer digital inkontinensutredning med Tena identifi att införas på bredden i 
syfte att kvalitetssäkra inkontinensvården. 
I syfte att säkerställa förvaring av läkemedel där hälso- och sjukvården tagit över 
läkemedelshantering kommer digitala läkemedelsskåp att installeras under 2020. 
 
Kvalitetsregister 
Fortsatt utveckling av arbete i de nationella kvalitetsregistren kommer att ske med mål att få 
arbetssättet som en del av vardagen inom alla verksamheter där Socialförvaltningen har hälso- 
och sjukvårdsansvar. Fokus ligger på att få ett fungerande teamarbete i de olika 
verksamheterna. Att teamledningen tar fram och analyserar data från kvalitetsregistren Senior 
alert, palliativa registret och BPSD och att statistik och resultat används i det fortsatta 
förbättringsarbetet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer under våren att ta fram rutin 
för teamträffar. Alla hemvårdsområden/boende/enheter har lokala rutiner för teamarbetet. 
 
Basala hygienregler 
Fortsätta med förbättringsarbete inom vårdhygienområdet samt öka följsamheten till lokala 
rutiner. Hygienrond kommer att genomföras på SÄBO och korttidsavdelning under hösten. 
Därefter kommer förbättringsområden att identifieras och rutiner revideras vid behov. 
 
Samordnad vård 
För att öka kvalitén i den strategiska planeringen av den enskildes mål och behandling 
kommer arbetet att fortsätta för att få samordnade individuella vårdplaner, SIP, att utvecklas 
inom både äldreomsorgs och funktionshinderverksamheterna i samverkan med primärvården i 
Åstorp. Syftet med dessa är att få en god vård för den enskilde, öka delaktigheten för enskilda 
och närstående samt minska undvikbar sjukvård och återinläggningar på sjukhus. Fortsatt 
samverkan med primärvården i Åstorp kring Sammanhållen vård och omsorg om de mest 
sjuka äldre för 2020. 
 
Läkemedelsgenomgångar 
Fortsätt samarbete med primärvården i syfte att öka antal läkemedelsgenomgångar med mål 
att minska användning av olämpliga läkemedel för äldre. 
 
Medicintekniska produkter 
Under hösten 2020 kommer hjälpmedelshandbok för Åstorps kommun att revideras. 
 
Risk- och konsekvensanalyser 
Identifiering och konsekvensanalys av risker utvecklas och implementeras i verksamheterna 
enligt kvalitetsledningssystemet. 



 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Granskning av 
socialnämndens 
styrning, uppföljning 
och kontroll av 
äldreomsorgens 
kvalitet utifrån 
brukarnas perspektiv 
Rapport  
Åstorps kommun 

 

KPMG AB 

2019-10-21 

Antal sidor 23 

Antal bilagor 1 

 



 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

 
 
  
 



 

 1 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Public 

Åstorps kommun 
 Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll av äldreomsorgens kvalitet 

    
 2019-10-21 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 
1.1 Rekommendationer 3 

2 Inledning/bakgrund 4 
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 4 
2.2 Revisionskriterier 5 
2.3 Metod och genomförande 5 

3 Resultat av granskningen 5 
3.1 Kvalitetsarbetets organisation och struktur 5 
3.2 Mål och riktlinjer angående livskvalitet 8 
3.3 Uppföljning av resultat gällande livskvalitet 10 
3.4 Strategier och arbetssätt för ökad livskvalitet 17 

4 Slutsats och rekommendationer 20 
4.1 Samlad slutsats 20 
4.2 Rekommendationer 21 

A Bilagor 22 
 
 
 



 

 2 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

1 Sammanfattning 
Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens arbete 
kring äldres upplevda livskvalitet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden utövar en ändamålsenlig 
styrning, uppföljning och kontroll av äldreomsorgen med syfte att stärka vårdtagarnas 
upplevda livskvalitet. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns brister på 
olika nivåer och i olika delar av verksamheten, både vad gäller erfarenhet av 
systematiskt kvalitetsarbete och vad gäller förmåga att prioritera det systematiska 
kvalitetsarbetet. Men vi uppfattar samtidigt att det under det senaste året gjorts 
satsningar som bedöms kunna utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i viss 
omfattning. En kvarstående utmaning är att integrera kvalitetsarbetet i det dagliga 
omsorgsarbetet. Vi noterar även brister vad gäller beskrivning och uppföljning av 
verksamhetens processer, rutiner och aktiviteter. 
Vår bedömning är att socialnämnden saknar tydliga målsättningar och användbara 
indikatorer gällande livskvalitet för äldre. Bristfälliga mål och indikatorer riskerar att 
underminera det systematiska kvalitetsarbetets samlade legitimitet och trovärdighet i 
verksamheten. Vår bedömning är emellertid att nyligen vidtagna åtgärder och 
resursförstärkningar förbättrar möjligheterna att utveckla verksamhetens mål- och 
resultatstyrning. Det förutsätter emellertid att såväl nämnd som förvaltningsledning ger 
kvalitetsfrågorna ökad prioritet. 
Utifrån tillgänglig statistik uppvisar äldreomsorgen i Åstorps kommun generellt sett ett 
sämre resultat än andra kommuner när det gäller brukarnas upplevda livskvalitet. Vi 
noterar även en negativ trend det senaste året för en majoritet av indikatorerna. 
Kvalitetsresultat kan kommuniceras tydligare och användas mer strategiskt än vad som 
idag är fallet. Och de äldres upplevda livskvalitet kan vara en mer tydlig utgångspunkt. 
Vi bedömer att nämndens strategi och arbetssätt gällande ökad livskvalitet för de äldre 
är ofokuserat. Nuvarande äldreomsorgsplan är omfattande men det saknas en röd tråd 
som tydligt anger prioriterade utvecklingsområden med tydliga mål och tillhörande 
aktiviteter. Avsaknaden av en tydlig målbild gör det svårt för verksamheten att utforma 
effektiva strategier och vända den negativa trenden kring de äldres upplevda 
livskvalitet. Det behöver därför tas ett helhetsgrepp kring området där både nämnd och 
förvaltning medverkar på ett bra sätt. I en kommun av Åstorps storlek är det avgörande 
att tillgängliga resurser utnyttjas maximalt. Därför behövs en utvecklingsstrategi som 
hela socialnämnden står bakom. Utvecklingsstrategin bör föregås av en noggrann 
analys av verksamhetens brister och utmaningar – vilket bör omfatta jämförelser av 
såväl kvalitet som ekonomi. Härefter bör olika evidensbaserade insatser planeras och 
genomföras för en långsiktig utveckling av verksamhetens kvalitet. 
Vi uppfattar att ledande politiker och tjänstemän har en hög tilltro till varandras förmåga 
och respekt för varandras roller, vilket är avgörande faktorer för att kunna enas kring en 
gemensam nulägesanalys, formulera skarpa mål och skapa en effektiv strategi för att 
de äldre i Åstorps kommun ska ges en ökad livskvalitet. 



 

 3 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

1.1 Rekommendationer 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:  

— Besluta om en utvecklingsplan för kvalitetsledningssystemet med syfte att 
- Stärka kompetensen i kvalitetsfrågor hos förtroendevalda och chefer 
- Öka kvalitetssystemets relevans i den dagliga verksamheten 
- Säkerställa tydliga processer och rutiner kring äldres livskvalitet 
- Utforma en strategisk kommunikationsstrategi 

— Besluta om en långsiktig utvecklingsstrategi för ökad livskvalitet inom 
äldreomsorgen 
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2 Inledning/bakgrund 
Socialnämnden ansvarar för den service och omsorg som regleras i Socialtjänstlagen 
(SoL) samt för den hälso- och sjukvård som regleras i Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). SoL är en ramlag som anger riktningen för bl.a. äldreomsorgen. Enligt 5 kap 4 § 
SoL ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Vidare ska socialnämnden verka för 
att äldre får möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
Kommunfullmäktige i Åstorps kommun har beslutat om fokusområdena ”Förbättra 
framtiden för barn, unga och äldre” samt ”Service och bemötande”. Kopplat till 
fokusområdena finns inriktningsmålen ”Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet 
och framtidstro” samt ”Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet”.  
Revisorerna har uppmärksammat att olika nationella brukarundersökningar inom 
äldreomsorgen påvisar ett försämrat resultat för Åstorps kommun gällande äldres 
livskvalitet. År 2018 visar statistiken att Åstorps kommun tillhör den fjärdedel av 
kommuner med sämst resultat i Sverige vad gäller just olika aspekter kring livskvalitet.  
Mot bakgrund av lagstiftning, fullmäktiges mål och det försämrade resultatet som 
framgår av genomförda brukarundersökningar samt utifrån genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys för 2019 vill revisorerna granska socialnämndens styrning, 
uppföljning och kontroll av brukarnas upplevda livskvalitet inom äldreomsorgen. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om socialnämnden utövar en ändamålsenlig 
styrning, uppföljning och kontroll av äldreomsorgen avseende vårdtagares upplevda 
livskvalitet.   
Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:   

— Har socialnämnden en ändamålsenlig organisation och struktur för kvalitetsarbetet 
inom äldreomsorgen?  

— Har nämnden fastställt mål och riktlinjer angående livskvalitet inom kommunens 
äldreomsorg? Vilken uppföljning görs?  

— Hur följer nämnden upp nationella kvalitetsundersökningar/jämförelse? Hur når det 
enskilda medarbetare och anhöriga?  

— Rapporteras vårdtagarnas uppfattning om sin livskvalitet till ansvariga tjänstemän 
och till nämnden?  

— Vilka processer och rutiner finns för att skapa ökad livskvalitet för vårdtagarna? 
— Hur aktiverar vårdpersonalen vårdtagarna? Vilka förutsättningar finns gällande 

utemiljö vid kommunens särskilda boenden? 
Granskningen kommer att inriktas på äldreomsorgen inom socialnämndens 
verksamhetsområde – i första hand hemtjänst och särskilt boende. Granskningen har 
sin utgångspunkt i gällande lagstiftning och förordningar, kommunfullmäktiges 
inriktningsmål ”Förbättra framtiden för barn, unga och äldre”, samt ”Service och 
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bemötande” och inriktas på kategorierna leva och bo självständigt, trygga förhållanden 
samt aktiv och meningsfull tillvaro. 
Granskningen ska i första hand beskriva hur väl kvalitetsarbetet hanterar de äldres 
egna, subjektiva upplevelser (upplevd kvalitet, resultatkvalitet) och endast indirekt 
beröra kvalitetsarbetets funktion vad gäller processer och rutiner (processkvalitet, 
systemkvalitet). 

2.2 Revisionskriterier 
I granskningen utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

— Kommunallagens 6 kap. § 1 och § 6 
— Socialtjänstlag (2001:453) 
— Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
— Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete 
— Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

2.3 Metod och genomförande 
Granskningen har genomförts av Mattias Wikner, verksamhetsrevisor. Annelie 
Svensson, certifierad kommunal yrkesrevisor har kvalitetssäkrat granskningen. 
Granskningen har genomförts i fyra steg; operationalisering av revisionsfrågor, 
datainsamling, analys och avrapportering. Förstudien har genomförts under perioden 
september till oktober 2019 och all analys är gjord utifrån underlag som fanns 
tillgängliga under denna period. 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument, däribland socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd, kommunens budget för 2019, kommunens äldreomsorgsplan 2013-
2020, kommunens mall för genomförandeplaner mm. 

— Intervjuer med berörda tjänstemän; verksamhetschef för äldreomsorg och 
hemsjukvård, områdeschefer för särskilt boende (3 st.), områdeschef för hemvården 
samt kvalitetsstrateg. 

Rapporten är faktakontrollerad av de intervjuade personerna. 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Kvalitetsarbetets organisation och struktur 

I detta avsnitt granskas förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 
inom äldreomsorgen. Bland annat studeras kvalitetsarbetets organisation samt vilka 
resurser som finns att tillgå för systematiskt kvalitetsarbete. Även nämndens och 
verksamhetens kunskap, intresse och engagemang för kvalitetsfrågorna granskas.  
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3.1.1 Iakttagelser 

Organisation och resurser 
I förvaltningen vilar det övergripande ansvaret för äldreomsorgens kvalitet på 
verksamhetschefen för äldreomsorg och hemsjukvård. Samtidigt är det alla 
medarbetare i verksamheten som var och en på sitt sätt bidrar till att skapa 
äldreomsorgens kvalitet. 
När det gäller förvaltningens systematiska kvalitetsarbete mer specifikt, så leds detta 
av en kvalitetsstrateg. Detta är en relativt ny tjänst som inrättades under 2019 med 
syfte att fokuserat driva utvecklingen verksamhetens kvalitetsarbete. Strategen ska 
stödja verksamheten kring att formulera mål och indikatorer samt genomföra löpande 
uppföljning av verksamhetens kvalitet. En annan central uppgift för strategen är att 
utveckla och förvalta mål- och resultatstyrningsdelen i IT-systemet Stratsys. 
Även två områdeschefer samt MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har ansvar för 
att stötta delar av kvalitetsarbetet; främst vad gäller utveckling av processer och 
utbildning kring Stratsys. 
I kommunen finns ytterligare resurser att tillgå för systematiskt kvalitetsarbete – främst 
en utvecklingsstrateg och till viss del en ekonomicontroller. Dessa båda funktioner 
arbetar emellertid kommunövergripande och är i mindre grad involverade i 
förvaltningsspecifika processer. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) ska den som bedriver socialtjänst 
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Detta ledningssystem 
ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet. Ledningssystemet ska bland annat omfatta processer och rutiner för den 
dagliga driften, samverkan, riskanalyser, egenkontroll, avvikelsehantering, 
dokumentation med mera. 
Vi uppfattar att det finns en varierande kunskap inom nämnd och förvaltning kring 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. En återkommande beskrivning är att 
personalen i verksamheten har svårt att prioritera det systematiska kvalitetsarbetet, 
dels pga. att det praktiska vardagsarbetet tenderar att ta överhand, dels pga. de 
rapporter och övriga återkoppling man kan få från IT-stödet Stratsys inte uppfattas som 
relevant. 
Vi konstaterar även att nämnden endast till viss del utvecklat och beskrivit 
verksamhetens processer och rutiner. Exempelvis finns det tydliga processer och 
rutinbeskrivningar kring egenkontroll, avvikelsehantering och biståndsbedömning. 
Ledningssystemet behöver dock kompletteras med processkartläggning av all 
verksamhet, samt omfatta alla de aktiviteter och rutiner som ingår i processerna. 
Föreskrifterna och allmänna råden gör ingen skillnad på huvudprocesser, delprocesser, 
administrativa processer, kärnprocesser, ledningsprocesser m.m. Vid intervjuerna 
framkommer att alla processer ännu inte är kartlagda på ett heltäckande, tydligt och 
konsekvent sätt. Bland annat saknas specifika processer för att öka de äldres 
livskvalitet vad gäller aktiviteter och utevistelser. 
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En återkommande beskrivning är att nämnden på senare tid uppvisat ett växande 
intresse för det systematiska kvalitetsarbetet. Nämnden är intresserad av 
kvalitetsfrågorna och förväntar sig återkommande uppföljning och rapportering. En 
annan allmän uppfattning är att verksamheten styrs av nämnden på ett mer 
systematiskt och strategiskt sätt än tidigare. 
Inom förvaltningen finns det betydande variationer mellan olika verksamheter. Olika 
områdeschefer har varierande kunskap om kvalitetsarbetet och mest utvecklat 
förefaller kvalitetsarbetet vara inom boendeverksamheten. Detta beskrivs till stor del 
bero på verksamhetens karaktär då boendeverksamheten har bättre organisatoriska 
förutsättningar. Hemvården däremot är generellt sett en verksamhet med mindre 
stabilitet och ständiga utmaningar kring bemanning och andra praktiska 
verksamhetsfrågor som måste prioriteras. Hemvården beskrivs som en mer ”orolig 
verksamhet" med ett högt arbetstempo och stor personalomsättning. Sammantaget 
skapar detta inga goda förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete. 
En annan skillnad är att det inom särskilt boende finns större möjlighet att vara kreativ 
och hitta gemensamma aktiviteter, utevistelser, upplevelser etc. för de äldre. I 
hemvården däremot måste olika insatser för att öka livskvaliteten för den äldre 
genomföras i varje enskilt hem och för varje enskild individ. 
I Åstorps kommun används Stratsys som systemstöd för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Systemet är tänkt att förenkla mycket av det administrativa arbetet och 
frigör tid för reflektion och analys. Idag upplevs systemet inte användas fullt ut och det 
finns mycket kvar att utveckla. Dels har systemet flera smarta funktioner som 
förvaltningen kan bli bättre på att använda, dels är det fler perspektiv som kan hanteras 
med hjälp av systemet; brandskydd, arbetsmiljö, hållbarhet etc. Sammantaget kan 
detta bidra till att uppföljningsrutiner uppfattas som mer meningsfulla och att 
återrapportering uppfattas som mer relevant för styrning och ledning av verksamheten. 

3.1.2 Bedömning 
Enligt genomförda intervjuer bedömer vi att det finns brister på olika nivåer och i olika 
delar av verksamheten, både vad gäller förståelse för vad systematiskt kvalitetsarbete 
är och vad gäller förmåga att prioritera det systematiska kvalitetsarbetet. 
Vi bedömer att den tekniska plattformen för att hantera kvalitetsarbetet ännu inte är fullt 
ut implementerad och på flera håll upplevs kvalitetsarbetet mest som en administrativ 
börda. Vi konstaterar även att ledningssystemet saknar en heltäckande 
processkartläggning som omfattar all verksamhet, inklusive aktiviteter och rutiner som 
är specifikt kopplade till målsättningar kring livskvalitet.  
Sammantaget är vår bild att vidareutveckling av system och rutiner är under utveckling. 
Och med den senaste resursförstärkningen i form av en kvalitetsstrateg bedömer vi att 
förvaltningen har bättre möjligheter att skapa ett ledningssystem som är effektivt och till 
nytta för såväl övergripande ledning och styrning, som lärande och utveckling i 
verksamheten. 
En kvarstående utmaning är att integrera kvalitetsarbetet i det dagliga omsorgsarbetet 
inom såväl särskilt boende som hemvård. Det handlar om att skapa goda tekniska 
förutsättningar för verksamheten att dokumentera, följa upp och analysera insatser och 
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verksamhetens kvalitet – det ska vara lätt att göra rätt. Det handlar också om att 
kvalitetssystemet måste vara anpassat för att stödja såväl boendeverksamheten som 
hemvården – trots dess olika förutsättningar. Det är först när processerna, rutinerna 
och de tekniska lösningarna är på plats som övriga komponenter i 
kvalitetsledningssystemet kan fungera effektivt; exempelvis löpande uppföljning, 
relevant analys och utvärdering, samt ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på 
engagemang och ansvarstagande från såväl chefer som medarbetare. 

3.2 Mål och riktlinjer angående livskvalitet 
I detta avsnitt redovisas vilka mål som finns gällande livskvalitet inom äldreomsorgen 
och om målen omfattar alla relevanta aspekter gällande livskvalitet. Vidare beskrivs 
vilka mål som är prioriterade och vilka indikatorer som används för att mäta och följa 
upp de äldres livskvalitet. 

3.2.1 Iakttagelser 

Mål och riktlinjer gällande livskvalitet 
Verksamhetens mål återfinns i Åstorps kommuns budget. I budgeten för 2019 anges 
kommunens fem fokusområden med tillhörande fem inriktningsmål. Med dessa 
inriktningsmål uttrycker kommunfullmäktige vad nämnderna ska prioritera fram till 
2020. Kopplat till varje inriktningsmål anges därefter ett antal mål för respektive nämnd. 
För socialnämnden anges totalt 15 olika nämndmål. Av dessa är det fem stycken som 
på något sätt kan anses gälla ökad livskvalitet, dessa är markerade med fetstil. 
 

Fokusområden med inriktningsmål Nämndmål 
Ökad sysselsättningsgrad: Vi ska ge alla invånare 
möjlighet, att efter sina egna förutsättningar, 
försörja sig genom arbete och motivera unga till 
egen försörjning. 

Aktivt arbete med andra aktörer för att främja 
hållbar sysselsättning för kommuninvånare och 
därmed säkra egen försörjning. 

Hållbart samhälle: Vi ska ta hänsyn till 
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i 
samhällsutvecklingen. 

Socialnämnden ska vara en aktiv aktör för att 
bidra till ett socialt hållbart samhälle. 
Regler för föreningsbidrag ska vara inriktade mot 
förebyggande verksamhet för olika målgrupper 
och minimera oönskad ensamhet och social 
isolering. 
Stödja utveckling av sociala arenor för att skapa 
samhörighet och främja social trygghet. 
Fokus på måltiderna som höjdpunkter i 
vardagen för målgrupperna inom nämndens 
ansvarsområde. 
Väldfärdstekniken ska implementeras för att 
minska isolering, stödja självständighet och 
möjliggöra delaktighet i samhällslivet. 
Stödja anhörigas roll för att främja en 
långsiktig och hållbar levnadssituation. 
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Förbättra framtiden för barn, unga och äldre: Vi ska 
möjliggöra för individen att nå livskvalitet och 
framtidstro. 

Förebyggande och tidiga insatser utifrån ett 
salutogent perspektiv ska prioriteras. 
Verkställande av vård och insatser bör i 
möjligast mån ske i Åstorps kommun. 

Attraktiv arbetsgivare: Vi ska ge våra medarbetare 
förutsättningar till ett hållbart och värdefullt 
arbetsliv oavsett livssituation. 

Nämnden ska vara en arbetsgivare som erbjuder 
goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för 
medarbetarna. 
Alla medarbetare ska ges möjlighet till heltid eller 
önskad sysselsättningsgrad. 

Service och bemötande: Vi ska utföra tjänster med 
hög kvalitet och god tillgänglighet. 

Fokus på insatser gällande bemötande. 

Synpunktshanteringen ska vara tillgänglig och 
välkänd. 

Utökad användning av kompletterade metoder för 
att få fördjupad kunskap om kvaliteten i 
verksamheterna. 
Utveckla och förädla den offentliga miljön inom 
nämndens ansvarsområde. 

 
Livskvalitet är ett subjektivt begrepp som kan tolkas på olika sätt. Det är därför inte 
självklart vilka mål som kan anses gälla livskvalitet. De mål som är markerade med 
fetstil i ovanstående tabell har vid intervjuer med ansvariga tjänstemän uppgetts avse 
de äldres livskvalitet. Vi uppfattar emellertid att den allmänna uppfattningen i 
verksamheten är att målen är luddiga och att man saknar mål som mer tydligt tar sikte 
på att öka de äldres livskvalitet. 
Vidare uppfattar vi att det finns en önskan i verksamheten om att målen borde omfatta 
fler relevanta aspekter gällande livskvalitet. Exempelvis hänvisas till de sju 
kvalitetsområden som lyfts fram i Äldreomsorgens nationella värdegrund, vilket man 
menar borde vara en lämplig utgångspunkt. I praktiken är det främst förbättringar av 
måltidssituationen som står i fokus. Men detta menar man alltså är ett alltför snävt 
fokus. 

Indikatorer för att mäta och följa upp måluppfyllelse 
Varje mål följs upp med ett antal indikatorer. Det är dock problematiskt att indikatorerna 
inte upplevs som logiskt kopplade till målen. I nedanstående tabell illustreras detta med 
att målet om att fokusera på måltiderna, följs upp med hjälp av två indikatorer med låg 
validitet. 
 

Nämndsmål Indikator 
Fokus på måltiderna som höjdpunkter i vardagen för 
målgrupperna inom nämndens ansvarsområde. 

Så tycker äldre om äldreomsorgen 
(Socialstyrelsen) 
Delaktighet inom 
funktionshinderverksamhet. 
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Indikatorerna i ovanstående exempel kan hämtas ur nationellt genomförda 
brukarundersökningar av hög kvalitet, problemet är bara att de inte är relevanta då de 
inte mäter det man vill mäta i det här fallet. 
Att verksamheten inte uppfattar nämndens mål och indikatorer som relevanta får till 
följd att inrapportering och redovisning av måluppfyllelse ses som ett tidsödande arbete 
som inte prioriteras. Detta leder i sin tur till bristande uppföljning och inrapportering av 
utfallsvärden och bristfälliga underlag vid delårsbokslut, bokslut och övrig uppföljning. 

3.2.2 Bedömning 
Vår bedömning är att socialnämnden saknar tydliga målsättningar kring livskvalitet för 
äldre. Några nämndmål berör indirekt livskvalitet, men det är inte tydligt uttryckt och det 
saknas i flera fall relevanta indikatorer som grund för uppföljning. 
Vidare kan vi konstatera att flera av de områden som i nationella styrdokument pekas 
ut som centrala aspekter för ökad livskvalitet för äldre, inte tas upp bland nämndens 
målsättningar för äldreomsorgen. 
Slutligen anser vi att bristfälliga mål och indikatorer riskerar att underminera det 
systematiska kvalitetsarbetets samlade legitimitet och trovärdighet i verksamheten. Vår 
bedömning är emellertid att intervjuade chefer och nyckelpersoner är väl medvetna om 
problemen och att nyligen vidtagna åtgärder och resursförstärkningar förbättrar 
möjligheterna att utveckla verksamhetens mål och resultatstyrning. Det förutsätter 
emellertid ett långsiktigt och målmedvetet fokus på kvalitetsfrågorna från såväl nämnd 
som förvaltningsledning. 

3.3 Uppföljning av resultat gällande livskvalitet 
I detta avsnitt ligger fokus på de metoder som används för uppföljning av äldres 
livskvalitet, samt sättet att kommunicera kring resultaten. 
Vi beskriver även vilka faktiska resultat kommunen uppvisar gällande livskvalitet inom 
äldreomsorgen samt hur ansvariga tjänstemän och förtroendevalda agerar vid 
påvisade brister. 

3.3.1 Iakttagelser 

Uppföljningsmetoder 
Förvaltningen uppger att Socialstyrelsens årliga, nationella undersökning ”Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen” är den huvudsakliga uppföljningsmetoden för att mäta de 
äldres livskvalitet. Socialstyrelsen har genomfört denna studie på ett jämförbart sätt 
årligen sedan 2013. Undersökningen riktar sig till alla personer 65 år och äldre som bor 
i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende. I 2018 
års undersökning fick 217 867 personer med äldreomsorg möjlighet att medverka. Av 
dessa svarade 56 procent (122 822 personer) på enkäten. Det finns en bred 
konsensus om att detta är en bra undersökning som ger verksamheten tillförlitlig och 
värdefull information om äldreomsorgens kvalitet. Enkäten täcker in flera frågor 
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gällande livskvalitet, däribland de äldres möjlighet till utevistelse, trygghet, upplevt 
bemötande etc. 
Ett annat verktyg är kommunens egen synpunktshantering som används för att fånga 
upp alla möjliga frågor. Det kan vara förslag eller uppslag, en idé eller en plan för 
utveckling. En synpunkt kan även vara ett klagomål, där någon uttrycker sitt missnöje 
med en tjänst eller service som kommunen tillhandahåller och som inte motsvarar 
förväntningarna. Synpunkter kan lämnas in med en pappersblankett eller via hemsidan. 
Även om synpunktshanteringen hanteras allt mer systematiskt upplevs det svårt att dra 
generella slutsatser om de äldres livskvalitet på basis av dessa uppgifter. 

Verksamhetens resultat gällande livskvalitet 
I tidigare avsnitt 3.2.1 beskrivs de mål och indikatorer som används för att styra, 
respektive följa upp de äldres livskvalitet. Här gör vi även bedömningen att 
socialnämnden saknar tydliga målsättningar kring livskvalitet för äldre och att det i flera 
fall saknas relevanta indikatorer som grund för uppföljning. Mot denna bakgrund ser vi 
ingen anledning att redovisa aktuell måluppfyllelse. Istället redovisar vi här kommunens 
resultat kring de aspekter av livskvalitet som följs upp genom Socialstyrelsens ”Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen”. Undersökningen innehåller en lång rad olika mått 
men här redovisas de som bedöms mest relevanta för att beskriva de äldres livskvalitet 
i ordinärt boende (hemvård) respektive särskilt boende.  
Tre mått gällande livskvalitet i ordinärt boende; ensamhet, oro och trygghet. 
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Nio mått gällande livskvalitet i särskilt boende; utevistelser, sociala aktiviteter, ensamhet, maten, 
måltidsmiljö, trivsel med rum, trivsamma gemensamma utrymmen, utemiljö och trygghet. 
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Den samlade bilden är att för flertalet av de mått som finns tillgängliga kring livskvalitet, 
uppvisar Åstorp ett sämre resultat än såväl kommuner med liknande storlek som 
genomsnittet för Sveriges kommuner. Vidare noteras en negativ trend det senaste året 
för en majoritet av måtten.  

Kommunikation kring resultat från kvalitetsmätningar 
Det finns en medvetenhet i organisationen kring de förhållandevis svaga resultaten. 
Vissa resultat är dock positiva vilket kan vara värdefullt att kommunicera till 
medarbetare, brukare, anhöriga och allmänheten. Det finns dock ingen tydlig 
kommunikationsstrategi eller något tydligt förhållningssätt till resultaten. Exempelvis 
kommuniceras inte resultat från olika kvalitetsmätningar på hemsidan. Detta upplevs 
som problematiskt och förvaltningen uttrycker en viss frustration över att informatörer 
och kommunikatörer som sitter kommuncentralt ofta underskattar vikten av att 
kommunicera goda resultat i verksamheten. Det upplevs finnas ett visst motstånd, som 
kan grunda sig i att kommunikatörer ifrågasätter indikatorernas relevans och därmed 
även drar sig för att kommunicera resultat från olika kvalitetsmätningar. 
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Det uttrycks även att det generellt sett finns mindre stolthet inom kommunal 
verksamhet. Det finns inte samma entreprenörskap som hos privata utförare och det 
upplevs vara svårare att få engagemang kring kvalitetsfrågorna. Uppföljningar och 
mätningar kan fungera som en grund för kvalitetsarbetet och något att hänga upp 
diskussionen kring. Istället upplevs att det i kommunal verksamhet är för mycket fokus 
på personalfrågor och ekonomiska resurser samt olika typer av brister, problem och 
externa faktorer som inte går att påverka. 
Kommunikation med anhöriga är en utmaning främst inom hemvården. Inom särskilt 
boende är det generellt sett lättare att kommunicera med anhöriga på ett samlat och 
effektivt sätt. 
De förtroendevalda beskrivs som nyfikna och nämnden får regelbundet ta del av olika 
sammanställningar; synpunkter, Lex Sara och Lex Maria, månadsuppföljning, intern 
kontroll, hel- och delårsbokslut, patientsäkerhetsberättelsen (som bl.a. innehåller 
statistik från olika register som SeniorAlert och BPSD). Många förtroendevalda är nya i 
sin roll men har ändå en bra överblick över verksamheten, mycket tack vare att man 
fått bra beskrivningar från områdeschefer. Att skapa förtroende mellan politiker och 
tjänstemän är något man försöker prioritera. 
En kvarstående utmaning är den årliga kvalitetsberättelsen som ska beskriva arbetet 
med att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Det gjordes ingen 
kvalitetsberättelse för 2018, med hänvisning till att det pågår ett utvecklingsarbete i 
förvaltningen kring att integrera patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen till 
en samlad rapport. 

Åtgärder vid påvisade brister gällande livskvalitet 
Som tidigare nämnts uppfattas nuvarande nämnd som intresserad av kvalitetsfrågor 
och reagerar tydligt på dåliga resultat inom äldreomsorgen. Däremot är inte intrycket 
att de förtroendevalda styr särskilt offensivt eller proaktivt med nya mål eller riktlinjer. 
Förvaltningen har däremot tagit fram strategier kopplade till respektive bristområden. 
Nu finns därför handlingsplaner för att förbättra resultatet för flera olika indikatorer; t.ex. 
kring information och synpunktshantering. När det gäller livskvalitet upplever man dock 
en tröghet när det gäller att förbättra resultaten och det uttrycks frustration över att man 
”inte får tillräckligt betalt för satsningar” inom exempelvis maten och måltidssituationen. 

3.3.2 Bedömning 
Livskvalitet kan beskrivas på flera olika sätt. Vi kan likväl konstatera att äldreomsorgen 
i Åstorps kommun generellt sett uppvisar ett sämre resultat än andra kommuner med 
liknande storlek och genomsnittskommunen i Sverige, för flertalet av de mått som finns 
tillgängliga kring livskvalitet. Vi noterar även en negativ trend det senaste året för en 
majoritet av måtten. 
Såväl kommunikationen kring kvalitetsresultat och det bredare strategiska arbetet kring 
förbättringsåtgärder bedömer vi vara viktiga utmaningar framöver. Kvalitetsresultat kan 
kommuniceras betydligt mer strategiskt, både internt och externt. Och 
förbättringsåtgärder kan planeras, utvärderas och implementeras på ett mer effektivt 
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sätt än vad som idag är fallet. Vi bedömer även att svårigheterna med att ta fram en 
kvalitetsberättelse är problematiskt i sammanhanget. 

3.4 Strategier och arbetssätt för ökad livskvalitet 
I detta avsnitt ges en konkret beskrivning av verksamhetens arbete för att öka de 
äldres livskvalitet. Inledningsvis redovisas den övergripande inriktning som anges i 
kommunens äldreomsorgsplan. Härefter beskrivs de specifika strategier och konkreta 
arbetssätt som finns för att öka de äldres aktivering och möjlighet till utevistelser. Vi 
redovisar även hur förvaltningen arbetar med att utveckla sina arbetssätt och vad som 
upplevs som de största utmaningarna. 

3.4.1 Iakttagelser 

Övergripande inriktning 
Kommunfullmäktige antog 2013 en plan för äldreomsorgens utveckling under perioden 
2013-2020. Socialnämnden följer årligen upp äldreomsorgsplanen och reviderar den 
vid behov. I planen anges ett antal övergripande inriktningar för äldreomsorgen, t.ex.:   

• Äldre med omfattande stödbehov ska, genom förebyggande insatser och ett 
rehabiliterande arbetssätt, ges möjlighet att bo kvar i sitt eget hem. 

• Genom att arbeta hälsofrämjande ska socialnämnden utnyttja sina resurser 
effektivt och kunna hantera ökade krav från en åldrande befolkning.  

• Förebyggande verksamhet; dagverksamhet, träffpunkter, anhörigstöd, 
frivilligverksamhet, uppsökande verksamhet mm. ska betraktas som centrala 
och prioriterade verksamhetsområden. 

• För att i ökad utsträckning kunna vårda äldre i hemmet ska verksamhetens 
kompetensnivå anpassas. 

• Ökad valfrihet ska stärka de äldres inflytande över sitt eget liv. 

• Socialnämnden ska ha en aktiv roll i planering och byggande av trygga 
bostäder för äldre. 

• Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ska styra utvecklingen av 
innehållet i vården. 

I planen återfinns även fördjupade beskrivningar av hur verksamheten ska arbeta med 
respektive inriktning under den aktuella perioden. I följande avsnitt utvecklas 
socialnämndens arbete med de insatser som mer specifikt inriktas på att öka de äldres 
upplevda livskvalitet. 

Strategier och arbetssätt för att öka livskvaliteten 
Verksamheten arbetar på olika sätt med att öka de äldres livskvalitet. Centrala insatser 
av betydelse för ökad livskvalitet är dagverksamhet och sociala träffpunkter samt 
samverkan med ideella organisationer och frivilligverksamheter. Detta är exempel på 
viktiga insatser för att förebygga ohälsa och ge den enskilde möjligheter till social 
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samvaro, bryta isolering och skapa trygghet. Dessa insatser bidrar till att öka den 
enskildes livskvalitet då de möjliggör för äldre att så långt möjligt bo kvar i det egna 
hemmet. 
När det gäller verksamhetens arbetssätt är det främst teamträffar, där personalen som 
jobbar runt vårdtagaren synkar sina insatser, som framhålls. Detta är en indirekt insats 
men den är viktig för att få till en effektiv samverkan där den enskilde uppfattar 
verksamheten som samspelt och lyhörd. En annan liknande generell insats är SIP 
(samordnad individuell planering) som är av stor betydelse för att olika huvudmäns 
insatser ska koordineras och passa den enskilda individen.  
Ett konkret exempel på en särskild satsning kring livskvalitet är införande av en så 
kallad ”måltidsvän” vilket innebär att ingen äldre ska behöva äta ensam. Detta var ett 
politiskt initiativ som utreddes och bereddes noggrant av förvaltningen för att därefter 
beslutas av nämnden och nu vara implementerat i verksamheten. 
Vi noterar även en skillnad mellan verksamheten som bedrivs på boendena och 
hemvården. I boendeverksamheten arbetas aktivt med olika initiativ kring ökad 
livskvalitet. Vi får intrycket att man inom boendeverksamheten förväntas ta ett stort 
ansvar för den enskildes livskvalitet. När det däremot gäller hemvården är 
verksamheten mer passiv i förhållande till fattade biståndsbeslut. Det finns inget som 
tyder på bristande engagemang, mindre kompetens eller bristande resurser inom 
hemvården. Det handlar snarare om att hemvården i högre grad överlåter till 
biståndshandläggarna att avgöra vilka insatser den enskilde behöver och med vilken 
kvalitet denna ska ges.  

Arbete med utevistelser och ökad aktivering 
Inom förvaltningen finns inga specifika, uttalade mål kring att öka de äldres aktivering 
eller i högre grad möjliggöra utevistelser. Däremot finns en strävan att följa 
Socialstyrelsens generella rekommendationer om att på äldreboendena erbjuda 
träning, gymnastik, aktiviteter etc.  
I enlighet med resonemanget i föregående avsnitt arbetar man inom hemvården lite 
annorlunda. Att möjliggöra ökad aktivering eller utevistelser ses i första hand som ett 
uppdrag för biståndshandläggarna. Inom hemvården kan man dock uppmuntra de 
äldre att ta kontakt med handläggarna och ansöka om exempelvis ledsagarservice, 
utevistelse eller promenad om så önskas. 
Det förekommer även att hemvården informerar de äldre att aktörer i civilsamhället, 
exempelvis Rotary erbjuder möjlighet att åka med på en biltur i en veteranbil eller 
liknande. Men kommunens roll här är främst att förmedla möjligheten och bistå de 
äldre. 

Utveckling och utmaningar 
Det finns flera olika utmaningar kopplade till att erbjuda ökad livskvalitet i termer av 
utevistelser och ökad aktivering. En konkret utmaning är att vissa boenden har en 
utemiljö som inte tillåter ytterligare utevistelser. Ett annat problem som tas upp är att 
det råder brist på äldrepedagoger med särskild kompetens kring äldre människors 
välmående, aktiviteter etc. Vidare är förutsättningarna väldigt olika då det ser olika ut 



 

 19 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

på olika boenden; huruvida verksamhet bedrivs i ett eller flera plan, om det finns 
tillgång till anpassade innergårdar etc. 
Ett mer generellt problem är att förvaltningens svåra ekonomiska läge har försvårat 
kvalitetsarbetet så till vida att det tagit fokus från allt långsiktigt och strategiskt arbete 
med mål, uppföljning, dokumentation etc.   
Ett annat generellt problem uppges vara svårigheten att bredda begrepp som 
aktiviteter eller utevistelser, så att man får hela verksamheten samt anhöriga att enas 
kring rimliga målsättningar här. Är man 95+ är man sällan i skick att leva ett aktivt liv. 
Detta är en stor diskussion som måste föras brett i samhället och dessa utmaningar 
kan inte en områdeschef eller verksamhetschef hantera på egen hand. Precis som 
tidigare diskuterats i avsnittet om målsättningar gällande livskvalitet (avsnitt 3.2), finns 
det anledning att utforma strategier och arbetssätt utifrån de sju kvalitetsområden som 
lyfts fram i Äldreomsorgens nationella värdegrund. 

3.4.2 Bedömning 
Vår samlade bedömning av nämndens strategi och arbetssätt är att arbetet med ökad 
livskvalitet för de äldre är ofokuserat. Detta är till viss del en följd av de oklara mål som 
tidigare beskrivits i avsnitt 3.2. Vi anser att den äldreomsorgsplan som är styrande för 
verksamheten är förhållandevis omfattande och berör flera olika inriktningar och 
strategier av betydelse för äldres livskvalitet. Vi anser dock att planen saknar en röd 
tråd som tydligt anger prioriterade utvecklingsområden med tydliga mål, delmål och 
tillhörande aktiviteter.  
Vi bedömer att avsaknaden av en tydlig målbild gör det svårt för verksamheten att 
utforma effektiva strategier. Det behöver därför tas ett helhetsgrepp kring området där 
både nämnd och förvaltning medverkar på ett bra sätt. Exempelvis hänvisas till de sju 
kvalitetsområden som lyfts fram i Äldreomsorgens nationella värdegrund, vilket man 
menar borde vara en lämplig utgångspunkt. 
Vi bedömer att nämnden har goda förutsättningar för att utveckla den strategiska 
styrningen. Intervjuade företrädare för förvaltningen förmedlar en realistisk syn på sina 
förutsättningar, styrkor och svagheter. Och det finns en hög medvetenhet kring de 
utmaningar man står inför. Men minst lika viktigt är att de även uttrycker en tilltro till de 
förtroendevalda i nämnden vilka beskrivs som nyfikna och engagerade. Denna tilltro till 
varandras förmåga och respekt för varandras roller är avgörande faktorer för att kunna 
enas kring en gemensam nulägesanalys, formulera skarpa mål och skapa en effektiv 
strategi för att de äldre i Åstorps kommun ska ges en ökad livskvalitet. 

  



 

 20 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

4 Slutsats och rekommendationer  
4.1 Samlad slutsats 

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns brister på olika 
nivåer och i olika delar av verksamheten, både vad gäller erfarenhet av systematiskt 
kvalitetsarbete och vad gäller förmåga att prioritera det systematiska kvalitetsarbetet. 
Men vi uppfattar samtidigt att det under det senaste året gjorts satsningar, bl.a. i en 
kvalitetsstrateg, som bedöms kunna utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i viss 
omfattning. En kvarstående utmaning är dock att integrera kvalitetsarbetet i det dagliga 
omsorgsarbetet. Vi noterar även brister vad gäller beskrivning och uppföljning av 
verksamhetens processer, rutiner och aktiviteter. 
Vår bedömning är att socialnämnden saknar tydliga målsättningar och användbara 
indikatorer gällande livskvalitet för äldre. Bristfälliga mål och indikatorer riskerar att 
underminera det systematiska kvalitetsarbetets samlade legitimitet och trovärdighet i 
verksamheten. Vår bedömning är emellertid att nyligen vidtagna åtgärder och 
resursförstärkningar förbättrar möjligheterna att utveckla verksamhetens mål- och 
resultatstyrning. Det förutsätter emellertid att såväl nämnd som förvaltningsledning ger 
kvalitetsfrågorna ökad prioritet. 
Utifrån tillgänglig statistik uppvisar äldreomsorgen i Åstorps kommun generellt sett ett 
sämre resultat än andra kommuner när det gäller brukarnas upplevda livskvalitet. Vi 
noterar även en negativ trend det senaste året för en majoritet av indikatorerna. 
Kvalitetsresultat kan kommuniceras tydligare och användas mer strategiskt än vad som 
idag är fallet. Och de äldres upplevda livskvalitet kan vara en mer tydlig utgångspunkt. 
Vi bedömer att nämndens strategi och arbetssätt gällande ökad livskvalitet för de äldre 
är ofokuserat. Nuvarande äldreomsorgsplan är omfattande men det saknas en röd tråd 
som tydligt anger prioriterade utvecklingsområden med tydliga mål och tillhörande 
aktiviteter. Avsaknaden av en tydlig målbild gör det svårt för verksamheten att utforma 
effektiva strategier och vända den negativa trenden kring de äldres upplevda 
livskvalitet. Det behöver därför tas ett helhetsgrepp kring området där både nämnd och 
förvaltning medverkar på ett bra sätt. I en kommun av Åstorps storlek är det avgörande 
att tillgängliga resurser utnyttjas maximalt. Därför behövs en utvecklingsstrategi som 
hela socialnämnden står bakom. Utvecklingsstrategin bör föregås av en noggrann 
analys av verksamhetens brister och utmaningar – vilket bör omfatta jämförelser av 
såväl kvalitet som ekonomi. I detta arbete kan det vara värdefullt med extern hjälp, 
exempelvis från SKL (Sveriges kommuner och landsting), RKA (Rådet för främjande av 
kommunala analyser) eller konsulter inom mål- och resultatstyrning. Härefter bör olika 
evidensbaserade insatser planeras och genomföras för en långsiktig utveckling av 
verksamhetens kvalitet. 
Vi uppfattar att ledande politiker och tjänstemän har en hög tilltro till varandras förmåga 
och respekt för varandras roller, vilket är avgörande faktorer för att kunna enas kring en 
gemensam nulägesanalys, formulera skarpa mål och skapa en effektiv strategi för att 
de äldre i Åstorps kommun ska ges en ökad livskvalitet 
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4.2 Rekommendationer 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:  

— Besluta om en utvecklingsplan för kvalitetsledningssystemet med syfte att 
- Stärka kompetensen i kvalitetsfrågor hos förtroendevalda och chefer 
- Öka kvalitetssystemets relevans i den dagliga verksamheten 
- Säkerställa tydliga processer och rutiner kring äldres livskvalitet 
- Utforma en strategisk kommunikationsstrategi 

— Besluta om en långsiktig utvecklingsstrategi för ökad livskvalitet inom 
äldreomsorgen 

 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Mattias Wikner  Annelie Svensson 
Kommunal revisor  Specialist  

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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A Bilagor 
1. Analysram 
I nedanstående tabell redovisas de frågeställningar som legat till grund för 
granskningen. 

1. Har socialnämnden en ändamålsenlig organisation och struktur för kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen? 

Organisation och resurser 
1.1 Vilka resurser (ekonomiska, personella, IT, annat) har förvaltningen avsatt för systematiskt kvalitetsarbete?   

1.2 Vilka övriga resurser i kommunen finns att tillgå för systematiskt kvalitetsarbete?   

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
1.3 Vilken kunskap finns inom förvaltning och nämnd kring ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? 

1.4 Vilka är de största utmaningarna/hindren för att implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? 

1.5 Vilket intresse finns inom förvaltning och nämnd kring ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? 

2. Har nämnden fastställt mål och riktlinjer angående livskvalitet inom kommunens äldreomsorg? Vilken uppföljning görs? 

Tydliga mål och riktlinjer gällande livskvalitet 
2.1 Vilka mål finns gällande livskvalitet inom äldreomsorgen? 

2.2 Omfattar målen alla relevanta aspekter gällande livskvalitet inom äldreomsorgen? 

2.3 Vilka mål är prioriterade gällande livskvalitet inom äldreomsorgen? 

2.4 Vilka indikatorer används för att mäta och följa upp de äldres livskvalitet? 

Uppföljning 
2.5 Vilka uppföljningsverktyg och metoder används för uppföljning av äldres livskvalitet? 

2.6 Vilka resultat uppvisar kommunen gällande livskvalitet inom äldreomsorgen? 

3. Hur följer nämnden upp nationella kvalitetsundersökningar/jämförelse? Hur når det enskilda medarbetare och anhöriga? 
3.1 På vilket sätt används nationella kvalitetsmätningar kring äldreomsorgsverksamheten i det systematiska kvalitetsarbetet? 

3.2 På vilket sätt kommuniceras resultat från nationella kvalitetsmätningar till medarbetare? 

3.3 På vilket sätt kommuniceras resultat från kvalitetsmätningar till anhöriga? 

4. Rapporteras vårdtagarnas uppfattning om sin livskvalitet till ansvariga tjänstemän och till nämnden? 
4.1 På vilket sätt informeras ansvariga tjänstemän och förtroendevalda om äldres livskvalitet? 

4.2 Vilken kunskap har ansvariga tjänstemän och förtroendevalda om äldres livskvalitet? 

4.3 Vilka åtgärder har ansvariga tjänstemän och förtroendevalda tagit de senaste åren vid påtalade brister kring vårdtagarnas 
livskvalitet? 
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5. Vilka processer och rutiner finns för att skapa ökad livskvalitet för vårdtagarna? 
5.1 Vilka strategier och arbetssätt finns för att öka de äldres livskvalitet? 

5.2 På vilket sätt utvärderas och omprövas strategierna för att skapa ökad livskvalitet för de äldre? 

6. Hur aktiverar vårdpersonalen vårdtagarna? Vilka förutsättningar finns gällande utemiljö vid kommunens särskilda 
boenden? 
6.1 Vilka målsättningar finns när det gäller att aktivera de äldre? 

6.2 Vilka strategier och arbetssätt finns för att aktivera de äldre? 

6.3 Vilka strategier och arbetssätt finns för att erbjuda de äldre utevistelse? 

6.4 Vilka är de största utmaningarna när det gäller att erbjuda de äldre vid kommunens äldreboende utevistelser? 

 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Effektiviseringsåtgärder inför 2021 och 2022 
SnD 2020/36 
 
Sammanfattning 
Budget 2020 (KF 2019-11-25) innehåller ett uppdrag till samtliga nämnder 
och styrelser att under april 2020 lämna ett samlat förslag per nämnd på 
åtgärder för att hantera obalanserna för planår 2021 om 32 mkr respektive 
24 mkr för 2022. Åtgärdsförslagen kommer att hanteras i samband med 
budgetprocessen 2021. Socialnämndens arbetsutskott tog 2020-01-09 del av 
områdescheferna inom särskilt boendes förslag på effektiviseringar. 
Arbetsutskottet tog sedan beslut om att detta uppdrag skulle fortskrida och 
presenteras i mars månad. 
Socialförvaltningen har arbetat med att anpassa verksamheten efter budget 
och prioriterat kostnader som är direkt essentiella för driften av den dagliga 
verksamheten. 
 
Förvaltningschefen uppger att förvaltningen inte kan lägga några 
besparingsförslag i den ordinarie verksamheten. Med den anpassning som 
verksamheterna har gjort inför budget 2019 på 18 miljoner, ger det en 
kvalitetssänkning att minska kostnaderna ytterligare inom lagstadgad 
verksamhet utan att kvaliteten sänks.  På arbetsutskottets sammanträde lyfte 
förvaltningen de förslag som socialnämnden avslog inför 2019, se nedan. 
Arbetsutskottet gav därefter förvaltningen direktiv i vilka effektiviseringar 
som var politiskt gångbara. 
 

1. Lägga ner frivilligverksamheten 
2. Lägga ner anhörigstödet 
3. Förändring av insats för dagliginköp 
4. Nedläggning av öppenvården  

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämndens beslut 
Avslå förslaget att förvaltningen arbetar vidare med förslag 1 ovan, men ska 
se över om lokalen kan användas till fler verksamheter. 
 
Avslå förslaget att förvaltningen arbetar vidare med förslag 2. 
 
Avslå förslaget att förvaltningen arbetar vidare med förslag 3 ovan, men att 
förvaltningen får i uppdrag att arbeta med frågan i det kvalitetshöjande 
arbetet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Avslå förslaget att förvaltningen arbetar vidare med förslag 4 ovan, men att 
förvaltningen får i uppdrag att påbörja en tydlig process mellan 
myndighetsenheten och öppenvården för att höja kvalitetsinsatserna inom 
missbruk och familjebehandling, gäller både vuxna och barn. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att se över kostnaderna för luncherna på 
trygghetsboendena i avgiftsreglementet inför 2021. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att 
Avslå förslaget att förvaltningen arbetar vidare med förslag 1 ovan, men ska 
se över om lokalen kan användas till fler verksamheter. 
 
Avslå förslaget att förvaltningen arbetar vidare med förslag 2. 
 
Avslå förslaget att förvaltningen arbetar vidare med förslag 3 ovan, men att 
förvaltningen får i uppdrag att arbeta med frågan i det kvalitetshöjande 
arbetet. 
 
Avslå förslaget att förvaltningen arbetar vidare med förslag 4 ovan, men att 
förvaltningen får i uppdrag att påbörja en tydlig process mellan 
myndighetsenheten och öppenvården för att höja kvalitetsinsatserna inom 
missbruk och familjebehandling, gäller både vuxna och barn. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att se över kostnaderna för luncherna på 
trygghetsboendena i avgiftsreglementet inför 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Expedieras:  
Akten 
Förvaltningsledning 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Effektiviseringsåtgärd inför 2021 och 2022 - Flytt av Backsippan till 
Vidåsen  
Dnr SN 2020/36 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag för att 
hantera prognosticerat budgetunderskott under 2020 och 2021. Ett av 
förslagen är att genomföra en flytt av Backsippans boende till Vidåsen, som 
har lediga platser. Hösten 2017 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion 
på Backsippan och uppmärksammade ett antal brister. Samtliga 
anmärkningar är åtgärdade utifrån de förutsättningar som finns i fastigheten 
Backsippan.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, verksamhetschef, daterad 2020-03-10 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att  
-Införa intagningsstopp på Backsippan 
-Omlokalisera sjuksköterskor och rehabpersonal 
-Avsluta Backsippans boendeplatser samt öppna upp befintliga platser på 
Vidåsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att  
-Införa intagningsstopp på Backsippan 
-Omlokalisera sjuksköterskor och rehabpersonal 
-Avsluta Backsippans boendeplatser samt öppna upp befintliga platser på 
Vidåsen. 
 
_________ 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



Socialförvaltningen  1(2) 

Äldreomsorgen 
 

 

 

 

Gun Bylund 
Verksamhetschef äldreomsorgen 
042 – 64 132 
gun.bylund@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Flytt av Backsippan till Vidåsen 
Dnr KSFD 2020/36 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag för att hantera 
prognosticerat budgetunderskott under 2020 och 2021. Ett av förslagen är att 
genomföra en flytt av Backsippans boende till Vidåsen, som har lediga platser. 
Hösten 2017 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Backsippan och 
uppmärksammade ett antal brister. Samtliga anmärkningar är åtgärdade utifrån de 
förutsättningar som finns i fastigheten Backsippan. 
Då verksamheten slås samman ökar möjligheten till att samplanera resurserna på 
rätt sätt, både utifrån behov och heltidsorganisation. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att: 
-Införa intagningsstopp på Backsippan 
-Omlokalisera sjuksköterskor och rehabpersonal 
-Avsluta Backsippans boendeplatser samt öppna upp befintliga platser på 
Vidåsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, verksamhetschef, daterad 2020-03-10 
 
Ärendet 
Hösten 2017 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Backsippan och 
uppmärksammade ett antal brister. Samtliga anmärkningar är åtgärdade utifrån de 
förutsättningar som finns i fastigheten Backsippan, men problem kvarstår såsom 
dålig luft, trånga utrymmen, avsaknad av förvaringsmöjligheter och slitsamma 
förflyttningar för personal vid användandet av personallyft. 
Backsippan är en liten enhet med 24 boendeplatser fördelat på tre plan, vilket 
innebär en dyrare drift. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-03-10 
Version  1 



Socialförvaltningen  2(2) 

Äldreomsorgen 
 

Vidåsen använder i dagsläget 24 av sina 44 boendeplatser. Övriga lokaler används 
av sjuksköterskor och rehabpersonal samt ett förråd med kommunägda 
hjälpmedel. 
För att genomföra samlokalisering av boendeplatser måste sjuksköterskor och 
rehabpersonal flyttas till andra lokaler. 
En sammanslagning av dess två boenden skulle ge kommuninvånarna en bättre 
boendemiljö och en samlad kompetens vilket ger en högre kvalitet på 
omvårdnaden. Det kommer även att ge en ökad möjlighet för alla boende att få 
tillgång till dagliga aktiviteter. 
Då verksamheten slås samman ökar möjligheten till att samplanera resurserna på 
rätt sätt utifrån behov och heltidsorganisation. 
 
Personalen kommer att samordnas på Vidåsen vid sammanslagningen. 
 
Förvaltningen ser en effektivisering på 1,2 mkr genom att samordna 
personalresurserna. Effektiviseringen väntas nå helårseffekt under 2021. 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet. 
 
Uppföljning och verkställighet 
Områdeschef ansvarar för att verkställa beslutet. 
 
 
 
Gun Bylund 
Verksamhetschef äldreomsorgen 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Berörda chefer 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, gäller ÄO, 
OF och IFO samt ej verkställda beslut enligt § 9 och enligt 28 f-g §§ 
LSS   
Dnr 2019/78 
 
Sammanfattning 
Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I kvartalsrapporten anmäls om 
kommunen har eller inte har några individrapporter för den aktuella 
perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,  
daterad 2020-02-25. Rapport kvartal 4 2019, 1 oktober-31 december 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § SoL samt ej verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, samt 
översända rapporten till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL samt ej verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, 
samt översända rapporten till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
_________ 
Expedieras:  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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Jacqueline Karlsson 
Systemförvaltare 
042 – 641 13 
Jacqueline.karlsson@astorp.se  
 
 
Socialnämndens arbetsutskott  
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, gäller ÄO, 
OF och IFO samt ej verkställda beslut enligt § 9 och enligt 28 f-g §§ 
LSS   
Dnr SN 2019-78 
 
ÄO = Äldreomsorg 
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL 
IFO = Individ- och familjeomsorg 
LSS = Lagen om stöd och service 
 
Sammanfattning 
Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I kvartalsrapporten anmäls om 
kommunen har eller inte har några individrapporter för den aktuella 
perioden. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[ X ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,  
daterad 2020-02-21. Rapport kvartal 4, 1 oktober – 31 december 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-25 
Version  1 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna 
rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt ej 
verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, samt översända rapporten 
till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 
 
 
 
 
Jacqueline Karlsson   Monica Ehnberg 
Systemförvaltare  Socialchef 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ej verkställda beslut enligt LSS

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4, 2019: Oktober-December
Socialnämden

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

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

X



Ej verkställda beslut enligt 9        

INDIVIDRAPPORTERING KVARTAL 4, 2019: Oktober-Decembe
Icke verkställda beslut
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats

Kontakperson

Daglig verksamhet

Boende för vuxna



    9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS

    er

Orsak Verksamhet

Den enskilde har ej gått att nå. LSS

Den enskilde har tackat nej till erbjudande avseende tre olika platser. Individern ej intresserad av insatsen, insatsen avslutas. LSS

Den enskilde har erbjudits två olika boenden men tackat nej och väljer istället att köa till specifikt boende, har andra stödinsatser i väntan på plats. LSS



Datum för 
kommunens

Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats erbjudande

2019-09-16

2019-09-20

2019-10-09 2020-02-27



KVARTALSRAPPORT

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

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4 : OKTOBER - 31 DECEMBER 2019
Socialnämnden

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

X IFO

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

X ÄO
X OF
X IFO

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



INDIVIDRAPPORT

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

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4: OKTOBER- 31 DECEMBER 2019
Icke verkställda beslut
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak Verksamhet

Permanent bostad saknar lämplig bostad ÄO

Kontaktperson Individen har inte kunnat matchas med kontaktperson, trots flera uppstartsträffar mellan olika kontaktpersoner. OF

Kontaktperson Individen har inte kunnat matchas med kontaktperson,  trots flera uppstartsträffar mellan olika kontaktpersoner. OF

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



Datum för 
kommunens
erbjudande
om personen 

Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats tackar nej

2019-06-10 2019-11-08

2019-03-20

2019-09-04
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Förslag på nya taxor och avgifter inom socialnämndens område inför 
2021 - Förslag på nya ansöknings – och tillsynsavgifter för 
alkoholtillstånd 
Dnr 2020/46 
 
Sammanfattning 
Förslag på nya ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd. 
Gällande avgifter är från 2014. Förslaget är en uppjustering av avgifterna, 
med tanke på att sex år förflutit sen de fastställdes, samt ett förslag om att 
fortsättningsvis tillämpa indexreglerade avgifter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från handläggare Roger Algehov 2020-03-26.  
Förslag till nya avgifter.docx  
Avgifter för tillstånd- Södra Sverige.xlsx  
Avgifter avseende alkoholtillstånd och tillsyn.pdf(Det gamla dokument som 
innehåller avgifterna som beslutades 2014-06-23).  
översyn av avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholtillstånd.doc (Det 
underlag som gjordes för avgiftsändringen 2014). 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att fullmäktige antar de nya ansöknings- och 
tillsynsavgifterna avgifterna för serveringstillstånd enligt det bifogade 
dokumentet Förslag till nya avgifter.docx och att dessa börjar gälla från och 
med 2021-01-01.  
 
Att fullmäktige även beslutar att avgifterna därefter justeras årligen enligt 
PKV-index med avrundning till jämna hundratal kronor. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelse kommunfullmäktige beslut 
 
_________ 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 









Socialförvaltningen 1(2) 

Kundtjänst 
 

 

 

 

Förslag till nya ansöknings- och tillsynsavgifter för 
serveringstillstånd 
 

Ansökan och anmälan gäller för 
Nuvarande 
avgift 

Förslag till 
ny avgift 

Ansökan för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 
slutet sällskap, catering, pausservering, provsmakning        6 000 kr       8 000 kr  

Ansökan för ändring av permanent tillstånd avseende utvidgat 
tillstånd gällande lokal, uteservering, drycker och utökade 
serveringstider 

       2 700 kr       3 500 kr  

Anmälan avseende ändrade ägarförhållanden/ styrelse, ändringar 
gällande personer med betydande inflytande (PBI), ändrad 
bolagsform (mer än 50 %) 

       6 000 kr       7 000 kr  

Anmälan avseende ändrade ägarförhållanden/ styrelse, ändringar 
gällande personer med betydande inflytande (PBI) (högst 50 %)        3 000 kr       3 500 kr  

Ansökan för tillfälligt utvidgat permanent tillstånd (avseende 
tillfälliga förändringar på serveringsstället samt per tillfälle) 
angående lokal, uteservering, drycker och serveringstid. 

          900 kr       1 100 kr  

Ansökan för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten     

 A) Innehavare av permanent tillstånd i kommunen     

  Ett dygn        2 200 kr       2 600 kr  

  Två dygn        2 700 kr       3 200 kr  

  Därutöver        3 300 kr       3 900 kr  

 B) Övriga     

  Ett dygn        4 200 kr       4 900 kr  

  Två dygn        4 700 kr       5 500 kr  

  Därutöver        5 300 kr       6 200 kr  

Ansökan för tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap           700 kr          850 kr  

Avgift för kunskapsprov inkl. två omprov       1 000 kr       1 200 kr  

Årlig avgift avseende folkölsförsäljning i detaljhandel samt i 
restauranger utan serveringstillstånd.           900 kr       1 100 kr  

 



Socialförvaltningen 2(2) 

Kundtjänst 
 

 
 
 
 
Gällande tillsynsavgifter ser ut enligt nedanstående 
Årsomsättning av 
alkoholservering (kr) 

Rörlig avgift Fast avgift Summa avgift 

-250000 kr    1 400 kr     1 500 kr     2 900 kr  
    

250 001 kr - 500 000 kr    2 800 kr     1 500 kr     4 300 kr  
500 001 kr - 1000000 kr    4 250 kr     1 500 kr     5 750 kr  

1 000 001 kr -    5 550 kr     1 500 kr     7 050 kr  
    
Förslag till nya tillsynsavgifter 
Årsomsättning av 
alkoholservering (kr) 

Rörlig avgift Fast avgift Summa avgift 

-250000 kr    1 600 kr     1 800 kr     3 400 kr  
250 001 kr - 500 000 kr    3 300 kr     1 800 kr     5 100 kr  
500 001 kr - 1000000 kr    5 000 kr     1 800 kr     6 800 kr  

1 000 001 kr -    6 500 kr     1 800 kr     8 300 kr  
 



Fast avgift

Kommun Län
Avgifter 
gäller 
från

Ansökan för 
stadigvarande 
serverings- 
tillstånd

Ändring av 
stadig- 
varande 
tillstånd

Ändrade ägar- 
förhållanden 
(mer än 50%)

Ädrade ägar- 
förhållanden 
(högst 50%)

Tillfälligt ut- 
vidgat stadig- 
varande tillstånd

Ett dygn Två dygn Därutöver Ett dygn Två dygn Därutöver

Ansökan för till- 
fälligt serverings- 
tillstånd för slutet 
sällskap

Avgift för 
kunskaps- 
prov

Årlig 
avgift - 
Folköl

Årlig fast 
avgift

–250000
250001–
500000

500001–
1000000

10000001–

Bjuv Skåne 2013 8 315 kr 3 500 kr 3 500 kr 3 500 kr 3 500 kr 1 600 kr 1 600 kr 1 600 kr 5 700 kr 5 700 kr 5 700 kr 850 kr 1 200 kr 1 900 kr 3 870 kr 5 720 kr
Bromölla Skåne 2020 7 500 kr 3 800 kr 3 800 kr 3 800 kr 2 500 kr 4 000 kr 600 kr 3 000 kr 1 500 kr 1 000 kr 2 200 kr 3 400 kr 4 500 kr 5 700 kr
Burlöv Skåne 2019 8 000 kr 2300-3500 kr 4 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr 1 000 kr 1 500 kr 3 000 kr 4 000 kr 6 000 kr
Båstad Skåne 2019 11 700 kr 2000-4500 kr 3 500 kr 3 500 kr 3 500 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 1 000 kr 800 kr 1 000 kr 2 500 kr 1 700 kr 3 300 kr 5 000 kr 6600-16500 kr
Eslöv Skåne 2018 7 800 kr 3 600 kr 4 700 kr 2 600 kr 3 200 kr 3 600 kr 5 000 kr 5 400 kr 6 200 kr 7 200 kr 1 000 kr 600 kr 4 100 kr 5 400 kr 6 200 kr 7 800 kr
Falkenberg Hallands 2020 9 000 kr 6 000 kr 8 000 kr 3 000 kr 2 000 kr 3 000 kr 4 000 kr 6 000 kr 10 000 kr 12 000 kr
Halmstad Hallands 2019 9 500 kr 2 000 kr 6 200 kr 6 200 kr 6 200 kr 6 200 kr 6 200 kr 6 200 kr 1 100 kr 2 000 kr 2000-4000 kr 0-3638 kr 4 851 kr 6 040 kr 7271-17325 kr
Helsingborg Skåne 2020 11 500 kr 2 600 kr 8 200 kr 4 600 kr 3 400 kr 6 100 kr 6 100 kr 3 400 kr 6 100 kr 6 100 kr 1100-1800 kr 1 200 kr 3 900 kr
Hässleholm Skåne 2015 8 200 kr 1600-4800 kr 3 100 kr 4 700 kr 6 200 kr 3 100 kr 4 700 kr 6 200 kr 700 kr 800 kr 3 400 kr 3 400 kr 5 200 kr 6900-10500 kr
Höganäs Skåne 2020 11 082 kr 2 895 kr 1 050 kr 1 440 kr 1 440 kr 1 440 kr 5 764 kr 5 764 kr 5 764 kr 1 092 kr 1 159 kr 1 227 kr 1 227 kr 1 528 kr 4 585 kr 6 118 kr 7647-15292 kr
Hörby Skåne 2017 7 500 kr 3 500 kr 2 500 kr 1 800 kr 3 100 kr 3 500 kr 4 800 kr 5 200 kr 6 000 kr 7 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 400 kr 1 500 kr 2 700 kr 3 500 kr 5000-8500 kr
Höör Skåne 2015 7 000 kr 2500-4000 kr 7 000 kr 3 500 kr 300-1000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 1 000 kr 1 500 kr 1 000 kr 1 500 kr 2 700 kr 3 500 kr 5000-10000 kr
Klippan Skåne 2019 5 000 kr 1000-2000 kr 1 500 kr 1 500 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 500 kr 400 kr 1 000 kr 2 000 kr 3 000 kr 4000-6000 kr
Kristianstad Skåne 2018 9 300 kr 1000-3500 kr 3 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 3 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 700 kr 2 200 kr 1 040 kr 1400-3600 kr 1000-1900 kr 4 000 kr 6 500 kr 9500-26500 kr
Laholm Hallands 2020 8 858 kr 4 120 kr 4 120 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 884 kr 1 328 kr 2 210 kr 0-2874 kr 4 310 kr 5 636 kr 8510-14146 kr
Landskrona Skåne 2019 8 800 kr 5 050 kr 8 800 kr 4 400 kr 6 300 kr 6 300 kr 6 300 kr 6 300 kr 6 300 kr 6 300 kr 1 000 kr 1 300 kr 4 400 kr 6 300 kr 8 800 kr 10100-20200 kr
Ljungby Kronobergs 2020 6 000 kr 1500-2500 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 400 kr 800 kr 700 kr 500-2000 kr 3 000 kr 4 000 kr 5000-6000 kr
Markaryd Kronobergs 2020 6 000 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 400 kr 500 kr 800 kr 1% 1% 1% 1%
Osby Skåne 2018 7 000 kr 3 000 kr 5 600 kr 3 800 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 3 700 kr 3 700 kr 3 700 kr 600 kr 800 kr 700 kr 0-2300 kr 3 400 kr 4 500 kr 4 500 kr
Perstorp Skåne 2020 6 800 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 500 kr 1 000 kr 1 000 kr 500-2500 kr 3 500 kr 4 500 kr 4 500 kr
Svalöv Skåne 2018 8 500 kr 4 000 kr 8 500 kr 4 250 kr 2 000 kr 2 500 kr 3 100 kr 4 000 kr 4 500 kr 5 100 kr 1 800 kr 1 500 kr 600 kr 1 400 kr 2 600 kr 3 800 kr 5000-7400 kr
Åstorp Skåne 2014 6 000 kr 2 700 kr 6 000 kr 3 000 kr 900 kr 2 200 kr 2 700 kr 3 300 kr 4 200 kr 4 700 kr 5 300 kr 700 kr 1 000 kr 900 kr 1 500 kr 1 400 kr 2 800 kr 4 250 kr 5 550 kr
Älmhult Kronobergs 2017 7 500 kr 3 000 kr 1 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 1 000 kr 500 kr 1 000 kr 1 000 kr 0-1300 kr 2 700 kr 5 700 kr 8000-1000 kr
Ängelholm Skåne 2020 16 160 kr 4 040 kr 10 100 kr 3 030 kr 3 030 kr 5 050 kr 5 050 kr 3 030 kr 5 050 kr 5 050 kr 2 020 kr 2 020 kr 3 030 kr 1010-4040 kr 2 020 kr 4 040 kr 5 050 kr 7070-21210 kr
Örkelljunga Skåne 2020 5 249 kr 3 000 kr 3 000 kr 1 199 kr 2 399 kr 480 kr 600 kr 1500-3000 kr 4 500 kr 5 999 kr 7 198 kr
Östra Göinge Skåne 2014 6 300 kr 1200-2400 kr 3 700 kr 3 700 kr 2 400 kr 3 600 kr 4 800 kr 2 400 kr 3 600 kr 4 800 kr 500 kr 600 kr 3 400 kr 3 400 kr 4 000 kr 5300-8100 kr

Ansökan för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Innehavare av permanent tillstånd i 

kommunen
Övriga

Tillsyn

Rörlig avgift



Ale kommun
Västra Götalands 
län

30 617 332,13 317,01 15,12 0 0 96,58

Alingsås kommun
Västra Götalands 
län

40 791 551,16 472 79,16 0 0 86,42

Alvesta kommun Kronobergs län 20 079 1 074,22 974,07 100,15 0 0 20,61
Aneby kommun Jönköpings län 6 800 553,89 517,68 36,21 0 0 13,14
Arboga kommun Västmanlands län 14 049 419,38 325,4 6,02 87,96 0 43,17

Arjeplogs kommun Norrbottens län 2 807 14 494,1
6

12 557,5
9 1 936,57 0 0 0,22

Arvidsjaurs 
kommun

Norrbottens län 6 397 6 126,30 5 655,59 470,71 0 0 1,13

Arvika kommun Värmlands län 26 099 1 956,13 1 649,03 307,1 0 0 15,83
Askersunds 
kommun

Örebro län 11 281 1 019,74 816,46 60,91 142,37 0 13,82

Avesta kommun Dalarnas län 23 330 668,99 613,16 55,83 0 0 38,05
Bengtsfors 
kommun

Västra Götalands 
län

9 820 1 059,18 882,98 176,2 0 0 11,12

Bergs kommun Jämtlands län 7 110 6 145,46 5 710,18 435,28 0 0 1,25

Bjurholms kommun Västerbottens län 2 469 1 363,76 1 306,77 56,99 0 0 1,89

Bjuvs kommun Skåne län 15 461 115,8 115,31 0,49 0 0 134,08
Bodens kommun Norrbottens län 28 191 4 291,66 4 014,18 277,48 0 0 7,02
Bollebygds 
kommun

Västra Götalands 
län

9 354 282,39 263,16 19,23 0 0 35,54

Bollnäs kommun Gävleborgs län 27 049 1 976,64 1 814,04 162,6 0 0 14,91
Borgholms 
kommun

Kalmar län 10 906 3 654,84 677,84 3,56 0 2 973,44 16,09

Borlänge kommun Dalarnas län 52 121 635,82 583,92 51,9 0 0 89,26

Borås kommun
Västra Götalands 
län

111 753 967,53 909,88 57,65 0 0 122,82

Botkyrka kommun Stockholms län 92 145 222,29 194,15 10,74 4,67 12,73 474,61

Boxholms kommun Östergötlands län 5 437 603,87 525,74 78,13 0 0 10,34

Bromölla kommun Skåne län 12 727 197,14 162,49 22,78 0 11,87 78,32

Bräcke kommun Jämtlands län 6 478 3 783,41 3 408,09 375,32 0 0 1,9
Burlövs kommun Skåne län 18 191 19,21 18,9 0,13 0 0,18 962,49
Båstads kommun Skåne län 14 841 881,9 217,13 0,62 0 664,15 68,35

Dals-Eds kommun
Västra Götalands 
län

4 804 825,43 724,31 101,12 0 0 6,63

Danderyds 
kommun

Stockholms län 32 976 32,67 26,4 0,15 0 6,12 1 249,09

Degerfors kommun Örebro län 9 665 433,71 383,95 49,76 0 0 25,17

Dorotea kommun Västerbottens län 2 593 2 939,91 2 764,53 175,38 0 0 0,94

Eda kommun Värmlands län 8 603 894,93 820,18 74,75 0 0 10,49
Ekerö kommun Stockholms län 28 067 384,53 217,46 1,16 165,91 0 129,07
Eksjö kommun Jönköpings län 17 543 873,3 799,4 73,9 0 0 21,95
Emmaboda 
kommun

Kalmar län 9 431 718,53 689,54 28,99 0 0 13,68
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Enköpings kommun Uppsala län 44 073 1 323,82 1 178,35 4,64 140,83 0 37,4

Eskilstuna kommun Södermanlands län 105 394 1 250,49 1 099,89 22,97 127,63 0 95,82

Eslövs kommun Skåne län 33 467 424,68 419,02 5,66 0 0 79,87

Essunga kommun
Västra Götalands 
län

5 645 235,68 234,58 1,1 0 0 24,06

Fagersta kommun Västmanlands län 13 463 310,4 269,03 41,37 0 0 50,04

Falkenbergs 
kommun

Hallands län 44 454 1 825,72 1 108,53 47,81 0 669,38 40,1

Falköpings 
kommun

Västra Götalands 
län

33 135 1 065,77 1 044,88 20,89 0 0 31,71

Falu kommun Dalarnas län 58 727 2 275,22 2 040,27 234,95 0 0 28,78

Filipstads kommun Värmlands län 10 805 1 711,71 1 534,04 177,67 0 0 7,04

Finspångs kommun Östergötlands län 21 733 1 215,04 1 055,25 159,79 0 0 20,6

Flens kommun Södermanlands län 16 841 826,04 718,49 107,55 0 0 23,44

Forshaga kommun Värmlands län 11 506 397,29 348,16 49,13 0 0 33,05

Färgelanda 
kommun

Västra Götalands 
län

6 600 618,32 588,98 29,34 0 0 11,21

Gagnefs kommun Dalarnas län 10 276 812,39 767,23 45,16 0 0 13,39

Gislaveds kommun Jönköpings län 29 794 1 220,72 1 137,07 83,65 0 0 26,2

Gnesta kommun Södermanlands län 11 147 538,14 461,11 77,03 0 0 24,17

Gnosjö kommun Jönköpings län 9 766 450,05 420,55 29,5 0 0 23,22

Gotlands kommun Gotlands län 58 778 15 241,0
7 3 134,98 31,77 0 12 074,3

2 18,75

Grums kommun Värmlands län 9 030 478,81 386,36 47,87 44,58 0 23,37

Grästorps kommun
Västra Götalands 
län

5 742 280,65 264,64 1,17 14,84 0 21,7

Gullspångs 
kommun

Västra Götalands 
län

5 267 554,95 315,44 69,08 170,43 0 16,7

Gällivare kommun Norrbottens län 17 715 16 818,2
4

15 690,7
8 1 127,46 0 0 1,13

Gävle kommun Gävleborgs län 100 976 3 200,26 1 613,84 169,15 0 1 417,27 62,57
Göteborgs 
kommun

Västra Götalands 
län

567 337 1 025,37 447,88 14,21 0 563,28 1 266,72

Götene kommun
Västra Götalands 
län

13 242 620,71 404,51 0,93 215,27 0 32,74

Habo kommun Jönköpings län 11 989 462,24 328,49 6,25 127,5 0 36,5
Hagfors kommun Värmlands län 11 707 2 000,15 1 824,19 175,96 0 0 6,42
Hallsbergs 
kommun

Örebro län 15 937 670,22 636,71 33,51 0 0 25,03

Hallstahammars 
kommun

Västmanlands län 16 104 180,26 169,53 1,76 8,97 0 94,99

Halmstads 
kommun

Hallands län 100 330 1 699,89 1 013,97 16,98 0 668,94 98,95

Hammarö kommun Värmlands län 16 333 464,15 59,44 0,9 403,81 0 274,78
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Haninge kommun Stockholms län 88 975 2 160,87 457,85 6,52 0 1 696,50 194,33

Haparanda 
kommun

Norrbottens län 9 748 1 868,27 921,27 38,58 0 908,42 10,58

Heby kommun Uppsala län 13 857 1 225,58 1 166,90 58,68 0 0 11,88
Hedemora 
kommun

Dalarnas län 15 558 928,85 834,79 94,06 0 0 18,64

Helsingborgs 
kommun

Skåne län 144 392 423,92 343,89 1,43 0 78,6 419,88

Herrljunga 
kommun

Västra Götalands 
län

9 489 509,52 497,48 12,04 0 0 19,07

Hjo kommun
Västra Götalands 
län

9 148 584,47 297,04 5,09 282,34 0 30,8

Hofors kommun Gävleborgs län 9 615 445,72 409,95 35,77 0 0 23,45

Huddinge kommun Stockholms län 110 885 140,67 131,03 8,66 0,98 0 846,26

Hudiksvalls 
kommun

Gävleborgs län 37 518 4 516,62 2 489,05 255,65 0 1 771,92 15,07

Hultsfreds kommun Kalmar län 14 483 1 187,00 1 121,50 65,5 0 0 12,91

Hylte kommun Hallands län 11 039 1 046,60 946,53 100,07 0 0 11,66
Håbo kommun Uppsala län 21 253 186,47 143,55 1,48 41,44 0 148,05

Hällefors kommun Örebro län 7 024 1 151,26 984,96 166,3 0 0 7,13

Härjedalens 
kommun

Jämtlands län 10 154 11 859,6
3

11 283,8
3 575,8 0 0 0,9

Härnösands 
kommun

Västernorrlands län 25 291 1 938,64 1 058,38 42,64 0 837,62 23,9

Härryda kommun
Västra Götalands 
län

37 612 291,66 266,7 24,96 0 0 141,03

Hässleholms 
kommun

Skåne län 52 043 1 306,39 1 268,97 37,42 0 0 41,01

Höganäs kommun Skåne län 26 343 676,13 143,5 0,38 0 532,25 183,57

Högsby kommun Kalmar län 6 123 799,42 751,1 48,32 0 0 8,15
Hörby kommun Skåne län 15 642 433,07 419,37 13,7 0 0 37,3
Höörs kommun Skåne län 16 555 319,87 290,55 29,32 0 0 56,98
Jokkmokks 
kommun

Norrbottens län 5 024 19 334,4
0

17 600,7
6 1 733,64 0 0 0,29

Järfälla kommun Stockholms län 77 412 63,03 53,79 1,11 8,13 0 1 439,15
Jönköpings 
kommun

Jönköpings län 138 115 1 925,01 1 480,21 73,54 371,26 0 93,31

Kalix kommun Norrbottens län 16 144 3 712,06 1 803,08 100,68 0 1 808,30 8,95
Kalmar kommun Kalmar län 67 714 1 250,96 956,62 3,96 0 290,38 70,78
Karlsborgs 
kommun

Västra Götalands 
län

6 965 797,32 405,82 77,27 314,23 0 17,16

Karlshamns 
kommun

Blekinge län 32 329 832,43 488,68 19,92 0 323,83 66,16

Karlskoga kommun Örebro län 30 389 510,36 468,24 42,12 0 0 64,9

Karlskrona 
kommun

Blekinge län 66 638 3 338,05 1 042,05 27,6 0 2 268,40 63,95

Karlstads kommun Värmlands län 91 622 1 517,74 1 168,66 73,89 275,19 0 78,4
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Katrineholms 
kommun

Södermanlands län 34 249 1 189,54 1 020,16 94,07 75,31 0 33,57

Kils kommun Värmlands län 11 953 406,87 359,72 47,15 0 0 33,23
Kinda kommun Östergötlands län 9 856 1 301,96 1 129,40 172,56 0 0 8,73

Kiruna kommun Norrbottens län 23 028 20 551,4
5

19 155,3
7 1 396,08 0 0 1,2

Klippans kommun Skåne län 17 578 379,41 374,32 5,09 0 0 46,96

Knivsta kommun Uppsala län 18 402 295,11 282,13 4,25 8,73 0 65,23

Kramfors kommun Västernorrlands län 18 518 2 892,53 1 694,59 90,41 0 1 107,53 10,93

Kristianstads 
kommun

Skåne län 84 470 1 818,25 1 245,22 94,13 0 478,9 67,84

Kristinehamns 
kommun

Värmlands län 24 559 1 384,43 755,2 40,66 588,57 0 32,52

Krokoms kommun Jämtlands län 14 903 6 812,61 6 154,45 658,16 0 0 2,42

Kumla kommun Örebro län 21 659 205,79 204,2 1,59 0 0 106,07
Kungsbacka 
kommun

Hallands län 82 940 1 472,94 606,6 35,17 0 831,17 136,73

Kungsörs kommun Västmanlands län 8 608 227,13 202,62 0,93 23,58 0 42,48

Kungälvs kommun
Västra Götalands 
län

44 523 682,43 362,45 8,38 0 311,6 122,84

Kävlinge kommun Skåne län 31 173 292,45 152,54 1,09 0 138,82 204,36

Köpings kommun Västmanlands län 26 194 644,48 604,27 26,26 13,95 0 43,35

Laholms kommun Hallands län 25 287 963,39 882,8 19,34 0 61,25 28,64

Landskrona 
kommun

Skåne län 45 528 300,65 140,26 0,76 0 159,63 324,6

Laxå kommun Örebro län 5 645 737,56 602 135,56 0 0 9,38

Lekebergs kommun Örebro län 8 005 481,67 463,16 18,51 0 0 17,28

Leksands kommun Dalarnas län 15 753 1 411,92 1 221,20 190,72 0 0 12,9

Lerums kommun
Västra Götalands 
län

41 874 308,41 258,55 49,86 0 0 161,96

Lessebo kommun Kronobergs län 8 851 456,36 412,54 43,82 0 0 21,45

Lidingö kommun Stockholms län 47 472 51,05 30,8 0,38 0 19,87 1 541,30
Lidköpings 
kommun

Västra Götalands 
län

39 736 1 372,60 698,63 2,68 671,29 0 56,88

Lilla Edets kommun
Västra Götalands 
län

13 975 341,79 315,64 26,15 0 0 44,28

Lindesbergs 
kommun

Örebro län 23 624 1 480,50 1 377,60 102,9 0 0 17,15

Linköpings 
kommun

Östergötlands län 158 841 1 568,57 1 427,72 140,85 0 0 111,26

Ljungby kommun Kronobergs län 28 477 1 995,13 1 747,88 247,25 0 0 16,29
Ljusdals kommun Gävleborgs län 19 060 5 609,79 5 256,37 353,42 0 0 3,63
Ljusnarsbergs 
kommun

Örebro län 4 935 631,1 575,54 55,56 0 0 8,57

Lomma kommun Skåne län 24 427 90,19 55,51 0,83 0 33,85 440,05
Ludvika kommun Dalarnas län 27 098 1 647,81 1 490,37 157,44 0 0 18,18
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Luleå kommun Norrbottens län 77 338 4 947,20 2 087,79 148,13 0 2 711,28 37,04
Lunds kommun Skåne län 121 510 439,91 427,07 12,84 0 0 284,52

Lycksele kommun Västerbottens län 12 299 5 888,93 5 518,18 370,75 0 0 2,23

Lysekils kommun
Västra Götalands 
län

14 617 695,41 208,45 0,85 0 486,11 70,12

Malmö kommun Skåne län 336 226 332,29 156,6 1,76 0 173,93 2 147,04
Malung-Sälens 
kommun

Dalarnas län 10 092 4 312,50 4 084,89 227,61 0 0 2,47

Malå kommun Västerbottens län 3 111 1 727,48 1 598,21 129,27 0 0 1,95
Mariestads 
kommun

Västra Götalands 
län

24 431 1 503,24 602,47 10,93 889,84 0 40,55

Marks kommun
Västra Götalands 
län

34 592 1 013,20 929,2 84 0 0 37,23

Markaryds 
kommun

Kronobergs län 10 179 532,84 517,15 15,69 0 0 19,68

Melleruds kommun
Västra Götalands 
län

9 399 944,46 513,74 47,62 383,1 0 18,3

Mjölby kommun Östergötlands län 27 226 557,29 546,91 10,38 0 0 49,78
Mora kommun Dalarnas län 20 384 3 111,54 2 812,43 299,11 0 0 7,25
Motala kommun Östergötlands län 43 632 1 266,75 982,99 68,54 215,22 0 44,39
Mullsjö kommun Jönköpings län 7 345 211,04 200,13 10,91 0 0 36,7
Munkedals 
kommun

Västra Götalands 
län

10 467 675,02 634,02 33,67 0 7,33 16,51

Munkfors kommun Värmlands län 3 803 147,97 141,58 6,39 0 0 26,86

Mölndals kommun
Västra Götalands 
län

67 327 152,28 145,84 6,44 0 0 461,65

Mönsterås 
kommun

Kalmar län 13 565 941,05 599,41 8,62 0 333,02 22,63

Mörbylånga 
kommun

Kalmar län 15 030 3 043,42 667,25 1,2 0 2 374,97 22,53

Nacka kommun Stockholms län 102 499 128,83 95,12 4,13 0 29,58 1 077,58
Nora kommun Örebro län 10 698 690,82 618,54 72,28 0 0 17,3

Norbergs kommun Västmanlands län 5 827 447,69 417,86 29,83 0 0 13,94

Nordanstigs 
kommun

Gävleborgs län 9 543 2 526,01 1 370,48 84,85 0 1 070,68 6,96

Nordmalings 
kommun

Västerbottens län 7 123 2 472,26 1 229,59 40,21 0 1 202,46 5,79

Norrköpings 
kommun

Östergötlands län 141 319 2 047,69 1 495,62 108,99 0 443,08 94,49

Norrtälje kommun Stockholms län 61 357 5 869,25 2 015,35 98,63 0 3 755,27 30,44

Norsjö kommun Västerbottens län 4 110 1 923,58 1 739,15 184,43 0 0 2,36
Nybro kommun Kalmar län 20 416 1 201,63 1 171,72 29,91 0 0 17,42

Nykvarns kommun Stockholms län 10 773 176,99 152,74 16,27 7,98 0 70,53

Nyköpings 
kommun

Södermanlands län 55 783 2 066,41 1 420,46 133,93 0 512,02 39,27

Nynäshamns 
kommun

Stockholms län 28 160 1 300,84 358,75 6,76 0 935,33 78,49

Nässjö kommun Jönköpings län 31 417 988,5 930,22 58,28 0 0 33,77
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Ockelbo kommun Gävleborgs län 5 919 1 129,03 1 064,76 64,27 0 0 5,56

Olofströms 
kommun

Blekinge län 13 508 413,44 389,79 23,65 0 0 34,65

Orsa kommun Dalarnas län 6 929 1 797,39 1 730,79 66,6 0 0 4

Orusts kommun
Västra Götalands 
län

15 094 882,99 386,49 4,54 0 491,96 39,05

Osby kommun Skåne län 13 282 599,85 576,38 23,47 0 0 23,04
Oskarshamns 
kommun

Kalmar län 26 974 2 277,40 1 046,66 48,31 0 1 182,43 25,77

Ovanåkers 
kommun

Gävleborgs län 11 650 2 016,98 1 873,32 143,66 0 0 6,22

Oxelösunds 
kommun

Södermanlands län 12 039 746,54 35,43 0,16 0 710,95 339,8

Pajala kommun Norrbottens län 6 047 8 050,71 7 840,30 210,41 0 0 0,77

Partille kommun
Västra Götalands 
län

38 138 58,41 56,8 1,61 0 0 671,44

Perstorps kommun Skåne län 7 480 161,93 158,77 3,16 0 0 47,11

Piteå kommun Norrbottens län 42 052 4 680,53 3 086,04 149,04 0 1 445,45 13,63

Ragunda kommun Jämtlands län 5 382 2 633,10 2 510,96 122,14 0 0 2,14

Robertsfors 
kommun

Västerbottens län 6 761 2 369,66 1 292,32 21,06 0 1 056,28 5,23

Ronneby kommun Blekinge län 29 685 1 241,84 825,29 36,54 0 380,01 35,97

Rättviks kommun Dalarnas län 10 825 2 137,81 1 920,67 217,14 0 0 5,64
Sala kommun Västmanlands län 22 725 1 204,37 1 166,83 37,54 0 0 19,48
Salems kommun Stockholms län 16 806 71,09 54,11 7,27 9,71 0 310,59
Sandvikens 
kommun

Gävleborgs län 39 188 1 296,64 1 165,78 130,86 0 0 33,62

Sigtuna kommun Stockholms län 47 659 350,26 327,66 4,41 18,19 0 145,45
Simrishamns 
kommun

Skåne län 19 376 1 261,16 392,34 1,1 0 867,72 49,39

Sjöbo kommun Skåne län 19 110 506,64 492,01 14,63 0 0 38,84

Skara kommun
Västra Götalands 
län

18 892 448,69 428,62 20,07 0 0 44,08

Skellefteå kommun Västerbottens län 72 730 9 957,21 6 800,56 373,73 0 2 782,92 10,69

Skinnskattebergs 
kommun

Västmanlands län 4 432 718,18 659,42 58,76 0 0 6,72

Skurups kommun Skåne län 15 708 510,96 193,51 1,65 0 315,8 81,17

Skövde kommun
Västra Götalands 
län

55 394 685,08 673,68 11,4 0 0 82,23

Smedjebackens 
kommun

Dalarnas län 10 921 1 057,81 947,95 109,86 0 0 11,52

Sollefteå kommun Västernorrlands län 19 599 5 761,82 5 396,48 365,34 0 0 3,63

Sollentuna 
kommun

Stockholms län 72 301 57,97 52,62 3,21 0 2,14 1 374,02

Solna kommun Stockholms län 80 304 21,66 19,29 0,19 0,53 1,65 4 162,99
Sorsele kommun Västerbottens län 2 534 7 957,69 7 367,04 590,65 0 0 0,34

Sotenäs kommun
Västra Götalands 
län

9 115 684,37 138,2 1,23 0 544,94 65,96
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Staffanstorps 
kommun

Skåne län 24 450 107,27 106,78 0,49 0 0 228,98

Stenungsunds 
kommun

Västra Götalands 
län

26 427 301,1 251,87 14,02 0 35,21 104,92

Stockholms 
kommun

Stockholms län 955 397 214,6 187,16 4,46 15,71 7,27 5 104,71

Storfors kommun Värmlands län 4 083 472,71 391,68 81,03 0 0 10,42
Storumans 
kommun

Västerbottens län 5 875 8 234,13 7 299,64 934,49 0 0 0,8

Strängnäs kommun Södermanlands län 35 442 975,09 739,42 15,27 220,4 0 47,93

Strömstads 
kommun

Västra Götalands 
län

13 243 951,84 467,47 10,13 0 474,24 28,33

Strömsunds 
kommun

Jämtlands län 11 777 11 780,8
3

10 464,6
5 1 316,18 0 0 1,13

Sundbybergs 
kommun

Stockholms län 49 910 8,79 8,69 0,06 0,04 0 5 743,38

Sundsvalls 
kommun

Västernorrlands län 98 921 4 444,53 3 189,71 262,58 0 992,24 31,01

Sunne kommun Värmlands län 13 313 1 448,25 1 288,02 160,23 0 0 10,34
Surahammars 
kommun

Västmanlands län 9 989 368,99 343,9 25,09 0 0 29,05

Svalövs kommun Skåne län 14 064 388,62 387,18 1,44 0 0 36,32
Svedala kommun Skåne län 21 332 227,11 217,91 9,2 0 0 97,89
Svenljunga 
kommun

Västra Götalands 
län

10 695 987,14 919,68 67,46 0 0 11,63

Säffle kommun Värmlands län 15 740 2 497,51 1 220,88 97,37 1 179,26 0 12,89
Säters kommun Dalarnas län 11 185 624,53 570,33 54,2 0 0 19,61
Sävsjö kommun Jönköpings län 11 579 729,56 679,3 50,26 0 0 17,05
Söderhamns 
kommun

Gävleborgs län 25 739 2 281,34 1 060,85 110,98 0 1 109,51 24,26

Söderköpings 
kommun

Östergötlands län 14 609 1 325,09 674,17 19,38 0 631,54 21,67

Södertälje kommun Stockholms län 96 684 694,24 524,86 33,27 52,43 83,68 184,21

Sölvesborgs 
kommun

Blekinge län 17 488 1 106,41 185,31 0,58 0 920,52 94,37

Tanums kommun
Västra Götalands 
län

12 807 2 351,37 917,21 37,63 0 1 396,53 13,96

Tibro kommun
Västra Götalands 
län

11 129 235,2 219,8 15,4 0 0 50,63

Tidaholms 
kommun

Västra Götalands 
län

12 813 522,94 517,98 4,96 0 0 24,74

Tierps kommun Uppsala län 20 976 2 573,80 1 546,33 58,13 0 969,34 13,57

Timrå kommun Västernorrlands län 18 033 1 234,16 783,26 39,45 0 411,45 23,02

Tingsryds kommun Kronobergs län 12 428 1 207,25 1 044,76 162,49 0 0 11,9

Tjörns kommun
Västra Götalands 
län

15 880 845,95 167,36 0,79 0 677,8 94,89

Tomelilla kommun Skåne län 13 492 397,39 395,93 1,46 0 0 34,08

Torsby kommun Värmlands län 11 802 4 357,42 4 162,21 195,21 0 0 2,84
Torsås kommun Kalmar län 7 113 605,23 468,35 1,59 0 135,29 15,19
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Tranemo kommun
Västra Götalands 
län

11 859 778,48 741,2 37,28 0 0 16

Tranås kommun Jönköpings län 18 909 437,74 402,6 35,14 0 0 46,97
Trelleborgs 
kommun

Skåne län 44 725 1 175,01 339,8 2,38 0 832,83 131,62

Trollhättans 
kommun

Västra Götalands 
län

58 412 427,71 409,86 17,85 0 0 142,52

Trosa kommun Södermanlands län 13 118 664,76 209,79 7,62 0 447,35 62,53

Tyresö kommun Stockholms län 47 748 100,53 69,23 3,39 0 27,91 689,7
Täby kommun Stockholms län 70 937 71,22 60,69 5,34 0 5,19 1 168,84

Töreboda kommun
Västra Götalands 
län

9 374 591,14 540,69 50,45 0 0 17,34

Uddevalla kommun
Västra Götalands 
län

56 045 733,03 637,66 12,65 0 82,72 87,89

Ulricehamns 
kommun

Västra Götalands 
län

24 361 1 116,89 1 046,03 70,86 0 0 23,29

Umeå kommun Västerbottens län 125 255 5 213,39 2 317,12 80,49 0 2 815,78 54,06
Upplands Väsby 
kommun

Stockholms län 45 099 83,82 75,01 4,84 3,97 0 601,24

Upplands-Bro 
kommun

Stockholms län 28 358 325,23 235,29 6,82 83,12 0 120,52

Uppsala kommun Uppsala län 221 551 2 234,44 2 182,41 40,76 11,27 0 101,52
Uppvidinge 
kommun

Kronobergs län 9 569 1 226,65 1 171,88 54,77 0 0 8,17

Vadstena kommun Östergötlands län 7 489 413,26 191,6 16,46 205,2 0 39,09

Vaggeryds 
kommun

Jönköpings län 13 895 858,15 824,88 33,27 0 0 16,84

Valdemarsviks 
kommun

Östergötlands län 7 942 2 049,55 733,97 43,12 0 1 272,46 10,82

Vallentuna 
kommun

Stockholms län 33 340 368,45 357,74 10,71 0 0 93,2

Vansbro kommun Dalarnas län 6 802 1 657,34 1 539,55 117,79 0 0 4,42

Vara kommun
Västra Götalands 
län

15 979 700,65 696,93 3,72 0 0 22,93

Varbergs kommun Hallands län 63 198 1 703,36 868,62 41,03 0 793,71 72,76

Vaxholms kommun Stockholms län 11 944 107,07 57,84 0,51 0 48,72 206,5

Vellinge kommun Skåne län 36 130 705,46 142,66 1,19 0 561,61 253,26

Vetlanda kommun Jönköpings län 27 515 1 600,42 1 500,35 100,07 0 0 18,34

Vilhelmina 
kommun

Västerbottens län 6 756 8 740,52 8 048,43 692,09 0 0 0,84

Vimmerby 
kommun

Kalmar län 15 771 1 219,80 1 140,22 79,58 0 0 13,83

Vindelns kommun Västerbottens län 5 419 2 846,87 2 630,05 216,82 0 0 2,06

Vingåkers kommun Södermanlands län 9 169 439,45 370,32 41,51 27,62 0 24,76

Vårgårda kommun
Västra Götalands 
län

11 581 441,24 426,58 14,66 0 0 27,15
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Vänersborgs 
kommun

Västra Götalands 
län

39 296 898,83 642,6 23,02 233,21 0 61,15

Vännäs kommun Västerbottens län 8 780 553,7 529,49 24,21 0 0 16,58
Värmdö kommun Stockholms län 44 027 2 980,12 448,12 8,46 0 2 523,54 98,25

Värnamo kommun Jönköpings län 34 355 1 382,43 1 215,82 166,61 0 0 28,26

Västerviks kommun Kalmar län 36 632 3 596,78 1 874,47 152,45 0 1 569,86 19,54

Västerås kommun Västmanlands län 151 077 1 137,82 958,83 4,18 174,81 0 157,56

Växjö kommun Kronobergs län 91 228 1 914,29 1 665,49 248,8 0 0 54,78
Ydre kommun Östergötlands län 3 763 778,62 675,39 103,23 0 0 5,57
Ystads kommun Skåne län 30 072 1 189,32 350 5,04 0 834,28 85,92

Åmåls kommun
Västra Götalands 
län

12 741 889,72 481,11 52,39 356,22 0 26,48

Ånge kommun Västernorrlands län 9 371 3 295,61 3 050,26 245,35 0 0 3,07

Åre kommun Jämtlands län 11 299 8 236,46 7 194,95 1 041,51 0 0 1,57
Årjängs kommun Värmlands län 9 962 1 653,04 1 409,44 243,6 0 0 7,07
Åsele kommun Västerbottens län 2 836 4 543,71 4 223,52 320,19 0 0 0,67
Åstorps kommun Skåne län 15 932 92,62 92,35 0,27 0 0 172,52
Åtvidabergs 
kommun

Östergötlands län 11 606 780,28 686,6 93,68 0 0 16,9

Älmhults kommun Kronobergs län 17 332 978,22 890,5 87,72 0 0 19,46

Älvdalens kommun Dalarnas län 7 109 7 142,83 6 871,91 270,92 0 0 1,03

Älvkarleby 
kommun

Uppsala län 9 418 614,13 215,24 20,29 0 378,6 43,76

Älvsbyns kommun Norrbottens län 8 228 1 795,24 1 699,24 96 0 0 4,84

Ängelholms 
kommun

Skåne län 42 104 477,91 419,87 11,29 0 46,75 100,28

Öckerö kommun
Västra Götalands 
län

12 972 511,41 25,75 0,13 0 485,53 503,77

Ödeshögs kommun Östergötlands län 5 324 669,08 434,06 16,31 218,71 0 12,27

Örebro kommun Örebro län 151 366 1 620,59 1 373,02 50,6 196,97 0 110,24
Örkelljunga 
kommun

Skåne län 10 063 329,7 319,5 10,2 0 0 31,5

Örnsköldsviks 
kommun

Västernorrlands län 56 250 8 428,99 6 376,05 363,09 0 1 689,85 8,82

Östersunds 
kommun

Jämtlands län 62 850 2 501,09 2 208,29 292,8 0 0 28,46

Österåkers 
kommun

Stockholms län 44 428 554,45 312,37 10,9 0 231,18 142,23

Östhammars 
kommun

Uppsala län 22 030 3 486,89 1 474,61 28,06 0 1 984,22 14,94

Östra Göinge 
kommun

Skåne län 14 908 451,14 431,84 19,3 0 0 34,52

Överkalix kommun Norrbottens län 3 317 2 919,47 2 764,52 154,95 0 0 1,2

Övertorneå 
kommun

Norrbottens län 4 428 2 492,52 2 362,30 130,22 0 0 1,87
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https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ster%C3%A5kers_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ster%C3%A5kers_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sthammars_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sthammars_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stra_G%C3%B6inge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stra_G%C3%B6inge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verkalix_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96vertorne%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96vertorne%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_l%C3%A4n


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åstorps kommuns 

Avgifter avseende 
alkoholtillstånd och tillsyn 

Beslutat av 
Kommunfullmäktige 2014-06-23 § 89 
Dnr 2014/194 

Upplaga 1 



 

Ansökningsavgifter  

Ansökningsavgiften (hela avgiften) ska vara betald innan handläggningen av 

ansökan påbörjas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller 

återkallas, om inte återkallelsen sker innan prövningen påbörjats. 

 

Avgifter som gäller från 1 juli 2014 

 

Ansökan och anmälan gäller för Avgifter från och med 1 juli 

2014 

Ansökan för stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten, slutet sällskap, catering, pausservering, 

provsmakning 

6 000 kr 

Ansökan för ändring av permanent tillstånd avseende utvidgat 

tillstånd gällande lokal, uteservering, drycker och utökade 

serveringstider 

2 700 kr 

Anmälan avseende ändrade ägarförhållanden/ styrelse, 

ändringar gällande personer med betydande inflytande (PBI), 

ändrad bolagsform (mer än 50 %) 

6 000 kr 

Anmälan avseende ändrade ägarförhållanden/ styrelse, 

ändringar gällande personer med betydande inflytande (PBI) 

(högst 50 %) 

3 000 kr 

Ansökan för tillfälligt utvidgat permanent tillstånd (avseende 

tillfälliga förändringar på serveringstället samt per tillfälle) 

angående lokal, uteservering, drycker och serveringstid. 

  900 kr 

Ansökan för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

A) Innehavare av permanent tillstånd i kommunen 

 

            Ett dygn 

            Två dygn 

            Därutöver 

   

B) Övriga 

 

     Ett dygn 

     Två dygn 

           Därutöver 

 

 

 

2 200 kr 

2 700 kr 

3 300 kr 

 

 

 

4 200 kr 

4 700 kr 

5 300 kr 

 

 

Ansökan för tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 

 

   700 kr 

Avgift för kunskapsprov inkl. två omprov 

 

1 000 kr 

Årlig avgift avseende folkölsförsäljning i detaljhandel samt i 

restauranger utan serveringstillstånd. 

   900 kr 

 

 

 

 

 



Årliga tillsynsavgifter  

Vad gäller tillsynsavgift för servering av alkohol är den uppbyggd av två delar. 

Den första är en generell fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig 

omsättningsbaserad avgift.  

 

Tillståndsinnehavare med stadigvarande tillstånd för servering av 

alkoholdrycker betalar årlig grundavgift gällande tillsyn (fast avgift) på 1 500 

kr. 

 

I den årliga fasta avgiften ingår utbildning i AAS, Ansvarsfull 

Alkoholservering, för tillståndsinnehavare och serveringspersonal.  

 

Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med stadigvarande 

serveringstillstånd. Avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker året 

innan. Tillståndsinnehavare är enligt lag skyldig att inkomma med 

restaurangrapporter. Uppgifter om försäljningens storlek framgår av de 

restaurangrapporter som varje tillståndshavare är skyldig att lämna till 

kommunen en gång per år. Om restaurangrapporten inte inlämnas efter skriftlig 

påminnelse, uttas avgift om 500 kronor per gång. Har inte rapporten inkommit 

efter två skriftliga påminnelser ges sanktionen varning enligt alkohollagen. 

  

Tillsynsavgifter för alkoholservering från 1 juli 2014 
 

Årsomsättning av 

alkoholservering (kr) 

Rörlig 

avgift (kr) 

Fast 

avgift 

(kr) 

Summa 

avgift (kr) 

- 250 000 

 

1 400 1 500 2 900 

250 001   -    500 000 

 

2 800 1 500 4 300 

500 001   -   1000000 

 

4 250 1 500 5 750 

1 000 001-   

 

5 550 1 500 7 050 

 

 

Försäljning av folköl 

Kommuner har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen (2010:1622) rätt att ta ut 

avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller 

servering av folköl. Fast avgift (årsavgift) för planerad årlig kontroll vid 

försäljning av folköl tas ut med 900 kronor per år och försäljningsställe. 
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Översyn av avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholtillstånd 
 
 
Åstorps Kommun har sedan 2002-02-25, enligt beslut i kommunfullmäktige haft samma 
avgifter för ansökan till serveringstillstånd och för tillsynsavgiften.  
 
Enligt bilaga redovisas en sammanställning av andra kommuners avgifter samt 
verksamhetens självkostnader. Observeras bör att det inte framgår när respektive 
kommun fattat gällande beslut.  Informationen är inhämtad från respektive kommuns 
hemsida. Även förslag på nya avgifter är framtagna som underlag för beslut. 
 
Enligt beslut från 2004-06-2, i Kommunfullmäktige ska en avgift ta ut om 500 kronor då 
ansökan, om tillstånd enligt 7 kap 5§ alkohollagen, inkommer. Avgiften betalas inte 
tillbaka om ansökan resulterar i avslag.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Medborgarnämndens arbetsutskott förslås besluta: 
 
att för egen del anta föreslagna avgifter för respektive serveringstillstånd samt för 
tillsynsavgiften.   
 
att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av beslut. 
 
 
 
 
 _____________________   ____________________  
Sara Persson  Sari Haapaniemi 
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Nuvarande avgifter, gällande 2008 

 
* Inklusive tillsyn 
 
 
Beräkningsmall 
 
Tillståndskategori/ 
Tillsyn 

Beräknad 
Tidsåtgång 

Kalkylerad 
timkostnad 

Total 
kostnad 

Nuvarande 
avgifter 

Förslag nya 
avgifter 

Nyansökningar 24 tim 215 kr/h + 
497 (material) 

5 657 kr 4 025 kr 5 500 kr 

Utvidgade tillstånd 10 tim 215 kr/h + 
497 (material) 

2 647 kr 2 300 kr 2 500 kr 

Utökade 
serveringstider 

6 tim 215 kr/h + 
497 (material) 

1 787 kr 1 150 kr 1 600 kr 

Tillfälliga tillstånd, 
allmänheten 

8 tim 215 kr/h + 
497 (material)  

2 217 kr 1 500 kr 2 000 kr 

Tillfälliga tillstånd,  
slutna sällskap 

5 tim 215 kr/h + 
497 (material) 

1 570 kr 300 kr 500 kr 

Yttre tillsyn. Två 
personer/besök  
 
Inre tillsyn 
Summa 

3 tim/år 
(lägsta) 
 
2 tim/år 

430 kr/h  
 
 
215 kr/h  

1 290 kr 
 
 
430+497 kr 
= 927 kr 

Rörlig avgift 
Se nedan 
 
Fast avgift: 
460 kr. 

Ökning enligt 
tabell nedan.  
 
Fast avgift: 
900 kr 

Kommun Ny ansökan Tillfälligt 
allmänheten 

Tillfälligt 
slutet 
sällskap 

Utvidgat 
tillstånd 

Utökade 
serveringstider 

Tillsyn 

Åstorp 4 025 kr 1 500 kr 300 kr * 2 300 kr 1 150 kr Enl. taxa 
Bjuv 6 040 kr 4 171 kr  2 525 kr 2 525 kr  
Burlöv 4 000 kr 1 200 kr 300 kr 2 300 kr 1 200 kr  
Eslöv  6 000 kr 3 000 kr- 

5 000 kr 
600 kr 3 000 kr   

Helsingborg 9 500 kr 2 500 kr – 
4700 kr 

1000 kr 1 100 kr- 
3 600 kr  

1 100 kr- 
3 600 kr  

 

Kävlinge 4 200 kr 3 300 kr 500 kr    
Lomma 3 800 kr 3 000 kr * 400 kr 2 800 kr  1 400 kr  
Staffanstorp 4 000 kr 1 200 kr 400 kr 1 200 kr 1 200 kr  
Svalöv 5 000 kr 1 000 kr 700 kr 2 000 kr 2000 kr  
Svedala 6 000 kr 3 150 kr- 

4 000 kr 
450 kr  1 800 kr  

Trelleborg 6 000 kr 4 000 kr 500 kr + 
300 kr 
/tillfälle 

3 000 kr   

Vaggryd 5 700 kr 3 500 kr 600 kr 2 900 kr 1 100 kr  
Vellinge 7 000 kr 1 500 kr 1 500 kr * 3 000 kr 3 000 kr  
Örkelljunga 3 500 kr 3 300 kr 350 kr 2 200 kr 1 100 kr  
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För en nyansökan föreligger följande arbetsuppgifter: 
− Information kring ansökningsblanketten och övriga handlingar. 
− Besök på restaurangen. 
− Kommunicering under handläggningen. 
− Remissförfarande till andra myndigheter och kommuner. 
− Beslutsförslag till Medborgarnämndens arbetsutskott.  
− Beslutsexpediering sökande 
− Beslutsexpediering enligt 7 kap 22 § alkohollagen. 

 

Tillsynsavgifter 
Tillsynen består av två delar. Dels av administrativ ”inre” tillsyn och dels av en ”yttre” tillsyn.  
 
 
Avgift avseende yttre tillsyn: 
Årsomsättning, kronor Nuvarande avgift Ny avgift 
250 000 1 150 kr 1 300 kr 
250 001-500 000 2 300 kr 2 600 kr 
500 001 – 1 000 000 3 450 kr 3 900 kr 
1 000 001 4 600 kr 5 200 kr 
Ölförsäljning i detaljhandel, 
restauranger utan 
serveringstillstånd  

800 kr (Tillsynsavgift/år) Ingen förändring eftersom 
samarbete sker i samband 
med tobakstillsynen. 
Kostnaderna avser tid för 
planering, möten och 
handläggning.  

 
 
Beräkning för omkostnader: 
25 000 kr/165 dagar= ca 152 kr 
151 X 41.6% = ca 63 kr 
Personalkostnad = 215 kr/timme +  
Kostnad för utbildning: 200 kr + 
Material: 297 kr. 
Material: = Kostnader för material (kopior, brevförsändelser etc) =  30 kr + 
Datorprogram: Årlig kostnad för underhållsavgift: 5339 kr/ ca 20 olika tillstånd = 297 kr 
Fast avgift = 200 kr + 297 kr = 497 kr 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

18(27) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Revidering av tillämpningsregler och avgiftsnivåer avseende avgifter 
inom socialtjänsten 
 Dnr 2020/46 
 
Sammanfattning 
En revidering av tillämpningsreglerna gällande avgifter inom socialtjänsten i 
Åstorps kommun bör ske årligen tillsammans med en översyn av 
socialtjänstens avgiftsnivåer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Jessica Björn, daterad 2020-02-26 
Förslag till avgifter inom socialtjänsten i Åstorps kommun 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta tillämpningsregler gällande avgifter inom 
socialtjänsten i Åstorps kommun samt förorda inför kommunstyrelsen att 
godkänna dessa och föreslå fastställande i kommunfullmäktige. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelse kommunfullmäktige beslut 
Att anta tillämpningsregler gällande avgifter inom socialtjänsten i Åstorps 
kommun samt förorda inför kommunstyrelsen att godkänna dessa och 
föreslå fastställande i kommunfullmäktige. 
_________ 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialförvaltningen  1(4) 

Myndighetsavdelningen 
 

 

Jessica Björn 
Myndighetschef 
042 – 641 23 
Jessica.bjorn@astorp.se  

 

Socialnämndens arbetsutskott   
 
Revidering av tillämpningsregler och avgiftsnivåer avseende: Åstorps kommuns 
avgifter inom socialförvaltningen  
Dnr 2019/46 
 
Sammanfattning 
En revidering av tillämpningsreglerna gällande avgifter inom socialtjänsten i 
Åstorps kommun bör ske årligen tillsammans med en översyn av socialtjänstens 
avgiftsnivåer. 
 
Förslag till beslut 
Att socialnämndens arbetsutskott beslutar anta tillämpningsregler gällande 
avgifter inom socialtjänsten i Åstorps kommun samt förorda inför socialnämnden 
att godkänna dessa och genom kommunstyrelsen föreslå fastställande i 
kommunfullmäktige. 
 
Bilaga: Åstorps kommuns avgifter inom socialförvaltningen  
 
Ärendet 
Tillämpningsregler och avgiftsnivåer avseende: Åstorps kommuns avgifter inom 
socialförvaltningen bör i enlighet med god förvaltningssed genomgå översyn 
årligen för att säkerställa att avgiftsnivåer samt tillämpningsregler ligger i nivå 
med gällande lagstiftning, förordningar, reglementen och landet i överlagt. Det 
kommunala självstyret ger kommunerna en inom ramen för verksamheten 
möjlighet att reglera dessa årligen.   
 
Översynen har resulterad i uppdaterad och mer korrekt beskrivning av insatser och hur 
tillämpning av avgifter genomförs samt att dokumentet som helhet har förtydligats och 
systematiserats.  
Den taxa som kommunen fastställer regleras av lagstiftning (8 kap 3-9 §§ SoL), som sätter 
ett tak för högsta avgift, den sk maxtaxan.  
Maxtaxan omfattar avgiften för service och omvårdnad i ordinärt boende och i särskilt 
boende och är högsta avgiften för hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet och korttidsvård 
som får tas ut av den enskilde.  
Högsta avgiften följer riksdagens beslut om avgiftstak. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-26 
Version  1 



Socialförvaltningen  2(4) 

Myndighetsavdelningen 
 

Högsta belopp, maxtaxa som får debiteras för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, 
dagverksamhet samt kommunal hälso-och sjukvård fr.o.m. 1 januari 2020 är 2 125 kronor 
per månad. Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, får per 
månad uppgå till 2 183 kr per månad. Detta gäller även bostad med särskild service 
(socialpsykiatri) i de fall beslutet verkställs extern eller av annat skäl inte omfattas av 
hyreslagen.  
(Se SKR https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/boende-och-stod-aldre/) 
 
 
Tillägg till tidigare avgiftsreglemente är följande:   
 

- 1.1.4 Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen, psykiatriboende  
En boendeform för personer med sådana psykiska funktionsnedsättningar att det ger så 
stora svårigheter i vardagen att den enskilde inte klarar av ett eget boende med stöd. 
Personal finns tillgänglig dygnet runt.  
Vid placering på psykiatriboende i egen kommunal regi har den enskilde hyreskontrakt och 
debiteras en hyra utifrån Hyreslagen. Den enskilde står själv för övriga kostnader.  
Vid externplacering debiteras socialförvaltningen en dygnskostnad. Den enskilde debiteras 
i sin tur enligt särskild taxa för hyra och livsmedelskostnader. Avgifter vid externplacering 
psykiatriboende (enl 8 Kap 5 § 2p): 
Hyra: 2183:-/månad (0,5539 x prisbasbelopp/år) 
Livsmedelskostnader: 2490:-/månad för ensamstående (utifrån Konsumentverkets 
riktlinjer) Sammanlagt 4673:- .Förbrukningsartiklar 4,26:-/dag (utifrån Konsumentverkets 
riktlinjer) 
 
-   11.1   Uttag av egenavgift gällande externt placerade vuxna 
Bestämmelserna om egenavgifter i SoL skiljer på stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär och andra stöd- och hjälpinsatser. Huvudregeln enligt 8 kap 1 § SoL är 
att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. 
Kommunen får dock ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling för 
missbruk i HVB eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, såväl 
pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och 
oavsett om vården sker enligt SoL eller enligt LVM. Det gäller oavsett om vården ges i ett 
hem för vård eller boende eller i ett familjehem.  
Den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på behandlingshem, i 
familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 80 kr/ dag. Detta regleras i 6 kap 1 § SoF 
och 106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken (SFB). En bedömning av den enskildes 
betalningsförmåga måste göras i samband med att egenavgiften fastställs.  
 
För personer som uppbär sjukpenning eller vissa andra specifika ersättningar gäller att 
avgiften inte får överstiga en tredjedel av sjukpenning/ersättningsbeloppet efter 
skatteavdrag. I övriga fall får avgiften utgöra högst en tredjedel av förmånernas 
månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Avgiften avrundas till närmast lägre 
kronantal. Detta regleras också i 106 kap 39 § SFB.    
 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/boende-och-stod-aldre/


Socialförvaltningen  3(4) 

Myndighetsavdelningen 
 

Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte kan tas ut kan 
avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 4 § SoL. 
Begäran ska göras hos Försäkringskassan om att ersättningen för egenavgiften betalas ut till 
socialnämnden. Fullmakt behövs inte/ska inte begäras från den enskilde. Av den som 
uppbär pension kan dock inte avgift tas ut. 
 
11.2 Uttag av egenavgift för andra stöd- och hjälpinsatser 
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 § 
SoL ta ut skälig ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte överstiga kommunens 
självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är huvudorsaken till stöd- och hjälpinsatserna.  
Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är t.ex. boendestöd, kontaktperson, 
placering i stöd- och omvårdnadsboende i HVB samt familjehemsplacering i form av stöd- 
eller omvårdnadsinsats. Placering i skyddat boende för kvinnor likställs med stödboende i 
HVB. 
 
Förändringar till tidigare avgiftsreglemente är följande:   
På förekommen anledning bör matkostnaden vara den samma inom samtliga av 
kommunen boenden, detta revideras medels det nya dokumentet.  
 
5.1.4   Måltidskostnad och matdistribution  
Avgiften för distributionen av mat ingår i maxtaxan. Kostnad är 10 kr per måltid. 
Avgift för distribution av mat betalas för det antal portioner/vecka som 
biståndsbeslutet omfattar.  
Avvikelse från biståndsbeslutet rapporteras som reducering av matdistribution. 
 
Matkostnaden för lunch höjs från 55 till 70 kr. 
Distributionskostnaden sänks från 15 kr till 10 kr. 
Kostnad per portion         70 kr tillkommer distributionskostnad 
10 kronor. 
Halv matdistribution (varannan dag)  1 200 kr/månad (mat+distribution) 
Hel matdistribution (varje dag)  2440 kr/månad (mat+distribution) 
 
5.1.8  Måltider i matsal för boende på trygghetsboende samt måltider på 
sociala träffpunkter  
Avgiften för måltider i matsal för boende på trygghetsboende ingår inte i 
maxtaxan. 
Avgiften för måltider på sociala träffpunkter, exempelvis på Fabriksgatan och på 
Solrosen, ingår inte i maxtaxan. 
Matkostnaden för lunch höjs från 55 till 70 kr. 
Anhöriglunch höjs från 65 till 80 kr. 
 
5.1.10   Dagverksamhet inom äldreomsorgen 
Matkostnaden för lunch höjs från 55 till 70 kr. 
 
5.1.11   Avgifter i särskilt boende  
Matkostnaden för lunch höjs från 55 till 70 kr. 
Anhörigmåltider: Lunch Från 55 till 80 kr. 
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Myndighetsavdelningen 
 

10. Avgifter inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
Avgifter för kost vid boende i bostad med särskild service enl. LSS debiteras 
utifrån livsmedelskostnad. Avgiften debiteras i förskott och justeras utifrån antal 
måltider i efterhand. Dock kan mat vid särskilda tillfällen behöva distribueras från 
centralkök. I sådant fall debiteras avgift om 70:-/måltid. 
 
Avseende höjning av matkostnaderna motiveras dessa dels med att 
matkostnaderna ej höjts tidigare år och varken följt kostnadsutvecklingen eller 
inflationen, dels med att kommunens egna kostnader till viss del skall täckas.  
Sänkningen av distributionskostnaden är med avseende av nuvarande faktiska 
kostnader.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Beslut bedöms ej beröra barn, barn har ej hörts i frågan.  
 
Jessica Björn  

 
Expedieras till: 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avgifter inom socialtjänsten i 
Åstorps Kommun 
 
DNR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 
Datum:  

 
] 
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Åstorps kommuns avgifter inom socialförvaltningen 
Innehållsförteckning 
      Sid 
1. Avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet   5 
1.1     Begrepp     6 
1.1.1  Ordinärt boende     6 
1.1.2  Särskilt boende äldre (vård- och omsorgsboende)  6 
1.1.3  Trygghetsboende     6 
1.1.4   Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (psykiatriboende)  6 
1.1.5   Hemtagningsteam     6 
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1. Avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet 

(socialpsykiatri) 
1.1  Begrepp 

 
1.1.1   Ordinärt boende 
Alla bostäder som inte omfattas av en särlagstiftning (t ex Socialtjänstlagen). 
  
1.1.2   Särskilt boende äldre (vård- och omsorgsboende) 
En boendeform för äldre som beviljas utifrån behov enligt socialtjänstlagen. I boendet erbjuds 
service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt (heldygnsomsorg) utifrån behov 
och är ett boende med hyreskontrakt och gemensam kosthållning. Det finns rätt enligt 
lagstiftning att fortsätta bo tillsammans för ett par som varaktigt sammanbott tidigare. 
 
1.1.3 Trygghetsboende 
Ett ordinärt boende för äldre utifrån den enskildes behov. Boendet är inte biståndsbedömt. De 
som bor i trygghetsboende har tillgång till en gemensamhetslokal med möjlighet att inta 
gemensamma måltider i form av lunch. Den enskilde har också tillgång till personal som en 
gemensam resurs och trygghetslarm. Hyresvärden för trygghetsboendet ansvarar för uthyrning 
och ansökan om bostad görs hos hyresvärden. 
 

 
1.1.4 Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen, psykiatriboende  

 
En boendeform för personer med sådana psykiska funktionsnedsättningar att det ger så stora 
svårigheter i vardagen att den enskilde inte klarar av ett eget boende med stöd. Personal finns 
tillgänglig dygnet runt.  
Vid placering på psykiatriboende i egen kommunal regi har den enskilde hyreskontrakt och 
debiteras en hyra utifrån Hyreslagen. Den enskilde står själv för övriga kostnader.  
Vid externplacering debiteras socialförvaltningen en dygnskostnad. Den enskilde debiteras i 
sin tur enligt särskild taxa för hyra och livsmedelskostnader. 
 
Avgifter vid externplacering psykiatriboende (enl 8 Kap 5 § 2p): 
 
Hyra: 2183:-/månad (0,5539 x prisbasbelopp/år) 
Livsmedelskostnader: 2490:-/månad för ensamstående (utifrån Konsumentverkets riktlinjer) 
Sammanlagt 4673:- 
Förbrukningsartiklar 4,26:-/dag (utifrån Konsumentverkets riktlinjer) 
 
1.1.5   Hemtagningsteam 
För de som har behov av omvårdnadsinsatser efter sjukhusvistelse eller vid försämring av 
hälsan erbjuds Hemtagningsteam. Behovet är biståndsbedömt. Hemtagningsteamet ger 
hemtjänst, rehabilitering, samt hjälpmedel i det egna hemmet under en inledande period innan 
ordinarie hemtjänst tar över. 
  
1.1.6   Korttidsvård 
Med korttidsvård avses biståndsbedömd vistelse dagtid samt nattetid på en korttidsplats. 
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1.1.7 Dagverksamhet Gläntan 
Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats för personer med speciella behov inom 
äldreomsorgen. Syftet är att med aktiviteter och social gemenskap, ge stöd åt den enskilde och 
upprätthålla psykiska och fysiska funktioner. Dagverksamhet fungerar som ett komplement 
till hemvård och som avlastning för anhöriga. 
 
1.1.8   Maxtaxa 
Den taxa som kommunen fastställer regleras av lagstiftning (8 kap 3-9 §§ SoL1), som sätter 
ett tak för högsta avgift, den sk maxtaxan.  
Maxtaxan omfattar avgiften för service och omvårdnad i ordinärt boende och i särskilt boende 
och är högsta avgiften för hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet och korttidsvård som får 
tas ut av den enskilde.  
Högsta avgiften följer riksdagens beslut om avgiftstak. 
Högsta belopp, maxtaxa som får debiteras för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, 
dagverksamhet samt kommunal hälso-och sjukvård fr.o.m. 1 januari 2020 är 2 125 kronor per 
månad. Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, får per månad 
uppgå till 2 183 kr per månad.2 Detta gäller även bostad med särskild service (socialpsykiatri) 
i de fall beslutet verkställs extern eller av annat skäl inte omfattas av hyreslagen.  
 
1.1.9   Schablonbelopp 
Schablonbeloppet är ett fastställt belopp som skall räcka till normala levnadsomkostnader 
vilka är kostnader för: 

- livsmedel 
- kläder och skor 
- fritid (kyrkoavgiften inryms under denna post) 
- hygien 
- telefon 
- hemförsäkring 
- öppen hälso- och sjukvård 
- tandvård 
- hushållsel  
- förbrukningsvaror 
- resor 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Se bilaga 1 
2 Se SKR https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/boende-och-stod-aldre/ 
 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/boende-och-stod-aldre/
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- möbler och husgeråd  
- läkemedel 

 
Schablonbeloppet är för år 2020 fastställt till: 

• För ensamstående 5 339 kr/ månad, varav för livsmedelskostnader 2 490 kronor  
• För makar och samman boende 4 512 kr/månad, varav för livsmedelskostnader 2 490 

kronor 
• För yngre funktionshindrade 5 873 kr/månad (0 – 61 år) 

 
1.1.9   Individuellt tillägg (individuell del/belopp) 
Till schablonbeloppet kan efter prövning om särskilda skäl föreligger läggas ett individuellt 
tillägg om den enskilde har fördyrade levnadsomkostnader. Det individuella tillägget är 
skillnaden mellan livsmedelskostnaden som ingår i schablonbeloppet och kostnaden som 
debiteras. Dessa kostnader ska vara varaktiga och vara minst 200 kronor per månad var för 
sig.  
 
Med begreppet varaktig karaktär avses att utgiften för den enskilde alltid ska omfatta samma 
specifika orsak. Utgiften skall för den enskilde uppstå minst en gång var fjortonde dag under 
minst en period av sex månader. Den enskilde är skyldig att styrka sina uppgifter och 
ersättning från annat håll får ej utgå. 
 
 
Några exempel på vad som kan motivera ett tillägg är: 

• Kostnader för god man 
• För yngre funktionshindrade extra medel till t ex fritidsaktiviteter eller studier 
• Kostnader för rehabilitering och resor till följd av funktionshinder 
• Specialkost utifrån läkarintyg (Ersättning beviljas i enlighet med konsumentverkets 

rekommendationer) 
 
Fördyrad kost läggs alltid utan prövning som ett individuellt tillägg i följande fall: 

• Helkost, det vill säga samtliga måltider i särskilt boende 
• Matdistribution hel eller halv 

 
 
Exempel på kostnader som inte motiverar ett individuellt tillägg: 

• Allmänt fördyrade levnadsomkostnader 
• Kostnader för sjukresor (ingår i högkostnadsskydd) 
• Reglering av skulder eller höga omkostnader pga skuldsättning 

 
 
 
1.1.11   Faktisk boendekostnad 
Till summan av schablonbeloppet och eventuell individuell del ska de faktiska 
boendekostnaderna läggas.  
 
Faktisk boendekostnad är för: 
 

- Hyresrätt: Månadshyra inklusive kabel-TV. 
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- Villa/Bostadsrätt: Årskostnaden fördelat per månad /månadsavgiften för 
uppvärmning, sophämtning, vatten och avlopp, sotning, fastighetsförsäkring, 
fastighetsskatt samt räntekostnader 70 %  
(30 % avdragsgillt i deklarationen). 

 
 
1.1.12  Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet är det belopp den enskilde har rätt att ha kvar av egen inkomst innan 
avgift/avgifter inom maxtaxan får tas ut. 
Förbehållsbelopp är: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.13   Avgiftsutrymme 
Avgiftsutrymme är skillnaden mellan den enskildes förbehållsbelopp och inkomster, d.v.s. så 
mycket som den enskilde har möjlighet att betala inom maxtaxan. 
 
1.1.14   Prisbasbelopp 
Med prisbasbelopp avses i dessa avgiftsregler det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap 6 § 
lagen (1962:38) om allmän försäkring.  
 
Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor. 
 
2.   Inkomstberäkning 
2.1   Inkomstbegreppet 
Inkomstbegreppet ska grundas på aktuella förvärvs- och kapitalinkomster med tillägg för 
vissa typer av ersättningar som är undantagna från beskattning i Sverige. Som inkomst räknas 
överskott i inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital som den enskilde kan antas få 
under de närmaste tolv månaderna. 
Som inkomst räknas inte: 

- assistansersättning 
- ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkring 
- förmögenhet 
- försörjningsstöd 
- handikappersättning 
- etableringsersättning för flyktingar 
- studiemedel (lånedelen) 
- vårdbidrag (omkostnadsersättning) 

 
 

Schablonbelopp 
 +  Eventuellt individuellt tillägg   
 - Eventuellt individuellt avdrag (se sidan 16) 
 + Faktisk boendekostnad 
 =  Den enskildes förbehållsbelopp 
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2.2   Förvärvsinkomster 
Som förvärvsinkomst räknas:  

- inkomst av tjänst (t ex lön, arvoden, sjukpenning, vissa förmåner och andra 
skattepliktiga ersättningar) 

- ålderspension 
- avtalspension 
- privat pensionsförsäkring 
- alla utländska inkomster, pensioner och andra ersättningar som beskattas i Sverige 

eller i utlandet eller skattefria sådana. 
- studiemedel i form av studiebidrag 
- stipendier till den del som överstiger 3 000 kr 
- avtalsgruppsjukförsäkring 
- livränta skattepliktig 
- vårdbidrag – den del som är skattepliktig det vill säga arvodesdelen 
- sjukersättning 
- arbetslöshetsersättning 
- arbetsmarknadsförsäkringar (AMF) 
- underhållsbidrag 
- bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg. 

 
2.3   Inkomster av kapital 
Inkomst av kapital beräknas på den faktiska inkomsten per 31 december året innan insatsen 
tas emot. 
Det vill säga på de kontrolluppgifter som den enskilde i regel erhåller i januari eller på 
inkomstdeklarationen för inkomståret 2019. 
Exempel på inkomst av kapital är 

- inkomstränta 
- räntebidrag 
- utdelningar 

  
2.4   Näringsverksamhet 
Inkomst av näringsverksamhet beräknas enligt 14 kap. 21 § i inkomstskattelagen, dock endast 
begränsat till uppkomna överskott. 
 
2.5   Förmögenhet 
Förmögenhet påverkar inte inkomstberäkningen, däremot ränteinkomsterna på 
förmögenhetsbeloppet. 
 
2.6   Reavinst/reaförlust 
Beräkning av reavinst eller reaförlust görs inte. 
 
2.7   Barns inkomster 
Barns inkomster och förmögenhet påverkar inte avgiften. 
För barn med hemtjänstinsats beräknas avgiften på föräldrarnas inkomst. 
Hemtjänstinsatser i barnfamilj beräknas enligt gällande avgiftsregler.  
 
2.8   Inkomst för makar och sammanboende  
Makars inkomster läggs samman och fördelas med hälften per person. 
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När det gäller sammanboende som inte är gifta beräknas inkomsterna var för sig. Detta då det 
inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. 
 
För makar med separata boenden läggs inkomsterna samman och utgör hälften för var och en. 
Schablonbeloppet är för var och en schablonbeloppet som ensamstående.  
Det rekommenderas att ansöka om pension som ensamstående hos 
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. 
 
2.9   Barnbidrag 
Om kommunen ger individuellt tillägg till förbehållsbeloppet för familjer med barn räknas 
barnbidraget som avgiftsgrundande inkomst. Barnbidragets syfte är att bidra till att bekosta de 
utgifter familjen har för barnet. 
 
2.10   Inkomstuppgifter/inkomstförfrågan 
För beräkning av den enskildes avgiftsutrymme skickas eller lämnas en blankett för 
inkomstförfrågan till varje ny vårdtagare som får någon form av insats från socialnämnden.  
 
För den enskilde finns två alternativ: 
 

1. Fylla i aktuella inkomstuppgifter på blanketten så att det faktiska avgiftsutrymmet kan 
beräknas. 
Inlämnade inkomstuppgifter kan sedan samköras med uppgifter från 
Försäkringskassan och Skatteverket.  

 
2. Inte fylla i inkomstuppgifter utan på blanketten välja att kryssa JA i rutan för 

kommunens timpris.  
De som väljer detta betalar då: 
Hemtjänst/omvårdnadsavgift 270 kr/timme, max 2 125 kr/månad 
Trygghetslarm  250 kr/månad 

 
De vårdtagare som inte lämnar in några inkomstuppgifter/inkomstblankett debiteras 
kommunens timpris enligt ovan för beviljade insatser. 
 
För ny vårdtagare debiteras preliminärt kommunens timpris fram till dess att en eventuell 
inkomstuppgift/inkomstblankett inkommit. 
 
I början av varje år skickas dessutom en inkomstförfrågan till samtliga vårdtagare för att få in 
aktuella inkomstuppgifter. 
 
2.11   Beräkning av inkomster och skatter 
Aktuella och senaste uppgifter om pensioner med mera används. En slutlig skatteberäkning 
(efter slutlig skattetabell) görs på årsbasis och delas med tolv för att komma fram till en 
månadsinkomst efter skatt. 
Från inkomsten avräknas följande skatter och avgifter: 

- Kommunal skatt 
- Statlig skatt 
- Begravningsskatt 
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3.   Beräkning av boendekostnad 
3.1   Boendekostnad för makar  
Makar med separata boende betraktas som ensamstående. 
Den faktiska boendekostnaden för respektive part läggs var för sig vid beräkningen av 
avgiften. 
Jämkning av avgift ska ske för att se till att den kvarboendes situation inte försämras. 
För makar som bor tillsammans fördelas boendekostnaden med hälften av beloppet på vardera 
parten. 
 
Vid förändringar i boendet rekommenderas att ansöka om bostadstillägg hos 
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.  
 
4.   Jämkning av boendekostnad 
4.1   Jämkning för dubbla boendekostnader vid inflyttning till särskilt boende enligt SoL 
(Socialtjänstlagen) 
De vårdtagare som flyttar från ordinärt boende till särskilt boende med eget hyreskontrakt har 
möjlighet att ansöka om jämkning för dubbla boendekostnader.  
Ansökan görs på särskild blankett och genom att båda aktuella hyresbeloppen redovisas och 
jämkning beslutas genom att kostnaden för den lägsta hyran beviljas.  
Ansökan om jämkning ska ha inkommit till kommunen senast tre månader från första 
inflyttningsdatum till särskilda boendet. 
I de fall bostaden hyrs ut eller avyttras innan jämkningsbeslutets utgång ska 
avgiftshandläggaren meddelas om detta.  
 
Kostnad för mat och omvårdnad debiteras enligt rådande avgiftsregler under jämkningstiden. 
För medboende på särskilt boende görs inte jämkning för dubbla boendekostnader. 
 
4.2   Jämkning vid vistelse på korttidsvård 
Under vistelsetiden på korttidsvården kan jämkning ske för dubbla boendekostnader med 
maximalt den del av korttidsavgiften som utgör hyreskostnaden.  
Ansökan görs på särskild blankett och utreds av avgiftshandläggaren. 
Ansökan om jämkning skall ha inkommit till kommunen senast tre månader från första dagen 
på korttidsenheten.  
Kostnad för omvårdnad, kost och förbrukningsartiklar debiteras enligt rådande avgiftsregler 
under jämkningstiden. 
 
4.3   Trygghetsboende 
Vid inflyttning till trygghetsboende sker ingen jämkning. 
 
5.   Avgifter 
5.1   Avgifter i ordinärt boende (t ex boende i trygghetsboende, hyresrätt, bostadsrätt 
eller villa)       
 
5.1.1   Hemtjänst  
Hemtjänstavgiften ingår i maxtaxan. 
 
Kostnaden är 270 kr/timme och avgiften beräknas utifrån hel eller halv timme. 
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Månadsavgiften beräknas på antalet beviljade timmar/månad dock max 2 125 kr/månad. 
De beviljade timmarna beslutas av biståndshandläggare. 
Avgiften kan aldrig bli högre än den enskildes uträknade avgiftsutrymme. Den som helt 
saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift.   
Hjälp utöver 7,88 timmar/månad är avgiftsfritt eftersom den enskilde då är uppe i maxavgift. 
 
När insatsen är beslutad innan den 15:e i månaden betalas avgift för hela den innevarande 
månaden. Är insatsen beslutad efter den 15:e i månaden betalas avgift först för månaden 
därpå. 
Avslutas insatsen innan den 15:e i månaden betalas avgift till och med den siste i föregående 
månad. När insatsen avslutas efter den 15:e i månaden betalas avgift till och med den siste i 
den innevarande månaden. 
 
 
5.1.2   Hemtagningsteam 
Kostnaderna inom ramen för hemtagningsteamet debiteras som hemtjänst. 
 
5.1.3   Trygghetslarm  
Avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan och är 250 kronor/månad. Anhöriglarm/extra 
klocka debiteras med 100 kr/månad.  
 
Avgiften kan dock aldrig bli högre än den enskildes uträknade avgiftsutrymme. Den som helt 
saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift. 
 
När insatsen är beslutad innan den 15:e i månaden betalas avgift för hela den innevarande 
månaden. Är insatsen beslutad efter den 15:e i månaden betalas avgift först för månaden 
därpå. 
 
Avslutas insatsen innan den 15:e i månaden betalas avgift till och med den siste i föregående 
månad. När insatsen avslutas efter den 15:e i månaden betalas avgift till och med den siste i 
den innevarande månaden. 
 
5.1.4   Måltidskostnad och matdistribution  
Avgiften för distributionen av mat ingår i maxtaxan. Kostnad är 10 kr per måltid. 
 
Avgift för distribution av mat betalas för det antal portioner/vecka som biståndsbeslutet 
omfattar.  
 
Avvikelse från biståndsbeslutet rapporteras som reducering av matdistribution. 
 
Kostnad per portion         70 kr tillkommer distributionskostnad 10 kronor. 
Halv matdistribution (varannan dag)  1 200 kr/månad (mat+distribution) 
Hel matdistribution (varje dag)  2440 kr/månad (mat+distribution) 
 
5.1.5   Insatser för personer som erhåller personlig assistans 
För de personer som omfattas av lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och beviljats personlig assistans utgår ingen egenavgift för de 
insatser som utförs av den personliga assistansen i enlighet med lagstiftningen. 
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I de fall hemtjänstinsats ges utöver det som ingår i den personliga assistansen sker debitering 
för dessa insatser enligt gällande avgiftsregler för ordinärt boende.  
 
5.1.6   Näringsdrycker  
Avgiften för näringsdrycker ingår inte i maxtaxa. 
 
I ordinärt boende debiteras kostnad för näringsdrycker enligt faktiskt kostnad för erhållen 
näringsdryck. 
 
I särskilt boende ingår kostnad för näringsdrycker i avgiften för kost. 
 
5.1.7  Sondmat 
Avgiften för sondmat ingår inte i maxtaxa. 
 
I ordinärt boende debiteras den enskilde för sondmat en avgift på 50 kronor per dag i de fall 
den enskilde också har hemsjukvård. 
 
I särskilt boende ingår kostnad för sondmat i avgiften för kost. 
 
5.1.8  Måltider i matsal för boende på trygghetsboende samt måltider på sociala 
träffpunkter  
 
Avgiften för måltider i matsal för boende på trygghetsboende ingår inte i maxtaxan. 
 
Lunch:   70 kr/portion        
Anhöriglunch: 80 kr/portion 
 
Avgiften för måltider på sociala träffpunkter, exempelvis på Fabriksgatan och på Solrosen, 
ingår inte i maxtaxan. 
 
 
5.1.9   Avgifter för korttidsvård/växelvård 
Avgiften för korttidsvård är en dygnskostnad och är uppdelad i fyra delar: 
 
- Omvårdnadsdel Ingår i maxtaxan 69,67 kr/dygn 
- Hyra  Ingår inte i maxtaxa * 71,57 kr/dygn 
- Kost  Ingår inte i maxtaxan 81,64 kr/dygn 
- Förbrukningsartiklar Ingår inte i maxtaxan  4,26 kr/dygn 
* går att ansöka om jämkning för dubbla boendekostnader, se under avsnitt jämkning.  
 
Beloppen regleras årligen och är knutna till prisbasbeloppet (47 300 kronor för år 2020). 
Avgiften räknas från dag två och betalning sker därefter för samtliga vistelsedygn på 
korttidsenheten. 
Avgiften för korttidsvård är max 227 kr/dygn. 
Avgiften för omvårdnadsdelen kan dock aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. 
Den som helt saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift. 
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5.1.10   Dagverksamhet inom äldreomsorgen 
Avgiften för dagverksamhet är uppdelad i två delar: 
- Omvårdnad  ingår i maxtaxan 55 kr/dag 
- Kost  ingår inte i maxtaxa 70 kr/dag 
 
Avgiften för dagvård tas ut per dag och som max med 125 kr/dag. 
Avgift för matdistribution ska dras av för de dagar den enskilde vistas på dagverksamhet.  
 
 
5.1.11   Avgifter i särskilt boende  
Avgiften för särskilt boende är uppdelad i tre delar: 
 
-    Omvårdnadsdel Ingår i maxtaxan  Max 2 125 kr/månad. 
- Kost  Ingår inte i maxtaxa 3 100 kr/månad 
- Hyra  Ingår inte maxtaxa * Avgift beroende på vilket boende 

* går att ansöka om jämkning för dubbla boendekostnader, se under avsnitt jämkning. 
 
Anhörigmåltider:  
Frukost 25:- 
Lunch 80:- 
Kaffe 15:- 
Kvällsmat 25:- 

 
Avgift för omvårdnad och kost debiteras från den dagen den enskilde flyttat in.  
Omvårdnadsavgiften kan aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som helt 
saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift för omvårdnad.  
För bostad i kommunens särskilt boende tecknas hyreskontrakt. Den enskilde har möjlighet 
att ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.    
 
Vid inflyttning till särskilt boende debiteras med 1/30 per dag.  
 
Socialnämnden fastställer och reglerar hyrorna i kommunens särskilt boende med beaktande 
av de nivåförändringar som allmännyttan och hyresgästföreningen överenskommer 
beträffande det allmännyttiga bostadsbeståndet. 
(Aktuella hyror för kommunens särskilt boende se bilaga 2) 
 
För person, som kommunen har betalningsansvar för och som vistas i boendeform hos annan 
vårdgivare, ska fastställd hyra för den aktuella bostaden användas om sådan finns. 
I annat fall fastställer Socialnämnden hyran 
(fastställd till 2 183 kronor för år 2020). 
 
 
5.1.12  Resor med leasingbil, buss i verksamhet eller privata bilar 
 Den enskilde betalar en avgift för resa med leasingbil, buss verksamheten eller privata bilar. 
Avgiften är 18 kr/mil om man är en eller två brukare som följer med. Är man fler än två är 
avgiften 36 kr/mil som delas på antalet brukare/klienter som är med på resan. Samma avgifter 
gäller för brukaren om man som personal kör med egen privat bil. 

 
5.1.13  Hälso- och sjukvårdsinsatser 
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Avgiften för hemsjukvård ingår i maxtaxan. 
För hemsjukvårdsinsatser efter beslut av legitimerad sjuksköterska och för insatser av 
paramedicinsk personal (sjukgymnast/arbetsterapeut) är avgiften 300 kronor per månad 
oavsett omfattning.  
Avgiften kan dock aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som helt saknar 
avgiftsutrymme betalar ingen avgift. 
 
5.1.14   Återlämning av hjälpmedel 
Kommunen står ej för hämtning av hjälpmedel som normalt kan återlämnas av brukaren eller 
någon närstående. Om det ändå, i undantagsfall, måste ske debiteras brukaren en avgift på  
600 kronor. Undantaget är hjälpmedlen säng, lyft, komfortrullstol, mobil toa/duschstol och 
gåbord, som kommunen ombesörjer hämtning av utan kostnad om inte brukaren eller någon 
närstående kan ombesörja transporten. Oaktsamt handhavande kan innebära att den enskilde 
blir ersättningsskyldig för motsvarande reparationskostnader. 
 
5.1.15   Avlösning i hemmet 
Erbjudande om avlösning i hemmet som stöd för anhöriga som vårdar närstående är 
avgiftsfritt upp till 10 timmar per månad. 
Efter de avgiftsfria timmarna gäller motsvarande timavgift som för hemtjänst. 
 
 
6. Reducering av förbehållsbeloppet/individuellt avdrag 
6.1   Reducering av förbehållsbeloppet/individuellt avdrag 
För personer som bor inom särskilt boende ingår i vissa fall kostnader för förbrukningsartiklar 
och el i boendet. I dessa fall sker en reducering av förbehållsbeloppet, då kostnaderna ingår i 
schablonbeloppet. 
 
Som förbrukningsartiklar räknas 
- Toalett- och hushållspapper 
- Rengöringsmedel 
- Tvätt- och diskmedel 
- Disk- och dammtrasor 
- Glödlampor och säkringar 
- Luktförbättrare 
- Soppåsar 
 
För förbrukningsartiklar reduceras förbehållsbeloppet utifrån konsumentverkets beräkning för 
hushållsbudget. 
För elkostnad reduceras förbehållsbeloppet med 100 kr/månad. 
 
7.  Reducering av avgift 
7.1   Hemtjänstavgift ordinärt boende 
Vid utebliven hjälp av samtliga insatser under en tidsperiod av sammanhängande 14 dagar 
reduceras den enskildes hemtjänstavgift för den insatsen den erhållit utifrån det individuella 
avgiftsutrymmet.                  
Ingen hemtjänstavgift debiteras vid utebliven hjälp av insatser sammanhängande under en 
tidsperiod motsvarande en hel månad.    
Vid utebliven hjälp kortare än 14 dagar sker ingen reducering. 
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Ovanstående gäller även i de fall den enskilde vistas på sjukhus. 
 
7.2   Avgift för Trygghetslarm 
Avgiften för trygghetslarm är en abonnemangsavgift och någon reducering av denna sker 
aldrig.  
 
7.3   Matdistribution 
De dagar den enskilde avsäger sig matdistributionen reduceras kostnaden fr.o.m. dag 1 med 
80 kr/portion, om avbeställningen skett enligt reglerna.  
 
7.4   Kostavgift inom särskilt boende 
Vid planerad frånvaro kan avdrag för kost göras. Reducering av kostnaden förutsätter 
avbeställning i enlighet med i verksamheten rådande regler. 
 
Reducering av kostnad för kost görs endast för hel dag. Avdrag görs med 102 kronor per dag 
från och med dag 1. 
 
7.5   Omvårdnadsavgift särskilt boende 
Vid sammanhängande frånvaro mer än 14 dagar halveras den enskildes omvårdnadsavgift 
utifrån det individuella avgiftsutrymmet. 
 
Ingen omvårdnadsavgift debiteras vid sammanhängande frånvaro under en tidsperiod 
motsvarande en hel månad.     
 
Vid frånvaro kortare än 14 dagar sker ingen reducering. 
 
7.6   Sjukhusvistelse för boende i särskilt boende 
Avdrag på kost avgiften görs med 102 kronor per dag från och med dag två. 
 
Omvårdnadsavgiften halveras vid sammanhängande frånvaro mer än 14 dagar. Vid frånvaro 
kortare än 14 dagar sker ingen reducering av omvårdnadsavgiften. 
 
7.7   Hyra särskilt boende 
Reducering av hyreskostnaden i särskilt boende sker aldrig, undantaget vid jämkning (se sid 
10).   
 
8.   Retroaktiva justeringar  
8.1   Retroaktiva justeringar 
Retroaktiv betalning av avgift kan ske vid bland annat följande fall: 
- förändrad avgiftsberäkning på grund av förändrade inkomstuppgifter 
- felaktig avgiftsberäkning  
- felaktigt angivna inkomstuppgifter från den enskilde 
- den årliga justeringen av samtliga vårdtagares avgifter på grund av nya inhämtade 

inkomstuppgifter, förändrat schablonbelopp, hyresökningar mm. 
 
Förändringar enligt ovan kan innebära retroaktiv debitering eller återbetalning från 
kommunens sida med max tre månader. 
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9.   Allmänt om debitering 
9.1   Debitering i ordinärt boende, särskilt boende, samt korttidsvård 
Debitering av avgifter  
* Ordinärt boende debitering sker månadsvis i efterskott 
* Särskilt boende debitering sker månadsvis för innevarande månad 
* Korttidsvård debitering sker månadsvis i efterskott 
 
Räkningarna skickas ut senast i mitten på månaden och förfaller den siste i månaden. 
  
Justering av avgift sker i efterskott max tre månader. 
 
Räkning och avgiftsbeslut kan skickas till annan mottagare om så önskas, exempel till anhörig 
eller god man. Detta meddelas till kommunens avgiftshandläggare.  
 
Räkning kan betalas via autogiro. För mer information kontakta kommunens 
avgiftshandläggare. 
 
9.2   Boende i annan kommun eller annan vårdgivare 
För person som erhåller bostad och vård i boendeform i annan kommun eller av annan 
vårdgivare och där Åstorps kommun har betalningsansvaret gäller samma avgiftssystem som i 
kommunens egna boendeformer. 
 
Personer från annan kommun som tillfälligt är bosatt i Åstorp med insatser, debiteras 
hemkommun enligt faktisk kostnad. 
 
10. Avgifter inom LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) 
10.1   Inkomster 
Vid fastställande av inkomst beaktas aktuella förvärvsinkomster samt taxerad kapitalinkomst. 
Som inkomst räknas:  
-   inkomst av tjänst  
-   pension  
-   sjukersättning  
-   livränta  
-   bostadsbidrag  
-   bostadstillägg/särskilt bostadstillägg  
-   inackorderingsbidrag  
-   aktivitetsersättning   
-   studiestöd 
 
10.2   Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet utgör den summa brukaren ska ha kvar efter erlagd boendekostnad. 
Förbehållsbeloppet för ensamstående är 149 % av prisbasbeloppet per år. 
Förbehållsbeloppet för makar och registrerade partners är hälften av 245 % av prisbasbeloppet 
per person och år. 
Beräknas på prisbasbeloppet för innevarande år. 
 
10.3   Jämkning av boendekostnad 
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I de fall boendekostnaden överstiger förbehållsbeloppet görs reducering av boendekostnaden 
så att brukaren försäkras sitt förbehållsbelopp. 
Den boende förutsätts söka bostadstillägg i de fall full hyreskostnad ej kan tas ut. 
 
10.4   Jämkning för dubbla boendekostnader vid inflyttning  
De vårdtagare som flyttar från ordinärt boende och med eget hyreskontrakt har möjlighet att 
ansöka om jämkning för dubbla boendekostnader. Ansökan görs genom att båda aktuella 
hyresbeloppen redovisas och jämkning beslutas genom att kostnaden för den lägsta hyran 
beviljas. 
Ansökan om jämkning skall ha inkommit till kommunen senast tre månader från första 
inflyttningsdatum till boendet. 
Maximal jämkningstid är tre månader.  
Jämkning sker med maximalt den boendekostnad som tillkommer för boendet.  
I de fall bostaden hyrs ut eller avyttras innan jämkningsbeslutets utgång ska 
avgiftshandläggaren meddelas om detta.  
Avgift för kost debiteras enligt rådande avgiftsregler under jämkningstiden. 
 
10.5   Hyror 
Vid inflyttning före den 15 i månaden debiteras hel månadshyra. 
Vid inflyttning efter den 15 i månaden debiteras halv månadshyra. 
 
10.6   Egenavgifter vid boendeplacering 
Personer som tillhör personkretsen i LSS lagstiftningen och som har ett beslut om placering 
hos annan vårdgivare enligt SoL eller LSS betalar egenavgift för kost och logi. 
Vid framräknande av avgift för kost används konsumentverkets riktlinjer för personer med 
motsvarande ålder och kön. 
Vid framräknande av hyreskostnad används konsumentverkets riktlinjer och brukaren 
debiteras kostnad motsvarande halva kostnaden för ensamstående. 
Gymnasium för rörelsehindrade debiteras utifrån socialstyrelsens gällande föreskrifter. 
Kost och logi debiteras vårdnadshavaren i de fall brukaren är under 18 år eller till dess 
brukaren avslutat gymnasieutbildning, därefter debiteras brukaren. 
 
Avgifter för kost vid boende i bostad med särskild service enl. LSS debiteras utifrån 
livsmedelskostnad. Avgiften debiteras i förskott och justeras utifrån antal måltider i efterhand. 
Dock kan mat vid särskilda tillfällen behöva distribueras från centralkök. I sådant fall 
debiteras avgift om 70:-/måltid. 
 
10.7   Reducering av förbehållsbelopp 
Om brukaren i sitt boende erhåller förbrukningsartiklar som normalt skulle rymmas inom 
förbehållsbeloppet reduceras detta belopp med 100: - per månad enligt konsumentverkets 
beräkning för hushållsbudget. 
Som förbrukningsartiklar räknas toalett och hushållspapper, rengöringsmedel, tvätt- och 
diskmedel, disk- och dammtrasor, glödlampor och säkringar, soppåsar. 
I de fall el ingår i boendet reduceras förbehållsbeloppet med 100: - vilket utgör halva summan 
av konsumentverkets kostnad för el för ensamstående. 
 
10.8   Korttidstillsyn 
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Kostnad för måltider i korttidstillsyn beräknas på konsumentverkets riktlinjer med hänsyn till 
barnets ålder och kön. Fördelningen av kostnad per måltid utgår från Kommunförbundets 
procentsatser. 
Kostnad för måltider debiteras vårdnadshavaren kvartalsvis. 
 
10.9   Korttidsvistelse 
Kost debiteras kvartalsvis vårdnadshavaren i de fall brukaren är under 18 år eller till dess  
brukaren avslutat gymnasieutbildning, därefter debiteras brukaren. 
Kostnad för kost debiteras enligt konsumentverkets riktlinjer med hänsyn till ålder och kön. 
Fördelning av kostnad per måltid utgår från Kommunförbundets procentsatser. 
Undantag från detta gäller vid lägervistelse där annan huvudman subventionerar vistelsen. 
 
10.10   Resor med leasingbil, verksamhetens buss eller privata bilar 
Brukaren betalar en avgift för resa med leasingbil, verksamhetens buss eller privata bilar. 
Avgiften är 18 kr/mil om man är en eller två brukare som följer med. Är man fler än två är 
avgiften 36 kr/mil som delas på antalet brukare/klienter som är med på resan. Samma avgifter 
gäller för brukaren om man som personal kör med egen privat bil. 
 
10.11   Allmänt om debiteringen 
Räkningarna skickas ut senast i mitten på månaden och förfaller den siste i månaden. 
  
Justering av avgift sker i efterskott max tre månader. 
 
Räkning och avgiftsbeslut kan skickas till annan mottagare om så önskas, exempel till anhörig 
eller god man. Detta meddelas till kommunens avgiftshandläggare.  
 
Räkning kan betalas via autogiro. För mer information kontakta kommunens 
avgiftshandläggare. 
 
 
11. Uttag av egenavgift gällande övriga insatser vuxna 
11.1   Uttag av egenavgift gällande externt placerade vuxna 
Bestämmelserna om egenavgifter i SoL skiljer på stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär och andra stöd- och hjälpinsatser. Huvudregeln enligt 8 kap 1 § SoL är 
att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. Kommunen 
får dock ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling för missbruk i HVB 
eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, såväl pensionärer som 
personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och oavsett om vården sker 
enligt SoL eller enligt LVM. Det gäller oavsett om vården ges i ett hem för vård eller boende 
eller i ett familjehem.  
Den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på behandlingshem, i 
familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 80 kr/ dag. Detta regleras i 6 kap 1 § SoF och 
106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken (SFB). En bedömning av den enskildes 
betalningsförmåga måste göras i samband med att egenavgiften fastställs.  
 
För personer som uppbär sjukpenning eller vissa andra specifika ersättningar gäller att 
avgiften inte får överstiga en tredjedel av sjukpenning/ersättningsbeloppet efter skatteavdrag. 
I övriga fall får avgiften utgöra högst en tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter 
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skatteavdrag delat med 30. Avgiften avrundas till närmast lägre kronantal. Detta regleras 
också i 106 kap 39 § SFB.    
 
Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte kan tas ut kan 
avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 4 § SoL. 
Begäran ska göras hos Försäkringskassan om att ersättningen för egenavgiften betalas ut till 
socialnämnden. Fullmakt behövs inte/ska inte begäras från den enskilde. Av den som uppbär 
pension kan dock inte avgift tas ut. 
 
11.2 Uttag av egenavgift för andra stöd- och hjälpinsatser 
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 § SoL 
ta ut skälig ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte överstiga kommunens 
självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är huvudorsaken till stöd- och hjälpinsatserna.  
Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är t.ex. boendestöd, kontaktperson, 
placering i stöd- och omvårdnadsboende i HVB samt familjehemsplacering i form av stöd- 
eller omvårdnadsinsats. Placering i skyddat boende för kvinnor likställs med stödboende i 
HVB. 
 
 
12. Avgifter gällande placerade barn 
12.1   Ersättning från föräldrar till placerade barn 
Föräldrar till ett barn som genom socialnämnden får vård i annat hem, är skyldiga att i skälig 
utsträckning bidra till kostnaderna enligt 8 kap 1 § Socialtjänstlagen. Avgiftshandläggarna 
utreder föräldrarnas underhållsförmåga utifrån taxeringsunderlag. Om den enskilde saknar 
inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte kan tas ut kan avgiften fastställas till ett 
lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 4 § SoL. Beslut om eftergift fattas enl. 9 Kap 4 § 
SoL av beslutsdelegat enligt delegationsordningen. 
 
 
13.   Överklagan 
13.1   Överklagan 
Den enskildes avgiftsberäkning och avgiftsbeslut för avgifter som ingår i maxtaxan är 
överklagningsbart till förvaltningsdomstol.  
 
Avgifter som inte ingår i maxtaxan är ej överklagningsbara. 
På avgiftsbeslutet finns uppgifter om vem som handlagt ert ärende, hur avgiften har beräknats 
samt datum för beslutet. 
 
Beslutet överklagas skriftligen. 
 
Överklagandet ska skickas eller lämnas till: 
 
Åstorps Kommun 
Socialnämnden 
265 80  ÅSTORP 
 
I överklagan skall framgå vilket beslut som överklagas samt vilken nämnd eller tjänsteman 
som fattat beslutet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt samt vilken ändring ni 
vill ha. 
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För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in till förvaltningen senast inom 
tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. 
Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till Förvaltningsrätten 
om inte nämnden/tjänstemannen själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.    
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Bilaga 1 
Lagar och förordningar som styr kommunens avgiftssystem inom 
socialtjänsten 
 
Socialtjänstlag (2001:453) 

8 kap. Avgifter  

1 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får 
dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller 
därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen 
meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen 
ta ut skälig ersättning. 

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig 
utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall 
uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgift har bestämts enligt 2 §. 

2 § För familjerådgivning, verksamhet för barn och  ungdom enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär, hemtjänst, dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § 
tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken eller för annan liknande social tjänst får kommunen ta ut skäliga 
avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. 

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns ytterligare bestämmelser i 3-9 §§.  

3 § Med prisbasbelopp avses i detta kapitel prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen(1962:381) om allmän försäkring.  

4 § Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, 
fördelad med lika belopp per månad. 

Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 21 § första stycket 1-3 och 5 lagen (2001:000) om bostadstillägg till pensionärer 
m fl. Som inkomst ska även räknas bostadsbidrag enligt 20 § samma lag och bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om 
bostadsbidrag. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för 
den enskilde. 

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster. 

5 §/Träder i kraft I:2018-01-01/ Den enskildes avgifter får  
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp, 
2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Lag (2017:613). 

6 § Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs 
skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad 
ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §. 
Lag (2001:847). 

7 § Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom 
boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. 
För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.  

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av 
1. 1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller 
2. 1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor. 



23 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, 
telefon, radio- och TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, 
möbler, husgeråd och läkemedel. Lag (2017:47). 

8 § Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt 
har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.  

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 
7 § tredje stycket därför att  
1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,  
2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller  
3. posten tillhandahålls kostnadsfritt. 

Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde omfattas av sådan avgiftsfrihet som 
avses i 17 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2017:47). 

9 § Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras 
utan föregående underrättelse, om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet. 

En ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då anledning till ändring har uppkommit. En 
ändring av avgiften skall dock gälla från och med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder 
ändringen, om förhållandena avser hela den månaden. Lag (2001:847). 

 
16 kap. 
Överklagande av beslut 
3 § 
Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har 
meddelat beslut i fråga om 
- avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4-9 §§. 
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt eller kammarrätt får 
dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan det har vunnit laga kraft. 
 
 
Socialtjänstförordningen (2001:937) 
 
6 kap. Avgifter mm 
 
Vissa stöd- och hjälpinsatser 
1 § Den ersättning för uppehälle som kommunen får ta ut vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 
enligt 8 kap 1 § 1:a st Socialtjänstlagen får uppgå till högst 80 kr per dag. 
 
 
Lag om allmän försäkring (1962:381) 
 
3 kap. Om sjukpenning 
 
15 § Sjukpenning utgår ej för tid då den försäkrade 
a) fullgör annan tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt än grundutbildning som är längre än 60 dagar; 
b) är intagen i sådant hem som avses i 12 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga med stöd av 3 § sagda lag; 
c) är häktad och intagen i kriminalvårdsanstalt; 
d) i annat fall än under b) och c) sagts av annan orsak än sjukdom tagits om hand på det allmännas bekostnad. 
För varje dag då en försäkrad bereds vård i ett sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt socialtjänstlagen som 
ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika, skall sjukpenningen på begäran av den som svarar för 
vårdkostnaderna minskas med 80 kr, dock högst med en tredjedel av sjukpenningens belopp. Därvid ska det belopp varmed 
minskningen sker avrundas till närmast lägre hela krontal. Det belopp som sjukpenningen minskas med skall betalas ut till 
den på vars begäran minskningen har gjorts. 
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Utan hinder av första stycket utgår sjukpenning till försäkrad som avses under c) vid sjukdom som inträffar under tid då han 
får vistas utom anstalt och därvid bereds tillfälle att förvärvsarbeta.  

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
Avgifter m.m. 

18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning enligt 51 kap. 
socialförsäkringsbalken får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning. Lag (2010:480). 

19 § Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har hel allmän 
ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst 
av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga 
kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina 
personliga behov. Lag (2010:480). 

20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är 
föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i 
sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 

21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för insatser enligt 
denna lag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620381.htm#K3P15S1#K3P15S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.htm#K51
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM#P18#P18
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM#P20#P20
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Bilaga 2  

Hyror i kommunens särskilt boende – gäller fr.o.m. 2019-04-01 
Astern  Hyra 
Lägenhet 101 5484 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 102 5484 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 103 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 104 5674 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 105 5674 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 106 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 107 5257 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 108 5257 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 109 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 110 6082 kr/månad inkl elkostnad 
Lägenhet 111 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 112 6082 kr/månad inkl elkostnad  
  
     
Lägenhet 201 5484 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 202 5484 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 203 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 204 5674 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 205 5674 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 206 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 207 5257 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 208 5257 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 209 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 210 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 211 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 212 6082 kr/månad inkl elkostnad  
     
Lägenhet 301 5484 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 302 5484 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 303  6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 304 5674 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 305 5674 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 306 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 307 5257 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 308 5257 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 309 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 310 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 311 6082 kr/månad inkl elkostnad  
Lägenhet 312 6082 kr/månad inkl elkostnad 
 
Backsippan 4285 kr/månad inkl elkostnad 
Vån.1 Lgh 501 – 508 
Vån. 2 Lgh 509 – 516 
Vån. 3 Lgh 517 – 524 
 
 
Vidåsen  4 791 kr/månad inkl elkostnad 
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      Omsorgen 

Höken 
Lägenhet 22                 4 848 kr/månad  
Lägenhet 25                 3 828 kr/månad  
Lägenhet Skogsgatan 14                  4 766 kr/månad  
Lägenhet 40                 4 153 kr/månad  
Lägenhet 36                 3 372 kr/månad  
Lägenhet 24                 3 564 kr/månad  
Lägenhet 52                  4 714 kr/månad  
Lägenhet 53                 4 727 kr/månad  
Lägenhet 14                 4 153 kr/månad  
Lägenhet 55                 4 925 kr/månad  
Esplanaden 13 A lgh.1301              6 908 kr/månad  
Esplanaden 13 A lgh.1203              5 646 kr/månad 
Esplanaden 13 A lgh.1204              6 209 kr/månad 
Fabriksgatan 19 B lgh.1103            5 194 kr/månad 
Pilgatan 1 A lgh.1201                     5 319 kr/månad 
Fabriksgatan 19 B lgh.1003            5 088 kr/månad 
Höken 2 lgh.1                                 5 052 kr/månad  
  
 
Rågenvillan                                   4 387 kr/månad 
 
Rosa villan 
Lägenhet 1                                     6 728 kr/månad 
Lägenhet 2                                     5 516 kr/månad 
Lägenhet 3                                     6 728 kr/månad        
Lägenhet 4                                     5 516 kr/månad 
Lägenhet 5                                     5 516 kr/månad 

      Bryggan 
Lägenhet 1A   31,0 kvm                2 909 kr/månad inkl elkostnad 
Lägenhet 1B   22,0 kvm                2 100 kr/månad inkl elkostnad 
Lägenhet 2      40,5 kvm                3 967 kr/månad  
Lägenhet 3      41,0 kvm                4 017 kr/månad  
Lägenhet 4      42,0 kvm                4 115 kr/månad  
Lägenhet 5      44,5 kvm                4 361 kr/månad  
Lägenhet 6      44,5 kvm                4 067 kr/månad  
 

       
      Piren 

Lägenhet 1       41,1 kvm               5 357 kr/månad inkl elkostnad 
Lägenhet 2       38,6 kvm               5 032 kr/månad inkl elkostnad 
Lägenhet 3       42,0 kvm               5 474 kr/månad inkl elkostnad 
Lägenhet 5       38,6 kvm               5 032 kr/månad inkl elkostnad 
Lägenhet 6       50,0 kvm               6 517 kr/månad inkl elkostnad 
Lägenhet 7       41,4 kvm               5 397 kr/månad inkl elkostnad 
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Sammanträdesprotokoll 
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Sn §  
 
Kvalitetshöjande åtgärder – Utökande av budget och skuldrådgivare 
till heltidstjänst  
Dnr 2020/39 
 
Sammanfattning 
Behov av att utöka arbetet med budget och skuldrådgivning har identifierats, 
dels då Åstorps kommun har Sveriges tredje mest skuldsatta 
kommuninvånare enligt Kronofogdens statistik från 2019 samt att 703 barn i 
kommunen lever med skuldsatta föräldrar, kommunen är också en av de 32 
mest segregerade i Sverige. (Delegationen mot segregation). Arbetet med 
budget och skuldrådgivning kan inte bara motverka detta utan även 
förebygga överskuldsättning och hjälpa skuldsatta personer att hitta 
lösningar på sin ekonomiska situation. Genom att utöka budget och 
skuldrådgivningen kan förvaltningen förebygga flertalet vräkningar genom 
att minska invånarnas hyresskulder samt minska konstanterna för 
socialförvaltningens vräkningsförebyggande arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jessica Björn, myndighetschef daterad 2020-02-26  
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att utöka tjänsten som budget och skuldrådgivare från 
nuvarande 50 % till att omfatta en 100% tjänst.   
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Att utöka tjänsten som budget och skuldrådgivare från nuvarande 50 % till 
att omfatta en 100% tjänst.   
_________ 
Expedieras:  
Akten 
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Myndighetsavdelningen 
 

 

 
 
Jessica Björn 
Verksamhetschef myndighetsavdelningen 
042 – 64 123 
Jessica.bjorn@astorp.se 
 

Socialnämnden  
 
Utökande av budget och skuldrådgivare till omfattande heltidstjänst 
Dnr 2020/39 
 
Sammanfattning 
Behov av att utöka arbetet med budget och skuldrådgivning har identifierats, dels 
då Åstorps kommun har Sveriges tredje mest skuldsatta kommuninvånare enligt 
Kronofogdens statistik från 2019 samt att 703 barn i kommunen lever med 
skuldsatta föräldrar, kommunen är också en av de 32 mest segregerade i Sverige. 
(Delegationen mot segregation). Arbetet med budget och skuldrådgivning kan inte 
bara motverka detta utan även förebygga överskuldsättning och hjälpa skuldsatta 
personer att hitta lösningar på sin ekonomiska situation. Genom att utöka budget 
och skuldrådgivningen kan förvaltningen förebygga flertalet vräkningar genom att 
minska invånarnas hyresskulder samt minska konstanterna för 
socialförvaltningens vräkningsförebyggande arbete. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att utöka tjänsten som budget och skuldrådgivare från 
nuvarande 50 % till att omfatta en 100% tjänst.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jessica Björn, myndighetschef daterad 2020-02-26 
Bilaga 1 Kontigo, Kartläggning och behovsanalys av segregationen i Åstorp 
Bilaga 2 Statistik skuldsättning i svenska kommuner 
 
Ärendet 
Kommunernas skyldighet att erbjuda kommuninvånare kostnadsfri budget- och 
skuldrådgivning regleras i socialtjänstlagens 5 kap 12 §. Det är en obligatorisk 
uppgift, men lagstiftningen ställer inga specifika krav på hur kommunen ska 
organisera verksamheten internt. Invånarnas möjlighet till skuldsanering regleras i 
skuldsaneringslagen och lagen om skuldsanering för företagare, F-
skuldsaneringslagen. 
 
I Åstorps kommun är budget och skuldrådgivningen organiserad inom 
socialförvaltningens öppenvårdsverksamhet och omfattar en 50 % tjänst.  

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-26 
Version  1 
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Kronofogdens statistik från 2019 visar att Åstorp är Sveriges tredje mest 
skuldsatta kommun och 703 barn i kommunen lever med skuldsatta föräldrar. 
Kommunen är också en av de 32 mest segregerade i Sverige. (Delegationen mot 
segregation)  

Budget och skuldrådgivaren har i sin nuvarande tjänst möjlighet att arbeta med 
mellan sex till tio ärenden i taget och ett ärende kan pågå mellan två månader upp 
till ett år. Många individer söker sig direkt till budget och skuldrådgivaren eller 
kommer på remiss från socialtjänsten eller Kronofogden. 

Den vanligaste orsaken till egenkontakt är önskemål om hjälp med att ansöka om 
skuldsanering. Enligt Kronofogdens statistik har 39 personer ansökt om 
skuldsanering 2018 samt 56 personer 2019 i Åstorps kommun. 
I dagsläget arbetar kommunen alltså mest reaktivt och saknar delar av det 
förebyggande arbetet. Grundidén med det kommunala budget- och 
skuldrådgivarna är att de genom olika former av ekonomisk rådgivning både ska 
bidra till att förebygga överskuldsättning och hjälpa skuldsatta personer att hitta 
lösningar på sina skulder exempelvis genom upprättandet av avbetalningsplaner 
och avtal för att reglera sina skulder. I Åstorps kommun har vi en ansträngd 
bostadsmarknad och en budget och skuldrådgivare hade kunna förebygga flertalet 
vräkningar genom att minska invånarnas hyresskulder samt minska konstanterna 
för socialförvaltningens vräkningsförebyggande arbete.  

Budgetrådgivning kan ses som en kortsiktig kommunal kostnad eller en långsiktig 
social investering (Källa: Konsumentverkets Rapport 2011:11)  

Socialförvaltningens mål är att i framtiden arbeta förebyggande mot skulder 
genom en heltidstjänst som organiseras inom myndighetsavdelningens enhet för 
ekonomiskt bistånd. Effekten av detta är minskad andel barn i skuldsatta familjer, 
starkare och självständigare hushåll med stabil och hållbar ekonomi samt att 
förebygga skulder och vräkningar.  

Ekonomi:  
Ökad personalkostnad omfattande 300 000kr/år. 

Uppföljning och verkställighet 
Beslut verkställs efter att uppdrag ges och budgetförutsättningar fördelats i form av 
300 000kr/år till myndighetsavdelningen. Beslutet följs upp kvartalsvis och ansvarig för 
uppföljningen är områdeschef myndighetsavdelningen ekonomiskt bistånd.  Beslutet följs 
också upp i halvårs respektive helårsrapport och kan med fördel inrymmas inom ramen för 
internkontrollplanen. 

Beaktande av barnperspektivet 
Beslut bedöms beröra barn positivt då målet med förslag till beslut är att på ett 
långsiktigt och hållbart sätt hjälpa individer med sin ekonomi.  
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När en familj har ekonomiska svårigheter som berör barn ska socialtjänsten ta 
hänsyn till barnets situation. Besluten ska motiveras med hänsyn till barnet, men 
lagen innebär inte att barnets bästa alltid måste vara utslagsgivande. Viktigaste 
sättet att arbeta med barnperspektiv gällande individers ekonomi är genom att 
hjälpa föräldrarna. 

Bedömning utifrån barnperspektivet 
Barn har ej hörts. 

Beslut bedöms beröra barn positivt då målet med förslag till beslut är att trygga 
och säkra individers ekonomiska situation.  

Hur har barns bästa beaktats? 

Enligt Socialstyrelsens rapport Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av 
ekonomiskt bistånd framgår att växa upp i ekonomisk utsatthet inte enbart får 
materiella konsekvenser, utan påverkar barns möjligheter inom en rad olika 
områden, inte minst socialt där bristen på pengar kan leda till utanförskap [1]. 
Forskning visar även på samband mellan ekonomisk utsatthet och svagare 
skolprestation, samt risk för missbruk och kriminalitet i vuxenlivet [2, 3]. En 
nyutkommen rapport visar dessutom att ekonomiskt utsatta barn löper 131 
procents högre risk att avlida under barndomen jämfört med barn som inte är 
ekonomiskt utsatta och att risken för att bli inskriven på sjukhus till följd av 
psykisk ohälsa är 186 procent högre [4]. Vad sambanden mellan ekonomisk 
utsatthet och hälsa beror på är dock ännu oklart. Bristen på ekonomiska medel 
leder till lägre materiell standard, och även minskad valfrihet. Detta kan 
exempelvis innebära att man tvingas bo i ett otryggt närområde där man 
exponeras för fler risker, något som kan påverka så väl dödlighet som risken för 
sjukdomar. En ständig oro över pengar kan även påverka kvaliteten på 
föräldraskapet, något som skulle kunna förklara det starka samband som finns 
mellan ekonomisk utsatthet och alla former av misshandel och vanvård av barn, 
liksom omhändertagande av barn [5]. Barn som växer upp i familjer som får 
ekonomiskt bistånd har även svårare att etablera sig på arbetsmarknaden som 
vuxna och löper tre gånger så hög risk att själv behöva bistånd för att klara sin 
försörjning. Utbildning pekas ofta ut som en nyckel ut ur fattigdom, men 
forskning visar att barn från ekonomiskt utsatta familjer tenderar att avbryta sina 
gymnasiestudier i förtid, ofta till förmån för arbete 
 
Källor:  

1. Näsman, E. Barnfattigdom: om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv. 
Stockholm Gothia Förlag; 2012.  
2. Vinnerljung, B. Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos 
barn. Social Rapport. Västerås: Edita Västra Aros; 2010. p. 228-66.  
3. Ringback Weitoft, G, Hjern, A, Batljan, I, Vinnerljung, B. Health and social 
outcomes among children in low-income families and families receiving social 
assistance-a Swedish national cohort study. Social science & medicine. 2008; 
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66(1):14-30.  
4. Mörk, E, Sjögren, A, Svaleryd, H. Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund 
och barns hälsa. Stockholm: SNS Förlag; 2014.  
5. Pelton, LH. The continuing role of material factors in child maltreatment and 
placement. Child abuse & neglect. 2014.  
6. Harju, A, Thorod, AB. Child poverty in a Scandinavian welfare context - from 
children's point of view. Childs Indicators Research. 2011; (4):283-99. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Metodhandbok för hantering av felaktiga utbetalningar och 
bidragsbrott  
Dnr SND 2020/19 
 
Sammanfattning 
Enheten för ekonomiskt bistånd som verkar inom socialförvaltningens 
myndighetsavdelning utreder rätten till bistånd i form av ekonomiskt 
bistånd.  Avdelningen skall aktivt arbeta för att upptäcka och förhindra att 
bistånd utbetalas felaktigt. Detta innebär att uppkomna fall av misstänkt 
bidragsbrott och oegentligheter ska polisanmälas. Behov av rutiner och 
riktlinjer kring utredning och hantering av detta har identifierats varför 
metodhandbok utformats.   
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag från myndighetschef Jessica Björn, 2020-02-07  
Förslag på metodhandbok för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta metodhandbok för hantering av felaktiga 
utbetalningar och bidragsbrott. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Att anta metodhandbok för hantering av felaktiga utbetalningar och 
bidragsbrott. 
_________ 
Expedieras:  
Akten 
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Jessica Björn 
Verksamhetschef myndighetsavdelningen 
042 – 64 123 
Jessica.bjorn@astorp.se 

Socialnämnden 

Metodhandbok för hantering av felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 
Dnr SND 2020/19 

Sammanfattning 
Enheten för ekonomiskt bistånd som verkar inom socialförvaltningens 
myndighetsavdelning utreder rätten till bistånd i form av ekonomiskt bistånd.  
Avdelningen skall aktivt arbeta för att upptäcka och förhindra att bistånd utbetalas 
felaktigt. Detta innebär att uppkomna fall av misstänkt bidragsbrott och oegentligheter 
ska polisanmälas. Behov av rutiner och riktlinjer kring utredning och hantering av detta 
har identifierats varför metodhandbok utformats.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås fatta beslut om att anta Metodhandbok för hantering av felaktiga 
utbetalningar och bidragsbrott. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag från myndighetschef Jessica Björn, 2020-02-07 
Förslag på metodhandbok för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. 

Ärendet 

Enheten för ekonomiskt bistånd som verkar inom socialförvaltningens 
myndighetsavdelning utreder rätten till bistånd.  
För att säkerställa rättssäkerheten och bidra till att rätt person får rätt bistånd behöver 
socialförvaltningen aktivt arbeta för att upptäcka och förhindra att bistånd utbetalas 
felaktigt. Detta innebär att uppkomna fall av misstänkt bidragsbrott och oegentligheter 
ska polisanmälas, vilket även anges i 6 § bidragsbrottslagen (2019:652). 
Grunden till att felaktiga utbetalningar sker är antingen till följd av handläggningsfel eller 
till följd av att den biståndssökande undanhållit eller lämnat felaktiga uppgifter.  

Behov av rutiner och riktlinjer kring utredning och hantering av detta har identifierats 
med anledning av ett ökat antal misstänkta bidragsbrott och med anledning av detta har 
en metodhandbok utformats 

De juridiska förutsättningarna för socialtjänstens arbete med felaktiga utbetalningar, 
återkrav och misstänkta bidragsbrott samverkar och påverkar socialtjänsten rättsliga 
förutsättningar att hantera denna fråga. Bidragsbrottslagen (SFS 2019:652) reglerar vad 
som är att beakta som bidragsbrott och vem som omfattas av lagen. Sammanfattningsvis 
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kan man finna att den enskilde skall kunna anses vara ansvarig för brott krävs således att 
det finns ett uppsåt alternativt en grov oaktsamhet som föranleder att ekonomisk 
ersättning antingen felaktigt utgår eller att det fanns en konkret risk för att ekonomisk 
ersättning felaktigt skulle utgå. Dessa bedömningar ankommer på Polis och 
Åklagarmyndighet att göra och socialsekreterarens roll i det uppkomna ärendet är primärt 
att utreda huruvida det finns en välgrundad misstanke om felaktigt utbetalt bistånd och 
dess omfattning.  

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:423) regleras Socialnämndens arbete med ekonomiskt 
bistånd. Utöver socialtjänstlagen använder nämnden sig även av andra riktlinjer som har 
framtagits för att reglera och underlätta handläggningen av ekonomiskt bistånd. För 
socialsekreterarens arbete är det flera delar av socialtjänstlagen som är relevanta. I 
samband med en utredning kring felaktigt utbetalt bistånd kan det i många fall bli aktuellt 
att även pröva om Socialnämnden ska återkräva det bistånd som har utgått fel. Ett 
återkravsärende kan vara aktuellt även om nämnden beslutar att yrka skadestånd vid en 
polisanmälan, detta för att säkerställa att nämnden har fler möjligheter att få tillbaka det 
bistånd som utbetalats felaktigt. (9 kap. 1 § Socialtjänstlagen). Återkrav sker via 9 kap. 2 
§ Socialtjänstlagen. Det är förvaltningslagen som reglerar hur myndigheter handlägger
ärenden och hur detta ska ske. För utredning om felaktiga utbetalningar är det särskilt 10
§ och 25 § Förvaltningslagen gällande partsinsyn och kommunikation som ska beaktas.
Detta reglerar att den enskilde möjlighet att ta del av hela utredningen och informeras
även om sin rätt till företräde vid utskottets möte. I Lag om underrättelseskyldighet (SFS
2019:653) finns kommunernas skyldighet att underrätta andra myndigheter om misstanke
skulle ha uppstå att dessa myndigheter betalar ut felaktiga förmåner. Detta innebär att om
socialsekreterare eller utredningsassistent inom socialnämnden i sitt arbete
uppmärksammar att en annan myndighet betalar ut fel ekonomisk förmån så ska den
aktuella myndigheten informeras om detta.

I arbetet med att utreda felaktiga utbetalningar av bistånd och framförallt i ärenden där 
det föreligger misstanke om bidragsbrott förekommer det vissa undantag från den 
generellt väldigt stränga sekretess som socialnämndens arbete med ekonomiskt bistånd 
lyder under. Dessa undantag regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). 

Verkställighet och ansvar 
Områdeschef för ekonomiskt bistånd ansvarar för att implementera metodhandbok i 
verksamheten samt att följa upp arbetet. Återrapportering sker till nämnden kvartalsvis. 

Beaktande av barnperspektivet 
Beslut riktar sig mot vuxna individer som har fått felaktiga utbetalningar av mer medel än 
vad hen har rätt till. Barn bedöms ej beröras negativt, barn har ej hörts i frågan.  

Jessica Björn 

Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
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 Introduktion  
 
 
Utredning av felaktigt utbetalt bistånd ingår som en ordinarie arbetsuppgift 
för socialsekreterare och utredningsassistenter vid myndighetsavdelningen, 
socialförvaltningen i Åstorp. För att bidra till att rätt person får rätt bistånd 
behöver socialförvaltningen aktivt arbeta för att upptäcka och förhindra att 
bistånd utbetalas felaktigt. Detta innebär att uppkomna fall av misstänkt 
bidragsbrott och oegentligheter ska polisanmälas, vilket även anges i 
Bidragsbrottslagen (2019:652) 6 §. 
 
I socialsekreterarens tjänst ingår att uppmärksamma tecken på felaktigt 
utbetalt bistånd, hörsamma eventuella anmälningar samt att i samråd med 
övrig verksamhet medverka till upprättandet av nödvändiga rutiner och 
kontrollfunktioner för att motverka felaktiga utbetalningar. Utredningarna 
rör framförallt misstänkta bidragsbrott och handläggning av återkrav då 
bistånd har utgått felaktigt. Utöver dessa arbetsuppgifter ingår det också att 
samverka med andra intressenter, såväl myndigheter som andra kommuner. 
 
 
1.1 Begreppsdefinition 
 
Nedan följer en kortare sammanfattning av de begrepp som i många 
avseenden förekommer gällande utredning av felaktiga utbetalningar. 
 
- Felaktig utbetalning: med detta avses sådant bistånd som av olika 
anledningar utgått med felaktigt belopp, antingen till följd av 
handläggningsfel eller till följd av att den biståndssökande undanhållit eller 
lämnat felaktiga uppgifter.  
- Företräde: när ett ärende ska beslutas av socialnämnd har den 
biståndssökande rätt till företräde vilket innebär att den enskilde får 
möjlighet att ge sin syn på ärendet direkt till beslutsfattande politiker i 
socialnämnden. 
-Underrättelse/anmälan: avser underrättelse/anmälan till socialsekreterare 
avseende ärende där bistånd kan ha utgått felaktigt av olika anledningar. 
Socialsekreterare tar emot anmälningar från olika källor, främst internt via 
egna iakttagelser, andra socialsekreterare och utredningsassistenter men 
även externt via samarbetspartners som Försäkringskassan, Polisen samt via 
anonyma anmälningar. 
- Uppsåt: avser att den biståndssökande har haft som syfte att tillgodogöra 
sig bistånd den inte annars varit berättigad till genom att antingen 
undanhålla eller lämna felaktiga uppgifter. 
- Återkrav: med detta avses ett beslut om återkrav genom vilket den 
biståndssökande åläggs att till socialförvaltningen återbetala de pengar som 
har utgått fel med för högt belopp eller där biståndet utgått mot förbehåll om 
återbetalning.  
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  Lagstöd 
 
Socialförvaltningens arbete med försörjningsstöd grundar sig i 
Socialtjänstlagen. Arbetet med att utreda felaktigt utbetalt bistånd och 
återkrav regleras också utav andra lagar. Nedan följer en kortare genomgång 
av de olika lagar och paragrafer som är relevanta vid felaktiga utbetalningar. 
 
 

1.2.1  Bidragsbrottslagen (SFS 2019:652) 
 
Bidragsbrottslagen trädde i kraft den 1 augusti 2007 och omfattar bidrag, 
ersättningar, pensioner och lån som hanteras av olika myndigheter, 
kommuner och arbetslöshetskassorna. Lagstiftningen uppdaterades fr o m 1 
januari 2020, och omfattar 7 paragrafer med följande disposition: 
- 1 § omfattar vilka myndigheter och kommuner som omfattas av lagen, 
- 2 § redogör för rekvisiten för brottet samt straffskalan i normalfallet, 
- 3 § redogör för rekvisiten för grovt bidragsbrott samt tillhörande 
straffskala, 
- 4 § innefattar att den som agerar oaktsamt kan dömas för brottsansvar samt 
tillhörande straffskala, 
- 5 § innebär att den som innan felaktig ersättning utgår, korrigerar felet, inte 
skall dömas till brottsansvar, 
-  6 § reglerar att myndigheter och kommuner som omfattas av lagen enligt 
1 § också har en skyldighet att anmäla uppkomna misstankar till Polis eller 
Åklagarmyndighet. 
- 7 § innebär att den som häktas/åtalas för brott enl. 2 § eller 4 § inom fem år 
från det brottet begicks, kan dömas för brottet (preskriptionstid 5 år).  
 
För att den enskilde skall kunna anses vara ansvarig för brott krävs således 
att det finns ett uppsåt alternativt en grov oaktsamhet som föranleder att 
ekonomisk ersättning antingen felaktigt utgår eller att det fanns en konkret 
risk för att ekonomisk ersättning felaktigt skulle utgå. Dessa bedömningar 
ankommer på polis och åklagarmyndighet att göra och socialsekreterarens 
roll i det uppkomna ärendet är primärt att utreda huruvida det finns en 
välgrundad misstanke om felaktigt utbetalt bistånd och dess omfattning. 
 
 

1.2.2  Socialtjänstlagen (SFS 2001:423) 
 
I Socialtjänstlagen regleras socialnämndens arbete med ekonomiskt bistånd. 
Utöver socialtjänstlagen använder nämnden sig även av andra riktlinjer som 
har framtagits för att reglera och underlätta handläggningen av ekonomiskt 
bistånd. För socialsekreterarens arbete är det flera delar av socialtjänstlagen 
som är relevanta varav de mest aktuella redogörs för här. 
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4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 
 
Portalparagrafen i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen är utgångspunkten för 
Socialförvaltningens arbete med försörjningsstöd. För socialsekreteraren är 
den högst relevant då det är det bistånd som beviljas utifrån denna 
lagstiftning som utreds i ärenden där bistånd kan ha utgått felaktigt.  
 
9 kap. 1 § Socialtjänstlagen 
 
I samband med en utredning kring felaktigt utbetalt bistånd kan det i många 
fall bli aktuellt att även pröva om socialnämnden ska återkräva det bistånd 
som har utgått fel. Ett återkravsärende kan vara aktuellt även om nämnden 
beslutar att yrka skadestånd vid en polisanmälan, detta för att säkerställa att 
nämnden har fler möjligheter att få tillbaka det bistånd som utbetalats 
felaktigt.  
 
Inom ramen för 9 kap. 1 § Socialtjänstlagen har socialnämnden två 
möjligheter att återkräva sådant bistånd som har utgått felaktigt. I första 
stycket framgår det att nämnden kan återkräva felaktigt utbetalt bistånd om 
den biståndssökande undanhållit eller lämnat felaktiga uppgifter vilka 
förorsakat att fel bistånd utbetalats. Detta stycke reglerar därmed merparten 
av ärenden gällande felaktiga utbetalningar och används framförallt i 
samband med utredningar om misstänkt bidragsbrott.  
 
9 kap. 2 § omfattar som regel sådant bistånd som utgår som förskott på 
förmån, som till exempel sjukersättning från Försäkringskassan. Paragrafen 
kan också användas i ärenden där den enskilde är indragen i en 
arbetskonflikt eller i ärenden där enskilde inte kunnat råda över att hon 
hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar. Dessa ärenden 
blir aktuella för återkravshantering först när den enskilde inte längre är i 
behov av försörjningsstöd. 
 
9 kap. 2 § Socialtjänstlagen 
 
Ekonomiskt bistånd kan även beviljas mot återbetalning enligt 9 kap. 2 § 
Socialtjänstlagen. Det är först när den biståndssökande inte längre uppbär 
bistånd som återkravet blir aktuellt.  
 
9 kap. 3 § Socialtjänstlagen 
 
Vid ett beslut om återkrav av felaktigt utbetalt bistånd har Socialnämnden 
tre år på sig att återkräva pengarna från det att de utbetalades. I vissa fall 
medverkar inte den enskilde till att återbetala sin skuld eller till att upprätta 
en avbetalningsplan. Då har socialnämnden möjlighet att väcka talan hos 
Förvaltningsrätten i den domkrets där personen är bosatt för att få skulden 
fastställd. Detta måste göras inom tre år från det att det aktuella biståndet 
utbetalades. Däremot är preskriptionstiden för bidragsbrott 5 år, varför 
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polisanmälan och anspråk på skadestånd kan göras under en 5-årsperiod från 
den tidpunkt då det misstänkta brottet ägde rum. 
 
Socialnämnden kan inte väcka talan om den enskilde är i fortsatt behov av 
ekonomiskt bistånd för sin försörjning, då Förvaltningsrätten inte får bifalla 
en ansökan om den enskilde kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning 
genom att betala tillbaka sin skuld. 
 
9 kap. 4 § Socialtjänstlagen 
 
I vissa ärenden är det aktuellt för Socialnämnden att av olika anledningar 
inte vidhålla sitt återkrav på den enskilde. Det kan exempelvis bero på att 
den enskilde inte erhöll den väntade inkomst som var en förutsättning för att 
biståndet utbetalades mot återkrav. I dessa fall, oavsett grund för återkravet 
enligt 1 och 2 §§, har nämnden enligt 9 kap. 4 § Socialtjänstlagen möjlighet 
att helt eller delvis efterge ett återkrav.  
 
11 kap. 9 § Socialtjänstlagen 
 
I samband med att utredaren delger den biståndssökande de utredningar som 
har gjorts i ärendet informeras den enskilde också om vilka eventuella beslut 
som tas av Socialnämnden. 11 kap. 9 § Socialtjänstlagen reglerar att den 
enskilde har rätt att få yttra sig inför utskottet i sitt ärende och också att den 
enskilde ska informeras om denna rätt. 
 
 

1.2.3 Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 
 
17 § Förvaltningslagen 
 
Förvaltningslagen reglerar hur myndigheter och handlägger ärenden och hur 
detta ska ske. För utredning om felaktiga utbetalningar är det särskilt 10 § 
och 25 § Förvaltningslagen (gällande partsinsyn och kommunikation) som 
ska beaktas.  
 
I arbetet med att utreda felaktigt utbetalt bistånd tas ofta kontakt med andra 
nödvändiga parter och information inhämtas vilket den enskilde således 
behöver informeras om och ges möjlighet att yttra sig över. Som regel sker 
detta i samband med att utredningen delges den enskilde inför det att ärendet 
ska lyftas till Socialnämnden. Då ges den enskilde möjligheten att ta del av 
hela utredningen och informeras även om sin rätt till företräde vid det 
politiska sammanträdet. 
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1.2.4  Lag om underrättelseskyldighet (SFS 2019:653) 
 
Lagen om underrättelseskyldighet gäller sådana bidrag, ersättningar och lån 
som beslutas av myndigheter som Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, 
Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller 
arbetslöshetskassorna. Lagen reglerar att dessa myndigheter har en 
skyldighet att informera varandra om det finns anledning att tro att en annan 
myndighet har utbetalt en förmån felaktigt eller med för högt belopp. Av 
underrättelsen ska det framgå varför en annan myndighet antar att en förmån 
har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp. 
 
En ändring av lagen fr o m 1 januari 2020 innebär att även kommunerna är 
skyldiga att underrätta andra myndigheter om misstanke skulle ha uppstå att 
dessa myndigheter betalar ut felaktiga förmåner. Detta innebär att om 
socialsekreterare eller utredningsassistent inom Socialnämnden i sitt arbete 
uppmärksammar att en annan myndighet betalar ut fel ekonomisk förmån så 
ska den aktuella myndigheten informeras om detta. 
 
 

1.2.5 Sekretessbestämmelser 
 
I arbetet med att utreda felaktiga utbetalningar av bistånd och framförallt i 
ärenden där det föreligger misstanke om bidragsbrott förekommer det vissa 
undantag från den generellt väldigt stränga sekretess som Socialnämndens 
arbete med ekonomiskt bistånd lyder under. Dessa undantag regleras i olika 
lagstiftningar, dels inom Socialtjänstlagen men även inom Offentlighets- 
och sekretesslagen vilka redogörs för nedan.  
 
12 kap. Socialtjänstlagen (SFS 2001:243) 
Enligt 12 kap. 7 § Socialtjänstlagen ska socialnämnden på begäran av annan 
statlig myndighet lämna ut uppgifter om utbetalad ekonomisk hjälp till 
denne om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna. 
Enligt ändringar i 2 § Lagen om uppgiftsskyldighet är även kommunernas 
socialtjänst fr o m 200101 skyldig att till vissa myndigheter lämna ut 
information om misstänkta felaktiga utbetalningar. 
Av 12 kap. 10 § Socialtjänstlagen framgår det, med stöd av offentlighets- 
och sekretesslagen att socialnämnden utan hinder av sekretessen kan 
polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet.  
 
10 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 
Utifrån 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen kan Socialnämnden 
göra undantag från sekretessen och lämna uppgifter till enskild eller till 
annan myndighet om det är nödvändigt för att Socialnämnden ska kunna 
fullgöra sin verksamhet. 
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2  Felaktiga utbetalningar (FUT) 
 
Felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd kan uppkomma av flera olika 
anledningar. Oavsett orsak till den felaktiga utbetalningen ska 
socialsekreterare gå igenom ärendet för att klargöra vilka vidare insatser 
som är nödvändiga.  
 
Inom Socialnämnden delar vi upp de felaktiga utbetalningarna i två 
övergripande grupper:  

• Felaktiga utbetalningar till följd av att den biståndssökande lämnat 
felaktiga uppgifter 

• Felaktiga utbetalningar till följd av handläggningsfel 
 
 
2.1  Felaktiga uppgifter från biståndssökande 
 
Ärenden där bistånd misstänks eller har konstaterats utgått felaktigt kan 
uppmärksammas på olika sätt, bland annat internt via socialsekreterare och 
utredningsassistenter inom Socialförvaltningen eller via 
underrättelser/anmälningar från exempelvis Försäkringskassan, andra 
myndigheter eller enskilda. 
 
Det ankommer på socialsekreteraren att gå igenom dessa anmälningar för att 
bedöma om vidare utredning behövs avseende misstänkt bidragsbrott och 
eventuellt återkrav av det bistånd som utgått fel. Det finns två typer av 
felaktiga utbetalningar, dels de som ingår under rutinmässiga kontroller och 
dels de som inte ingår i rutinmässiga kontroller.   
 
 
2.1.1 Rutinmässiga kontroller 
 
Felaktiga utbetalningar som upptäcks genom en rutinmässig kontroll är de 
ärenden där Socialförvaltningen genom en rutinmässig kontroll kunnat eller 
borde kunnat upptäcka att klienten oavsiktligt lämnat felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter. Dessa ärenden sorteras inte under begreppet 
bidragsbrott och blir inte föremål för en polisanmälan. Om pengar redan 
utbetalats felaktig skall dessa krävas tillbaka via ett återkravsärende. De 
rutinmässiga kontroller som görs är kontroller via SSBTEK och omfattar 
uppgifter från Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen och 
Skatteverket. Även kontroll med bil- och företagsregistret via Infotorg utförs 
regelbundet enligt riktlinjer.  
 
2.1.2 Felaktiga utbetalningar som ej sorteras under rutinmässiga 

kontroller 
 
Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd som grundar sig i att den 
biståndssökande inte har redovisat korrekta uppgifter och där uppgifterna 
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inte skulle kunna ha uppmärksammats via nämndens rutinmässiga kontroller 
blir som regel föremål för en utredning om misstänkt bidragsbrott. I dessa 
ärenden ska socialsekreterare klargöra om bistånd har utgått felaktigt och i 
vilken omfattning samt om det föreligger en misstanke om bidragsbrott.  
Felaktiga uppgifter kan innebära flera olika saker, dels kan det innebära att 
den biståndssökande inte redovisar rätt uppgifter, dels kan det innebära att 
den biståndssökande undanhåller uppgifter från Socialförvaltningen. För att 
misstanke om bidragsbrott ska kunna anses föreligga krävs det att detta görs 
för att antingen medvetet eller oaktsamt förorsaka att Socialförvaltningen 
betalar ut felaktigt. 
Exempel på felaktiga uppgifter som kan påverka den biståndssökandes rätt 
till bistånd: 

• Den biståndssökande redovisar inte sina inkomster i samband med 
sin ansökan om bistånd eller via bifogade handlingar, 

• Den biståndssökande undanhåller uppgifter om utlandsresa under 
perioder de samtidigt ansöker om bistånd, 

• Den biståndssökande anger inte korrekta uppgifter kring sitt boende 
och redovisar inte vilka personer som faktiskt bor i lägenheten 
alternativt för var personen faktiskt bor. 

 
 
2.2  Felaktiga utbetalningar på grund av handläggningsfel 
 
Felaktiga utbetalningar av bistånd kan också ske på grund av 
handläggningsfel. Detta omfattar de utbetalningar som sker felaktigt till 
följd av en bristande handläggning av den biståndssökandes ansökning. Fel 
som vanligtvis uppmärksammas i den egna handläggningen omfattar 
bristande rutinkontroller, att handläggare inte läst igenom 
ansökningsblanketten noggrant och därigenom missat viktig information om 
exempelvis inkomster och dylikt.  
De felaktiga utbetalningar som sker till följd av bristande handläggning, 
vare sig de handlar om att bistånd utgått med för högt, eller för lågt belopp, 
ska uppmärksammas och lyftas med områdeschef för dels bedömning om 
åtgärd och dels för att de ska kunna registreras i statistiken. Sådana 
utbetalningar uppmärksammas som regel av socialsekreterare och det är de 
som ansvarar för att meddela när de upptäckt ett sådant ärende. Syftet med 
att sådana ärenden ska lyftas med områdeschef är att dessa fel ska 
uppmärksammas och i den mån det är möjligt kartläggas för att tillsammans 
med övrig verksamhet uppmärksamma vanliga brister och finna lämpliga 
åtgärder. Det kan röra sig om uppmärksamma behov av att utveckla eller 
förtydliga nya eller befintliga handläggningsrutiner. Fel som regelbundet 
uppmärksammas ska lyftas dels till ledningsgruppen och även i 
kvalitetsgruppen. 
Det kan även bli aktuellt att återkräva pengar som har utgått felaktigt även 
om utbetalningen har skett till följd av bristande handläggning. Detta är 
kopplat till vad som ovan framgår kring 9 kap. 1 § Socialtjänstlagen. För att 
nämnden ska kunna återkräva sådant bistånd krävs det att den 
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biståndssökande skäligen borde ha insett att utbetalningen var felaktig eller 
med för högt belopp. I sådant fall att utredare bedömer att det finns grund 
för ett återkrav i ett liknande ärende ska detta dokumenteras och lyftas till 
AU för beslut. 
Ärenden där Socialförvaltningen har betalt ut för lite ekonomiskt bistånd till 
den biståndssökande ska lyftas till områdeschef för beslut om ifall den 
felaktiga summan ska korrigeras och utbetalas. Detta då det inte varken 
finns lagstöd eller riktlinjer kring hur Socialnämnden ska hantera sådana 
ärenden utan de hanteras individuellt.  
 
2.3  Återkrav 
 
Utöver felaktiga utbetalningar enligt ovan ansvarar socialsekreterare även 
för de ärenden om återkrav som handlar om att bistånd har utgått mot 
återkrav. Dessa ärenden upprättas av socialsekreterare inom 
socialförvaltningen och det är också de som registrerar återkravsärendet och 
nödvändiga beslut i ärendet enligt rutin. När den biståndssökande är 
självförsörjande och inte längre uppbär ekonomiskt bistånd kan återkravet 
verkställas och då blir även avgiftshandläggare och ekonomienheten vid 
kommunstyrelseförvaltningen involverade, enligt samma rutin.  
 
Utredningsassistenter hanterar dödsboärenden där det beviljats 
försörjningsstöd för begravningskostnad som utgått mot återkrav i väntan på 
eventuell utbetalning av skatteåterbäring från Skatteverket. 
Utredningsassistenterna gör regelbundna kontroller med Skatteverket och 
när skatteåterbäring utbetalats till dödsboet skickar utredningsassistenter 
kravbrev till dödsboet. Om dödsboet inte återbetalar lämnas ärendet till 
socialsekreterare som väcker talan i Förvaltningsrätten för att få skulden 
fastställd. 
 
2.3.1   När kan bistånd återkrävas? 
 
Oberoende av grund till återkravsbeslutet så hanteras dessa ärenden på ett 
liknande sätt hos socialsekreteraren. Nedanstående redogörelse för hur 
återkrav hanteras anses således omfatta både beslut enligt 9 kap. 1 – 3 §§ 
Socialtjänstlagen. 
I de ärenden där den biståndssökande fortfarande är aktuell för 
försörjningsstöd kan Socialnämnden inte samtidigt kräva att hen ska 
återbetala bistånd mot återkrav. Enligt 9 kap. 3 § Socialtjänstlagen kan 
biståndet inte återkrävas om den enskilde kan antas bli ur stånd att klara sin 
försörjning genom att återbetala sin skuld till nämnden. Dessa ärenden 
hanteras inom socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen enligt 
rutin för återkrav. 
I de fall där återkravet avser utbetalningar som inträffat för mer än tre år 
sedan kan socialförvaltningen inte längre driva ett återkravsärende. Detta 
avser oavsett om den enskilde är självförsörjande eller fortfarande är aktuell 
för försörjningsstöd. I dessa fall ska den aktuella skulden efterges helt eller 
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delvis. Att en skuld efterges innebär att den stryks. Beslut om eftergift görs 
enligt 9 kap. 4 § Socialtjänstlagen. 
Vissa återkrav som är kopplade till ett misstänkt bidragsbrott baseras på en 
uppskattad summa. Det kan röra sig om handel med bilar där värdet på dem 
inte har kunnat fastställas. I dessa fall är återkravet avhängigt polisens 
hantering av det misstänkta bidragsbrottet. I de fall där de avskriver 
misstanken om bidragsbrott kan återkravsärendet inte drivas vidare. I de fall 
där det klart kan fastställas vilken summa som har utgått felaktigt kan, och 
bör, återkravsärendet drivas vidare oavsett om polisen avskriver misstanke 
om bidragsbrott. 
 
 
2.3.2  Förfarande vid återkrav 
 
Det åligger socialsekreteraren att arbeta aktivt med de ärenden där skuld 
föreligger och den enskilde inte längre uppbär ekonomiskt bistånd. Detta 
görs enligt den rutin som upprättats tillsammans mellan socialförvaltningen 
och kommunstyrelseförvaltningen. 
 
2.3.3   Väcka talan hos Förvaltningsrätten 
 
När Socialnämnden ska väcka talan hos Förvaltningsrätten sker detta enligt 
samma process oavsett om det är ett ärende där bistånd utgått felaktigt eller 
mot återbetalning. Formuleringen i vissa paragrafer behöver vara anpassad 
till den lagstiftning återkravet är baserat på.  
 
I de fall där den enskilde inte hör av sig trots utskickade kravbrev eller i de 
fall där den enskilde inte följer den upprättade avbetalningsplanen ska en 
sammanfattning av ärendet göras för att Socialförvaltningen ska kunna 
väcka talan i Förvaltningsrätten. Sammanfattningen görs av 
socialsekreterare och ska omfatta vad som gjorts för att återkräva skulden 
och varför nämnden bedömer att talan bör väckas hos Förvaltningsrätten.  
 
Förvaltningsrätten tar därefter ställning till Socialförvaltningens rätt att 
återkräva den aktuella skulden. En sådan begäran om fastställande av 
återkrav av ekonomiskt bistånd görs enligt Socialtjänstlagen 9 kap. 3 §. Om 
Förvaltningsrätten fastställer Socialförvaltningens beslut ska ärendet lämnas 
vidare till ekonomienheten KSF vilka i sin tur driver ärendet vidare via 
Kronofogden. Det är viktigt att ärendet skickas först efter att 
Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft vilket den gör tre veckor efter 
domslutet om någon överklagan inte har gjorts. Detta ska därför kontrolleras 
innan Förvaltningsrättens dom skickas till ekonomienheten. Om 
Socialförvaltningens yrkanden i Förvaltningsrätten avslås ska 
återkravsärendet avslutas (SoL 9 Kap 4 § ) och skulden avskrivas. I de fall 
där nämnden inte delar Förvaltningsrättens bedömning i ärendet bör det 
övervägas huruvida beslutet ska överklagas. Ett beslut från 
Förvaltningsrätten kan överklagas inom tre veckor från det att beslutet togs. 
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Inför en eventuell överklagan bör socialsekreterare samråda med 
områdeschef. 
 
Under det att ett ärende har lämnats till Förvaltningsrätten då 
Socialförvaltningen väckt talan kan det hända att den enskilde yttrar sig till 
Förvaltningsrätten. Om så är fallet skall socialsekreteraren besvara yttrandet 
skyndsamt. Ansvarig delegat tar beslut om att avge yttrandet. Detta 
registreras i återkravsärendet. 
Notera också att det är endast när ärendet lämnas till Förvaltningsrätten som 
den enskilde har möjlighet att överklaga Socialförvaltningens beslut om 
återkrav. Om den enskilde från början meddelar att hen inte avser att 
återbetala sin skuld till Socialförvaltningen bör ärendet direkt lämnas vidare 
till Förvaltningsrätten för beslut.  
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Metodhandbok med rutiner och riktlinjer för utredning av rätten till 
insatser inom socialpsykiatri 
Dnr SND 2020/41 
 
Sammanfattning 
För att säkerställa att socialförvaltningen tillämpar de lagar och regler som 
styr verksamheten på ett humanitärt och rättssäkert sätt som leder till allas 
likhet inför lagen, ställs höga krav på en enhetlig och systematisk 
utredningsordning. Denna ordning ska vara tydlig, förutsägbar och leda till 
likabehandlingar inom socialpsykiatrins område. För att uppnå detta behövs 
en beslutad metodhandbok. Syftet med metodhandboken är att ge metodiskt 
och strukturerat stöd och vägledning i form av rutiner och riktlinjer.  
Målet är även att enligt socialtjänstlagens 5 kap 7 § verka för att människor 
med fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin 
livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som 
andra. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag från myndighetschef Jessica Björn, 2020-02-07  
Metodhandbok med rutiner och riktlinjer för utredning av rätten till insatser 
inom socialpsykiatris område.  
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta metodhandbok med rutiner och riktlinjer för 
utredning av rätten till insatser inom socialpsykiatri. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Att anta metodhandbok med rutiner och riktlinjer för utredning av rätten till 
insatser inom socialpsykiatri. 
_________ 
Expedieras:  
Akten 
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Verksamhetschef myndighetsavdelningen 
042 – 64 123 
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Socialnämnden 
 
Metodhandbok med rutiner och riktlinjer för utredning av rätten till insatser inom 
socialpsykiatri 
Dnr SND 2020/41 
 
Sammanfattning  
För att säkerställa att socialförvaltningen tillämpar de lagar och regler som styr 
verksamheten på ett humanitärt och rättssäkert sätt som leder till allas likhet inför lagen, 
ställs höga krav på en enhetlig och systematisk utredningsordning. Denna ordning ska 
vara tydlig, förutsägbar och leda till likabehandlingar inom socialpsykiatrins område. För 
att uppnå detta behövs en beslutad metodhandbok. Syftet med metodhandboken är att ge 
metodiskt och strukturerat stöd och vägledning i form av rutiner och riktlinjer.  
Målet är även att enligt socialtjänstlagens 5 kap 7 § verka för att människor med fysiska, 
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att 
delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. 
 
Ärende 
Syftet med riktlinjerna och rutinerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när 
det gäller utredning, bedömning och tillgång till insatser som erbjuds från socialtjänsten. I 
varje enskilt fall ska en individuell bedömning genomföras. Riktlinjerna ska ge 
handläggaren stöd och vägledning i arbetet och utgår ifrån Socialtjänstlagen, Hälso- och 
sjukvårdslagen och Offentlighets- och Sekretesslagen. Handboken innehåller avsnitt om 
utredning och biståndsbedömning, dokumentation och uppföljning. Därutöver betonas 
olika målgruppers behov av särskilda insatser samt olika huvudmäns ansvar. 
Överenskommelser, policydokument samt Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och 
handböcker är utgångspunkt i arbetet, i enlighet med: 
(SOSFS 2006:5) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid 
handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 
(SOSFS 2011:9) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens handbok för handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
Metodhandbok med rutiner och riktlinjer för utredning av rätten till insatser inom 
socialpsykiatris område.  
 
Verkställighet och ansvar 
Områdeschef myndighet ansvarar för att implementera metodhandbok i verksamheten 
samt att följa upp arbetet.  

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-07 
Version  1 
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Beaktande av barnperspektivet 
Beslut riktar sig mot vuxna individer med behov av stöd och hjälp, om barn finns i 
familjen kommer de att gynnas av beslutet.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås fatta beslut om att anta metodhandbok med rutiner och riktlinjer 
för utredning av rätten till insatser inom socialpsykiatri. 
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Inledning 
Dessa riktlinjer omfattar handläggning inom socialpsykiatrins område. Riktlinjerna syftar 
huvudsakligen till att vara ett stöd för handläggaren i biståndsbedömningen utifrån den 
enskildes ansökan och behov. Här klarläggs vilka insatser som vanligtvis beviljas samt i 
vilken omfattning. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en 
individuell prövning av sin begäran. Varje beslut ska vara baserat på den enskildes behov. 
Riktlinjerna är avsedda att vara normgivande för biståndsbedömning och insatsernas 
omfattning, bistånd kan dock aldrig vägras den enskilde med hänvisning till att insatsen inte 
finns med i dessa riktlinjer. Det är alltid den enskildes speciella situation och behov som ska 
ligga till grund för ett biståndsbeslut 
 
Riktlinjerna ska syfta till att: 
 

• Fungera som ett styrdokument för de handläggare som utreder och fattar beslut om 
insatser enligt Socialtjänstlagen inom socialpsykiatrin.  

• Beskriva målgruppen och ge en allmän beskrivning av insatserna.    
• Bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att uppnå likvärdighet och rättssäkerhet.  
• Tydliggöra socialnämndens intentioner för verksamheten.  

Riktlinjerna är ett komplement till, men inte en ersättning för, de lagar och föreskrifter som 
styr verksamheter inom området.  
 
Lagstiftning  
Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag. Alla insatser som ges med stöd av denna lag ska bygga 
på den enskildes självbestämmande och integritet. Grunden för bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen är att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och bistånd beviljas 
förutsatt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  
 
Bistånd utifrån Socialtjänstlagen ska präglas av frivillighet och självbestämmande, 
kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet och valfrihet samt respekt för den enskildes rätt 
att bestämma över sitt liv. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Möjlighet att bo hemma 
regleras i 3 kap. 6 § SoL: "Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan 
liknande socialtjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra". 

 
Utgångspunkten vid bedömning av behov är utöver Socialtjänstlagen annan gällande 
lagstiftning inom verksamhetsområdet; exempelvis Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), 
Förvaltningslagen (FL), Socialtjänstförordningen, tillsynsmyndigheternas föreskrifter och 
allmänna råd samt rättspraxis.  
 
Målgrupp  
Målgrupp för socialtjänstens insatser inom socialpsykiatrin avgränsas och definieras i 
psykiatrireformen och omfattar personer från 18 år och uppåt som har en allvarlig psykisk 
sjukdom/funktionshinder som orsakar en funktionsnedsättning som bedöms som långvarig.  
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Psykiatrisamordningens definition SoU 2006:5: ”En person har ett psykiskt funktionshinder 
om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden 
och dessa begränsningar har funnits eller förväntas bestå under en längre tid. Svårigheterna 
skall vara en konsekvens av psykisk funktionsnedsättning”. Varaktighetstiden formuleras som 
en minst årslång historik av påtaglig aktivitetsnedsättning eller där man kan anta en 
förutsägbar aktivitetsnedsättning om minst ett år. Den del av målgruppen som har 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha flera olika neuropsykiatriska diagnoser 
samtidigt. Målgruppen innefattar även personer med samsjuklighet och missbruk. Den som 
har ett missbruks/beroendeproblematik löper med tiden större risk att även utveckla 
personlighetsförändringar och psykiska sjukdomar. Även det motsatta förhållandet gäller. 
Finns flera diagnoser krävs som regel en bred samverkan mellan verksamheter inom bl.a. 
socialtjänsten, psykiatrin, habilitering samt övrig hälso- och sjukvård. 
 
Handläggning  
 
Ansökan  
Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Om ansökan görs muntligt bör den 
skriftliga ansökan skrivas på i efterhand då den enskilde där ger sitt samtycke att 
handläggaren får inhämta information till utredningen från andra instanser 
exempelvis sjukvården. På den skriftliga ansökan får den enskilde även 
information om GDPR. En ansökan ska aldrig avvisas. Den enskilde ska få 
skriftligt beslut för att kunna överklaga. Om ansökan är muntligt görs en skriftlig 
anteckning i utredning. Den skriftliga ansökan förvaras i den fysiska akten. 
Handläggare ska informera den enskilde om rätten att ansökan och om hur en 
ansökan görs. Ansökan av insats kan göras av den enskilde själv eller legal 
företrädare. Om ansökan görs av legal företrädare ska samtycke inhämtas från 
den enskilde då alla insatser enligt Socialtjänstlagen bygger på frivillighet. Den 
enskilde kan aldrig tvingas att ansökan om bistånd eller medverka i utredning.    
 
Aktualisering av ärendet 
Görs i samtliga inkomna ansökningar i verksamhetssystemet senast 
nästkommande vardag. Datum för registrering är när ansökan är inkommen till 
kommunen. I aktualiseringen beskrivs vad ansökan gäller, vem som har gjort den 
samt vem den avser. Ärendet tillförs processtavlan och lyfts med områdeschef 
vid nästkommande ärendegenomgång. Det är den handläggaren som tar emot 
ansökan som ansvarar för att den aktualiseras i verksamhetssystemet. I det fall 
ansökan kommer att gälla andra insatser från socialförvaltningen avslutas 
aktualiseringen först när den aktualiserats inom annat område.  
 
Första kontakt  
Från det att ansökan inkommit ska kontaktas tas med den enskilde eller legal företrädare inom 
7 dagar. Antingen via telefon eller via brev för att erbjudas ett första möte samt få information 
om ansökan behöver kompletteras med läkarintyg, samtycke eller information om 
legalföreträdare. Vid första mötet lämnar handläggaren information om socialpsykiatrins 
insatser, handläggningsprocessen samt ärendegången. 
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Samtycke  
Uppgift om att den sökande eller dennes legale företrädare samtycker till att 
inhämta underlag/information från annan myndighet ska finnas i akten. Detta ska 
vara skriftligt. Så fort det är klarlagt att den enskilde önskar ansöka om bistånd 
ska utredning inledas. Den skilde behöver även lämna samtycke till att 
handläggaren får inhämta information till utredningen.  

  
Legal företrädare  
Legal företrädare för vuxna är en god man eller förvaltare. God man förordnas av 
tingsrätten efter prövning av den enskildes behov. Anhöriga eller annan person 
kan utses som god man. Den som har en god man kallas huvudman. 
Förordnandet som god man kan omfatta stöd i att sörja för person (sköta 
personliga angelägenheter), bevaka rätt (tillvarata rättigheter och intressen) och 
att förvalta egendom (sköta ekonomi). Flera personer kan dela på uppdraget som 
god man. God man har en rådgivande funktion, huvudmannen har kvar sin egen 
fulla rättshandlingsförmåga och den gode mannen får i princip inte vidta åtgärder 
mot huvudmannens vilja. Om stödet från en god man inte är tillräckligt kan en 
förvaltare med mer omfattande befogenhet tillsättas. Överförmyndaren har 
information om att personen är tillsatt som legal företrädare. Detta underlag ska 
begäras in vid ansökan. 
 
Utredning  
Utredningsmall finns i verksamhetssystem med rubriker och förklaring kring 
vad varje rubrik ska innehålla. All dokumentation sker i verksamhetssystemet. 
Alla uppgifter som kommer in och kan påverka utgången av ärendet 
dokumenteras enligt 15 § Förvaltningslagen, uppgifter som en myndighet får på 
annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i 
ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning 
mot någon enskild. Under utredningen sammanställs det material som inhämtats 
som grund för bedömning och beslut. Utredningen ska författas med ett språk 
som är begripligt för den enskilde.  
 
Kommunicering  
Gynnande beslut  
Den enskilde och/eller legal företrädare ska få ta del av utredningen och beslut. 
Om intyg begärs från läkare, sjukgymnast m.fl. ska dessa skickas med som 
bilagor vid kommuniceringen. Kommuniceringen kan ske muntligt men bör 
också ske skriftligen.  
 
Delavslag och avslag.  
Den enskilde och/eller legal företrädare, ska få ta del av allt material i 
utredningen och förslag till beslut för att få en möjlighet att yttra sig innan beslut 
fattas. Om intyg begärts från läkare, sjukgymnast m.fl. ska dessa skickas med 
som bilagor vid kommuniceringen. Kommuniceras kan ske muntligt men bör 
också ske skriftligen. När beslut kommuniceras skriftligen görs detta med 
mottagningsbevis tillsammans med besvärshänvisning. Från det att handlingarna 
mottagits av den enskilde eller legal företrädare ska överklagan inkomma inom 3 
veckor.   



5 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

 
Kommunicering enligt 17 § Förvaltningslagen   
Det är Socialnämndens skyldighet att kommunicera alla ärenden som avser 
myndighetsutövning. Den som är part i ärendet har möjlighet att yttra sig över de 
uppgifter som finns i utredningen innan socialnämnden fattar sitt beslut. Ifall 
beslutet går parten emot.  

  
Beslut  
Beslutet ska innehålla:  

• När beslutet fattades  
• Vad som beslutats  
• Vad som bifallits/avslagits  
• Tidsbegränsning 
• Omprövningsförbehåll 
• Motivering till beslutet  
• Datum för uppföljning  
• Vem som fattat beslutet  
• Underskrift beslutfattare  
• Hur man överklagar (besvärshänvisning vid avslag)  

 
Alla beslut tidsbegränsas och följs upp med innan beslutet går ut för att utreda 
eventuellt fortsatt behov av insats.  
 
Överklagan  
Beslut får bara överklagas av den som ärendet berör eller dess legale företrädare. 
När överklagan inkommit görs en bedömning om överklagan inkommit i rätt tid. 
Handläggaren gör sedan en bedömning om det föreligger skäl att ompröva 
beslutet. Om överklagan inkommit i rätt tid och beslutet inte omprövas ska 
handlingarna snarast skickas vidare till förvaltningsrätten. Handlingarna som 
skickas vidare är det överklagade beslutet, utredningen och följebrev. Följebrevet 
ska beskriva följande:      

• Vilket beslut som överklagan avser 
• Om överklagan inkommit i rätt tid    
• Om överklagan föranleder omprövning av beslutet    
• Om socialnämnden begär möjlighet att yttra sig över överklagan    

Om socialnämnden begärt möjlighet att yttra sig i ärendet, kommer förvaltningsrätten att 
skicka en begäran om yttrande till socialnämnden innan beslut fattas i ärendet. Yttrandet 
skrivas av handläggaren och ska antas av den som har delegation för grundbeslutet. Om detta 
är socialnämndens arbetsutskott ska sammanträdesprotokoll medfölja yttrandet till 
förvaltningsrätten.   
   
Om överklagan inte inkommit i rätt tid, ska socialnämnden enligt 45 § förvaltningslagen 
avvisa överklagan. Detta gäller med undantag för om förseningen beror på att socialnämnden 
lämnat felaktig besvärshänvisning eller om överklagan inkommit i rätt tid till den domstol 
som ska pröva överklagandet. Domstolen ska då översända handlingen till beslutsfattande 
myndighet för fortsatt handläggning.  
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Beställning utförare - Genomförandeplan  
Vid bifall av insatsen lämnas en beställning till ansvarig för verkställigheten. För 
kommunens verksamhet läggs beställning i verksamhetssystemet. 
Genomförandeplanen görs av verkställaren. Handläggaren ska bevaka att 
genomförandeplan upprättas.  
 
Uppstartsmöte  
Handläggaren medverkar vid uppstartsmöte med den enskilde och utföraren.  
Under uppstartsmötet klargörs syfte och målsättning med insatsen samt hur uppföljning 
kommer genomföras.  
 
Uppföljning 
Uppföljning ska ses som ett instrument för att kunna följa beviljad insats och få 
en uppfattning om insatsen har haft avsedd effekt eller inte. En uppföljning kan 
genomföras på olika sätt; genom kontakt med den enskilde, anhöriga, legal 
företrädare samt genom kontakt med personal ute i verksamhet. Genom 
uppföljning får handläggaren en uppfattning om insatsen fortfarande är relevant 
eller om den kan avslutas. Eventuellt till fördel för en annan insats. I vissa fall 
kan vara till fördel att samla alla inblandade i ett ärende, ibland kan det dock vara 
mer lämpligt att träffa den enskilde med dess företrädare enskilt och 
verksamheten vid annat sammanhang.   

  
Vid enstaka insatser eller när handläggaren redan är väl insatt och uppdaterad i 
ärendet kan uppföljning göras genom telefonsamtal. Uppföljningen 
dokumenteras i verksamhetssystem. Om handläggaren anser att beviljade insatser 
bör omprövas inleds en omprövning. Vid omprövning ska den enskilde och 
eventuell legal företrädas informeras och få möjlighet att yttra sig.    
 
Insatser 

 
Bostöd 
Den enskilde ska med stöd klara ett eget boende och aktivt kunna medverka i 
förändringsarbetet. Aktuell för insatsen är den som fyllt 18 år och uppåt. Syftet med bostöd är 
att stärka och utveckla den enskildes egna förmågor och resurser och det betyder att insatserna 
ska utformas så att de utgör ”hjälp till självhjälp”. Insatserna ges med utgångspunkt att öka 
den enskildes självständighet och oberoende. Målet med bostödet är att brukaren tillsammans 
med boendestödjaren ska utveckla sådana rutiner och strategier som stärker och möjliggör för 
den enskilde att klara sin vardag på egen hand. Boendestödjande insats ska för att få vara 
avgiftsfri vara av rehabiliterande/habiliterande art. Behov av bostöd anses inte föreligga om 
den enskilde har bestående hjälpinsatser som löpande måste utföras åt den enskilde. Den 
enskildes hjälpbehov kan då vara bestående över tid och det ska då övervägas om personen 
istället behöver avgiftsbelagda insatser från hemtjänsten, t.ex. personlig omvårdnad och 
serviceinsatser i hemmet.  
 
Personer som tillhör personkrets enlig LSS och bor i egen lägenhet med behov av stöd kan 
beviljas bostöd enligt Socialtjänstlagen. Detta handläggs av kommunens LSS-handläggare.  
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Bostöd sätts in som insats i den enskildes hem i första hand och insatsen kan innefatta:  
- Socialt, pedagogiskt och stödjande insatser för att stärka självförtroende och verka för att 
personen fattar egna beslut och kan ta ställning till olika frågor i vardagen.  
- Nätverksskapande insatser för att behålla och vid behov återknyta kontakter med anhöriga, 
släkt och vänner.  
- Stöd i att fylla i vissa blanketter och planera hushållsinköp tillsammans. Bostödet har inte 
ansvar för brukarens ekonomi. Vid behov av stöd kring ekonomin kan det istället bli aktuellt 
med en god man.   
- Vid behov få stöttning i att själv så långt möjligt ta kontakter med myndigheter, m.fl. I annat 
fall är boendestödjaren med när kontakt ska tas.  
- Ledsagning om den är ett led i att den enskilde får träna att klara en personlig angelägenhet 
utanför hemmet, t.ex. ett läkarbesök. Avsikten är att den enskilde med träning ska klara dessa 
kontakter på egen hand.  
- Bryta passivitet och motivera den enskilde att själv klara av det sociala livsområde som 
personen har kring sig såsom att klara personlig omvårdnad, klara att sköta sitt boende, göra 
inköp, delta i sysselsättning, klara att åka kollektiva kommunikationer, m.m. 
 
Beviljas för normalt sex månader alternativt upp till max ett år. Det är bättre för den enskilde 
att bistånd beviljas för en kortare tid eftersom det då blir tydligare för handläggaren att 
kartlägga fortsatt behov av insatser samt ta ställning till om insatserna bidrar till en mer 
självständig och oberoende vardag.  
 
Omfattning insats: Individuellt, kan anpassas efter behov och förändrat mående hos den 
enskilde. Vanligtvis träffar bostödet den enskilde en eller två gånger i veckan. Kan i vissa fall 
ha telefonavstämningar dagligen.  

   
 

Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen 
Egen lägenhet i Fabriksgatans psykiatriboende eller satellitlägenhet med tillgång till 
gemensamhetslokaler och personal dygnet runt. När den psykiska funktionsnedsättningen ger 
så stora svårigheter i vardagen så den enskilde inte klarar av ett eget boende med stöd kan 
bostad med särskild service beviljas. För att beviljas bostad med särskild service krävs att det 
finns ett omfattande behov av stöd, tillsyn och omvårdnad och att dessa behov inte kan 
tillgodoses på något annat sätt. Varaktighet oftast under längre tid.  
 
Om behovet inte kan tillgodoses inom ramen för kommunens egna boende kan 
det bli aktuellt att verkställa beslutet på externt boende. Se delegationsordningen 
för aktuell beslutfattare för extern placering.  
 
Den enskilde får ett hyreskontrakt vid inflyttning till bostad med särskild service 
varför den enskilde också är skyldig att betala en hyresavgift. När man flyttar in i 
bostad med särskild service kan man ansöka om bostadsbidrag eller 
bostadstillägg från Försäkringskassan. Den enskilde är skyldig att ha en giltig 
hemförsäkring. 
 
Omfattning: Personal dygnet runt.  
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Kontaktperson  
Kontaktperson är en medmänniska och vän. Insatsen syftar till att bryta den 
enskildes isolering och utöka det sociala nätverket. Den enskilde kan genom 
insatsen få någon att prata med och någon att hitta på olika fritidsaktivitet med 
och få sällskap vid dessa.   
 
Verkställaren rekryterar och utreder kontaktpersonens lämplighet för uppdraget. 
Ansvarig för verkställigheten beslutar om förordnande av kontaktpersonen samt 
arvode och omkostnadsersättning till denne.  
 
Omfattning på insats: Vanligtvis 8h i månaden.  
 
Sysselsättning   
Socialtjänstlagen reglerar att kommunerna ska medverka till att personer med 
psykiska funktionsnedsättningar får en meningsfull sysselsättning. Insatsen kan 
beviljas personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande och insatsen är 
aktuell för personer mellan 18 – 65 år. De som beviljas detta bistånd har 
svårigheter att bryta isolering och har sådana begränsningar med aktiviteter i sitt 
nuvarande liv att de förväntas kvarstå minst ett år.  
 
Övergripande syfte är att ge den enskilde möjligheter att leva ett självständigare 
liv och att sysselsättningen långsiktigt ska öka delaktigheten i samhället och ge 
den enskilde en möjlighet att testa sin arbetsförmåga både individuellt och i 
grupp. Om det är möjligt ska målsättningen vara att den enskilde får ett arbete.  
Sysselsättning kan övergå till arbetsinriktad rehabilitering om förutsättningarna 
för den enskilde föreligger och denne själv är motiverad. För att delta i 
sysselsättning krävs drogfrihet.  
 
Omfattning: Individuellt anpassad efter behov.  
 
Social samvaro  
Insatsen syftar till att bryta isolering och utöka sociala kontakter för en meningsfull tillvaro. 
Insatsen utförs på Fabriksgatans boende som har gemensamhetslokaler och anordnar olika 
aktiviteter.  
 
Omfattning: Personer med beslut om social samvaro har tillgång till Fabriksgatans 
gemensamhetslokal och får delta i de aktiviteter som anordnas.  
 
Ej biståndsprövande insatser  
 
Personligt ombud  
Psykiskt funktionshindrade ska ha till gång till ett personligt ombud om så önskas. Det 
personliga ombudet arbetar helt fristående från socialtjänsten och andra myndigheter och ska 
vid behov kunna bistå den enskilde med stöd och hjälp i mötet med myndigheter och 
organisationer. Den enskilde kontaktar själv personligt ombud.  
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FACT – teamet  
Ett integrerat och verksamhetsöverskridande flexibelt aktivt uppsökande behandlingsteam, ett 
samarbete mellan kommun och Allmänpsykiatrin. FACT-teamet ska tillsammans med 
kommunen bidra till att en sårbar och utsatt grupp får tillgång och hjälp till en sammanhållen 
helhet med goda koordinerade insatser från specialistpsykatrin och den kommunala 
socialtjänsten.  
 
Samordnaren i kommunen skickar remiss till FACT-teamet som beslutar om deltagande. 
Kriterierna är:  

- Psykiatrisk diagnos inom området specialiserade allmänpsykiatrin.  
- Allvarlig nedsatt förmåga att fungera socialt i samhället.  
- Den psykiatriska sjukdomen och funktionsnedsättning påverkar och förstärker 

varandra.  
- Perioder av markant försämring eller behov av intensifierade akuta/subakuta insatser 

från psykiatri/kommun  
- Behov av samordnade insatser för att upprätthålla/genomföra behandlingsplan.  
- Underskrivet samtycke för informationsutbyte mellan parterna. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Upphävande av beslut att utse ombud för att söka statsbidrag hos 
Socialstyrelsen 
Dnr 2020/17 
 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har infört att man ska söka deras statsbidrag elektroniskt. 
Varje organisation ska utse ett namngivet ombud som är behörig att 
underteckna ansökan. Socialnämnden beslutade den 20 februari 2020 att ge 
förvaltningschefen delegation att vara nämndens ombud. Det har senare 
uppmärksammats att kommunen ska ses som en organisation, vilket medför 
att ombudet måste vara firmatecknare för hela kommunen. Denna delegation 
har inte förvaltningschef. Socialnämnden bör därför återta sitt beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, daterad 2020-02-26 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att socialnämnden upphäver sitt beslut från 2020-02-20 § 
25 om att utse förvaltningschefen som ombud hos Socialstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att upphäva sitt beslut från 2020-02-20 § 25 om att 
utse förvaltningschefen som ombud hos Socialstyrelsen.  
_________ 
Expedieras:  
Akten 
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Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 – 64 129 
Linda.tholen@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Upphävande av beslut att utse ombud för att söka statsbidrag hos Socialstyrelsen 
Dnr Sn 2020/17 
 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har infört att man ska söka deras statsbidrag elektroniskt. Varje 
organisation ska utse ett namngivet ombud som är behörig att underteckna ansökan. 
Socialnämnden beslutade den 20 februari 2020 att ge förvaltningschefen delegation att 
vara nämndens ombud. Det har senare uppmärksammats att kommunen ska ses som en 
organisation, vilket medför att ombudet måste vara firmatecknare för hela kommunen. 
Denna delegation har inte förvaltningschef. Socialnämnden bör därför återta sitt beslut. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att upphäva sitt beslut från 2020-02-20 § 25 om att utse 
förvaltningschefen som ombud hos Socialstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, daterad 2020-02-26 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen har möjlighet att rekvirera statsbidrag från Socialstyrelsen för 
genomförandet av olika projekt. Socialstyrelsen har infört krav på att varje organisation 
ska utse ett ombud som kan signera bidragsansökan elektroniskt. Denna person ska vara 
firmatecknare för hela organisationen. 
 
Förvaltningen har tidigare utsett förvaltningschefen som ombud för att ansöka om 
statsbidrag för nämndens räkning. I efterhand har det visat sig att kommunen som helhet 
ska betraktas som en organisation, inte varje nämnd för sig. Förvaltningschefen är inte 
firmatecknare för hela kommunen, utan bara för socialnämnden. En lösning på 
problematiken är att kommunen utser ett ombud och detta ombud kan sen utse 
”underbiträden” som kan ansöka för respektive nämnds räkning. Hur detta görs i 
praktiken och vem som ska vara ombud för vilken nämnd bör beslutas av kommunchefen. 
 
Eftersom beslutet från 2020-02-20 inte går att verkställa föreslås socialnämnden att 
upphäva beslutet. 
 
Linda Tholén 
Expedieras till: 
Akten 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-26 
Version  1 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Belastningsregister för medarbetare inom vården 
Dnr 2019/214 
 
Sammanfattning 
För att säkerställa att socialförvaltningen tillämpar de lagar och regler som 
styr verksamheten på ett humanitärt och rättssäkert sätt som leder till allas 
likhet inför lagen, ställs höga krav på en enhetlig och systematisk 
utredningsordning. Denna ordning ska vara tydlig, förutsägbar och leda till 
likabehandlingar inom socialpsykiatrins område. För att uppnå detta behövs 
en beslutad metodhandbok. Syftet med metodhandboken är att ge metodiskt 
och strukturerat stöd och vägledning i form av rutiner och riktlinjer.  
Målet är även att enligt socialtjänstlagens 5 kap 7 § verka för att människor 
med fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin 
livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som 
andra. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Tholén, daterad 2020-02-25 
Förslag på riktlinjer för kontroll av belastningsregister för medarbetare inom 
vård och omsorg 
Remissvar från Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar  
att begära in belastningsregister för nyanställda inom vård- och 
omsorgsyrkena 
att anta riktlinjer för kontroll av belastningsregistret vid nyanställning inom 
vård och omsorg. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Att begära in belastningsregister för nyanställda inom vård- och 
omsorgsyrkena 
Att anta riktlinjer för kontroll av belastningsregistret vid nyanställning inom 
vård och omsorg. 
_________ 
Expedieras:  
Akten 
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Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 – 64 129 
Linda.tholen@astorp.se 
 

Socialnämnden 
 
Utdrag ur belastningsregistret för medarbetare inom vården 
Dnr SND 2019/214 
 
Sammanfattning 
I december 2019 väcktes en fråga i socialnämnden gällande utdrag ur belastningsregistret 
för medarbetare inom vården. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att medarbetare som erbjuds anställning inom vård – och omsorgssektorn, ska uppvisa 
sitt belastningsregister innan en anställning kan komma i fråga. En liknande uppmaning 
har tidigare kommit från kommunens pensionärsråd KPR.  
 
Socialförvaltningen har besvarat ärendet i två delar. Den första delen rör de juridiska 
förutsättningarna för att begära ett utdrag. Socialnämnden tog del av denna utredning 
2020-02-20 och beslutade därefter att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningen 
och ta fram riktlinjer för genomförandet.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar  
att begära in belastningsregister för nyanställda inom vård- och omsorgsyrkena 
att anta riktlinjer för kontroll av belastningsregistret vid nyanställning inom vård och 
omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Tholén, daterad 2020-02-25 
Förslag på riktlinjer för kontroll av belastningsregister för medarbetare inom vård och 
omsorg 
 
Ärendet 
Kommunens pensionärsråd har uppmanat socialnämnden att ta fram riktlinjer för utdrag 
ur belastningsregistret för medarbetare som ska arbeta inom vårdsektorn. På 
socialnämndens sammanträde i december 2019 väcktes samma ärende av en ledamot. 
Syftet med utdraget är att vårdtagarna ska känna trygghet i den omsorg som kommunen 
ansvarar för.  
 
I den första delen av utredningen framkommer de juridiska förutsättningarna av beslutet. 
Regeringen har tillsatt två statliga utredningar kring frågan de senaste åren, där det 
senaste betänkandet ledde till ett förslag om att införa en valfri möjlighet för 
arbetsgivaren att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning av medarbetare 
inom vården. Regeringen har inte behandlat betänkandet än och ingen lagstiftning har 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-25 
Version  1 
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trätt i kraft. Sammanfattningsvis kan sägas att rättsläget för att begära ett utdrag är oklart. 
Det finns inga lagregler som ställer krav på att arbetsgivare gör en kontroll, men det finns 
ingen lagregler som heller förbjuder det.  
 
Socialförvaltningens bedömning är att en kontroll mot belastningsregistret för nyanställda 
inom vården är verkställbar. Det finns redan idag liknande krav vad gäller medarbetare 
som ska arbeta med personer inom omsorgen eller med barn. I de fallen ska arbetsgivaren 
begära in ett utdrag ur belastningsregistret innan en anställning kan komma i fråga. 
Samma princip kan appliceras gällande anställningar inom vårdyrkena. Arbetsgivaren har 
ingen rätt att själv begära in utdraget direkt från Polismyndigheten, utan den enskilde 
arbetstagaren ska lämna in registerutdraget på begäran av arbetsgivaren.  
 
Förslag på riktlinjer har tagits fram där förvaltningen föreslår att anställande chef 
ansvarar för att inhämta ett belastningsregister inför anställning. Detta förfarande är 
samma som när personal anställs inom omsorgen eller inom annat arbete där kontakt med 
barn förekommer. Anställningsfrågan kan hänskjutas till överordnad chef i det fall 
anställande chef finner det nödvändigt. 
 
I riktlinjerna framgår vilka brott som arbetsgivaren får fästa vikt vid i anställningsfrågan. 
Förvaltningen har valt att fokusera på de brott som har betydelse för utförandet av den 
insats som vårdpersonalen gör. Detta är brott mot person, ekonomisk brottslighet samt 
narkotikarelaterad brottslighet. Dessutom ska straffet ha varit en annan påföljd än böter. 
Detta går i linje med vad betänkandet från 2019 föreslår och är mer långtgående än den 
kontroll som görs inom omsorgen. Anledningen till det är att vårdpersonal arbetar i 
enskilda personers hem, där kontrollen och insynen från allmänheten bedöms vara mindre 
än inom skolan eller arbete på exempelvis ett gruppboende där flera personer befinner 
sig. I betänkandet ifrågasätts det om avgränsningen kring vilka brott som syns i 
registerutdraget avseende arbete med barn är tillräcklig. Förvaltningen har ansett att brott 
mot person är en viktig kontroll, eftersom medarbetarna kommer att arbeta direkt mot 
personer som är i behov av deras hjälp. Detsamma gäller ekonomisk brottslighet. 
Eftersom att insatserna sker i hemmet är även tillgreppsbrott, så som stöld, viktig att 
kontrollera. Många vårdtagare har också starka mediciner. Det är därför inte lämpligt att 
personal som har blivit dömda för narkotikabrott anställs. 
 
Det skulle vara möjligt att förbjuda anställning i det fall arbetstagaren har blivit dömd för 
ett allvarligare brott, exempelvis mord eller våldtäkt. Förvaltningen föreslår inte detta 
förfarande utan anser att anställningsfrågan måste bedömas från fall till fall där 
omständigheter som tiden sedan brottet begicks, straffet samt personlig 
kännedom/referenser från tidigare arbetsgivare, vägs in. Arbetssökanden som har blivit 
dömd för allvarligare brottslighet, bör dock ges möjlighet att förklara omständigheterna 
för arbetsgivaren innan denna beslutar om personen kan anställas. 
 
Omvärldsanalys 
Inför beredningen av ärendet har grannkommunerna kontaktats. Bjuv, Ängelholm och 
Helsingborg uppger att de begär belastningsregister för medarbetare inom vården, då 
vårdtagaren ska känna sig trygg med att kommunens personal är lämplig för sitt arbete. 
Detta förfarande har gjorts i många år. Klippan och Båstad uppger att kommunen enbart 
begär in registerutdrag i de fall där det finns lagstöd för detta.  
 
Eftersom det saknas lagstiftning för att begära belastningsregister för medarbetare inom 
vården kan det betraktas som stötande för arbetssökande att behöva uppvisa ett utdrag ur 
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belastningsregistret. Vid införandet av registerkontroll behöver socialnämnden ta 
ställning till vilket intresse som väger tyngst: intresset för vårdtagarna att känna sig trygga 
med den personal som utför vården, eller rätten för medarbetaren att inte behöva ”bevisa” 
att man är lämplig för tjänsten. Det bör också nämnas att ett ”rent” belastningsregister 
självfallet inte är en garanti för att arbetstagaren är lämplig för sitt arbete. Oavsett utfallet 
av kontrollen, bör arbetsgivaren även fortsättningsvis väga in flera faktorer innan 
anställning, så som referenser från tidigare arbetsgivare och arbetssökandes personlighet. 
 
Riktlinjerna är framtagna i samråd med kommunens äldreomsorgschef och berörda 
områdeschefer. Kommunens intresseorgan för äldreomsorgsfrågor, Kommunala 
pensionärsrådet har varit remissinstans i frågan. Fackliga representanter har också gett 
möjlighet att uttala sig. Dessa hade inget att erinra mot det aktuella förslaget, men 
framförde önskemål om att förvaltningen bör upprätta rutiner för begäran om 
belastningsregister inom fler verksamhetsområden i framtiden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk effekt, då arbetstagaren själv inhämtar sitt 
belastningsregister och uppvisar för arbetsgivaren. Detta medför inte att förvaltningen 
behöver avsätta någon extra resurs för inhämtandet av uppgifterna. 
 
Uppföljning och verkställighet 
Varje chef ansvarar för verkställandet av beslutet i samband med anställning av ny 
personal. 
 
 
Linda Tholén  
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
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vård och omsorg 
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Riktlinjer för kontroll av belastningsregistret vid 
nyanställning inom vård och omsorg 
 
Bakgrund 
För Åstorps kommun är det viktigt att vårdtagarna känner en trygghet i den 
omsorg som kommunen ansvarar för. Socialnämnden beslutade 2020-xx-xx 
att införa en obligatorisk kontroll av belastningsregistret för nyanställda 
inom vård och omsorg.  
 
Socialförvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för begäran om 
utdrag samt att ta fram bestämmelser gällande hur informationen ska lagras 
och bedömas. 
 
Omfattning 
Alla som erbjuds en anställning inom vård och omsorgsyrket ska 
kontrolleras utifrån belastningsregistret innan anställningen kan påbörjas. 
Skyldigheten omfattar alla typer av anställningar och sysselsättningsgrad.  
Vad som sägs om anställning i denna riktlinje ska också gälla 
uppdragsanställningar och praktik i verksamheten. (Se mer information om 
hantering av praktikanter längre ner)  
 
För redan anställd personal finns det ingen skyldighet att begära in utdrag. 
En medarbetare som avslutar sin anställning och sedan återanställs vid ett 
senare tillfälle ska dock uppvisa ett nytt utdrag om det har gått mer än ett 
år sedan personen senast var anställd hos arbetsgivaren. Ansvarig chef 
ansvarar för att kontrollera om mer än ett år sedan har förflutit sedan 
personen senast arbetade inom förvaltningen. 
Skyldigheten att uppvisa belastningsregister enligt denna riktlinje gäller de 
som erbjuds anställning inom: 
 

• Hälso- och sjukvården  
• Hemvården och hemsjukvården 
• Hemtagningsteam 
• Särskilt boende 
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En förutsättning för att socialförvaltningen ska kunna begära ett utdrag ur 
belastningsregistret är att den anställde kommer att utföra insatser åt 
vårdtagare i dennes boende. Insatsen ska bedrivas enligt socialtjänstlagen, 
LSS eller Hälso – och sjukvårdslagen. 
 
Tillvägagångssätt 
Den som söker anställning eller uppdrag inom ovanstående sektor hos 
socialförvaltningen ska informeras om att arbetsgivaren kommer att 
genomföra kontroll av belastningsregister. Detta görs lämpligast genom att 
följande text publiceras i anställningsannonsen  
”Före erbjudande om anställning ska kontroll av belastningsregistret 
genomföras.” 
 
Arbetsgivaren ska genomföra en registerkontroll. Den person som inte har 
uppvisat ett utdrag ur sitt belastningsregister får inte arbeta, praktisera eller 
utföra uppdrag inom socialförvaltningen. 
 
Hantering av kontrollen 

• Anställande chef ansvarar för att informera om att kontroll av 
belastningsregister kommer att ske inför anställning. 

• Den arbetssökande ska själv begära ut ett utdrag ur sitt 
belastningsregister och uppvisa detta för arbetsgivaren eller 
uppdragsgivaren på begäran. Utdraget får vara max ett år gammalt. 

• Arbetsgivaren får inte dokumentera eller på annat sätt spara 
resultatet av kontrollen, däremot noteras i personalsystemet att ett 
utdrag har uppvisats. 

 
Blankett för utdrag 
Arbetstagaren ska använda sig av blanketten 442.3 som heter 
”Belastningsregister för enskild person”. På denna blankett saknas 
vattenstämpel som garanterar att utdraget är äkta. Det är därför viktigt att 
utdraget lämnas i ett oöppnat kuvert för att garantera äktheten. 
 
Praktikanter 
Utdrag begärs av personer som genomför praktik inom ramen för sin 
utbildning så som gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, YH/KY-
utbildningar samt högskola/universitet. Om det visar sig att eleven är dömd 
för ett brott ska ansvarig chef omedelbar kontakta den lärare som är ansvarig 
för eleven. Efter dialog med läraren gör ansvarig chef bedömningen om 
eleven kan få göra sin praktik inom förvaltningen. Bedömningen görs på 
samma sätt som enligt nedan punkt. 
 
Bedömning av informationen vid kontroll 
Vid bedömning huruvida en arbetssökande kan erbjudas anställning får 
arbetsgivaren endast fästa vikt vid följande brottslighet: 
 

• Brott mot liv och hälsa  
• Brott mot frihet och frid  
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• Sexualbrott  
• Stölder, rån och andra tillgreppsbrott  
• Ekonomisk brottslighet  
• Narkotikarelaterade brott 
• - Som har lett till annan påföljd än böter 

 
Om registerutdraget visar att en person är dömd för ovan typ av brottslighet 
ska anställande chef göra en individuell bedömning om personen ändå ska 
erbjudas anställning. Frågan ska hänskjutas till överordnad chef i det fall 
anställande chef finner det nödvändigt. 
 
Giltighetstid och förändringar 
Dessa riktlinjer gäller från och med socialnämndens beslut om 
ikraftträdande och tillsvidare. Framtida revideringar/förändringar av dessa 
riktlinjer beslutas av socialnämnden. 
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Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2019 
SND 2019/79 
 
Sammanfattning 
Personligt ombud Skåne är en ombudsverksamhet som är politiskt och 
religiöst obunden och drivs som icke vinstdrivande ideell förening. 
Föreningen bildades år 2000 utifrån erfarenheter bland brukare och 
närstående av RSMH-Skåne och Schizofreniföreningen i Skåne. 
Syftet med verksamheten är att bidra till återhämtning, delaktighet, goda 
levnadsförhållande samt stödja personer med psykisk funktionsnedsättning 
att tillvarata sina rättigheter i samhället. Den riktar sig till vuxna över 18 år 
som har en psykisk funktionsnedsättning. Ombuden arbetar framförallt med 
att stödja den enskilde i kontakter med myndigheter.  
 
Verksamheten har gjort en verksamhetsberättelse för 2019 som presenteras 
för socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse Personligt ombud 2019 
  
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE PERSONLIGT OMBUD ÅR 2019 
 

Inledning 
PO Skåne har under året bedrivit verksamhet i 16 av Skånes 33 kommuner. Dessa kommuner är Bjuv, 
Båstad, Hässleholm, Lomma, Lund, Kävlinge, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Osby, Ystad, Åstorp, 
Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge samt Helsingborgs stad.  
 
PO Skåne bedriver som idéburen organisation och fristående aktör verksamhet med personligt ombud 
för personer med psykisk funktionsnedsättning samt genom bisamverksamheten 
(brukarinflytandesamordnare) brukarinflytandearbete. Under året hade PO Skåne uppdrag att bedriva 
personligt ombud i 16 kommuner och bisamverksamhet i en kommun.  
 

PO Skånes organisation 
PO Skånes huvudmän är RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och Schizofreniförbundet, 
de båda distriktsavdelningarna samt alla lokalföreningar i Skåne.  
Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och drivs som icke vinstdrivande ideell förening. 
Organisationen bildades av huvudmännen den 1 augusti år 2000 utifrån erfarenheter bland brukare 
och närstående och genom 1995 års Psykiatrireform.  
 
Verksamheten lyder under en ordförande och en styrelse och regleras genom en regeringsförordning 
(SFS 2013:522), föreningens stadgar samt etiska regler och riktlinjer. 
Det dagliga arbetet leds av verksamhetschefen. 
 
Värdegrund och vision 
Arbetet inom PO Skånes verksamhet utgår ifrån värden som medmänsklighet, självbestämmande, 
helhetssyn, integritet och respekt.  
 
PO Skånes verksamhet syftar till att bidra till återhämtning, egenmakt, delaktighet och goda 
levnadsförhållande. Vi ger stöd utifrån personens önskemål och uppdrag. Vårt arbete pågår till dess 
att samhället levererar detta. 
 

Bakgrund till yrkeskåren personligt ombud 
I samband med psykiatrireformen (1995) som syftade till att förbättra levnadsvillkoren för personer 
med psykisk funktionsnedsättning föddes idén till en ny yrkeskår, personliga ombud. Uppdraget skulle 
vara att stärka den enskildes egenmakt och lotsa den enskilde rätt i välfärdssystemet. Inspiration till 
ombudsmodellen hämtades från den amerikanska Case managementmodellen. Case management är 
en insats som samordnar vården för personer med allvarliga psykiska funktionshinder för att de ska 
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta arbetssätt växte fram på 1970-talet för att 
underlätta för tidigare slutenvårdspatienter att bo och leva i samhället. 
 
De första ombudsverksamheterna startade som försöksverksamheter under åren 1995 – 1998. Goda 
resultat så som klienternas tillfredsställelse med stödet, ökad upplevd livskvalitet och egenmakt samt 
minskad användning av psykiatrisk heldygnsvård påvisades i ett stort antal uppföljningar och 
verksamheten och yrkesrollen kom att permanentas.  
 
Initiativtagarna till ombudsverksamheterna förespråkade att verksamheterna skulle vara fristående i 
relation till vård och myndigheter. De fristående verksamheterna i landet är sex stycken till antal och 
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finns främst i storstadsregionerna. Ytterligare en av de sex har liksom PO Skåne genom sitt 
ägarförhållande tät koppling till brukar- och närståendeföreningar. Övriga ombudsverksamheter 
bedrivs i kommunal eller regional regi.   
 
Sedan starten har Socialstyrelsen sökt stärka utbyggnaden av ombudsverksamheterna genom att följa 
och utvärdera utvecklingen, genom återkommande beskrivningar av uppdraget och dess ramar, 
meddelandeblad samt via statligt stöd till kommuner som inrättar funktionen.  

Personligt ombud är inte en lagstadgad utan en för kommunerna frivillig verksamhet.  

År 2013 inrättade Sveriges regering den förordning (SFS 2013:522) som reglerar verksamheten med 
personligt ombud. Ytterst är det kommunerna som har ansvar för verksamheten.  

I Socialstyrelsen senaste lägesrapport rapporterades den samlade bilden från året 2018 då 253 av 
landets 290 kommuner bedrev personligt ombud. Detta var en ökning med 10 kommuner och med 
åtta tjänster till totalt 336 heltidstjänster i jämförelse med året före.  

Personligt ombud är en liten men bland brukare och närstående, en mycket uppskattad del av 
samhällets stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 
Den 18 september 2019 lämnade Sveriges regering budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. 
Budgetpropositionen innehåll regeringens förslag till statens budget för 2020 samt de övriga förslag 
och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen. I förslagen hade regeringen 
hörsammat behoven av ökat statsbidrag avseende personligt ombud och man tillför verksamheten 30 
miljoner kronor per år under sammanlagt tre år. Tillförda medel avses användas till att öka 
statsbidraget per ombud samt till att stimulera till en fortsatt utveckling av verksamheten. Hur mycket 
statsbidraget per ombud ökar beslutas i mars månad år 2020.  
 

Målgrupp för personligt ombud 
Personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykisk funktionsnedsättning 
och betydande svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. Den enskilde, som kan få stöd 
av personligt ombud, ska ha sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, 
rehabilitering och sysselsättning och ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, 
primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter (SFS 2013:522).  
 
Olika utredningar har påtalat en ökning av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017) och 
psykiatriska diagnoser (Försäkringskassan, korta analyser 2017:1) som en allt vanligare orsak till 
sjukskrivning och svårigheter på arbetsmarknaden. Socialstyrelsen har som en följd av detta 
rekommenderat ombudsverksamheterna att också erbjuda personer, som riskerar långvariga eller 
bestående konsekvenser till följd av psykisk ohälsa, stöd och hjälp.  
 
I Socialstyrelsens lägesrapport 2019 står att läsa följande: Verksamheten med personligt ombud har 
koppling till mål 10.2 i Agenda 2030, och bör möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, 
kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir 
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Under hösten 2018 nåddes ombudsverksamheterna i landet av en skrivelse författad av riksförbunden 
RSMH och Schizofreniförbundet. Förbunden ställde frågan om personligt ombud arbetar med den 
grupp man är avsedd att arbeta för. Som en följd av denna skrivelse, ökad psykisk ohälsa, förändringar 
i målgruppen och i samhället i stort har målgruppsfrågan diskuterats i många forum under både 2018 
och 2019. Inom PO Skåne välkomnade vi dialogen som är viktig och vi har kunnat bekräfta förändringar 
i målgruppen. Några av dessa gäller klienters ålder, livssituation och diagnos. Bland klienter finns idag 
ofta mer än en diagnos, vanligast under året var förstämningssyndrom och ångestsyndrom. Det var 
inte heller ovanligt med ADHD, autism eller samsjuklighet. Yngre personer har ofta mycket svår 
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situation, de har inte ”kommit igång i livet”, står utanför både bostads- och arbetsmarknad och utan 
försörjning och isolerar sig. Var fjärde klient under året 2019 hade hemmavarande barn. Under året 
2019 var 12 procent bostadslösa eller hemlösa, 26 procent beskrev en belastande boendesituation där 
man saknade trygghet alternativt stod i beroendeställning till annan för tak över huvudet, 14 procent 
delgav att man varit utsatt för våld i nära relation, 80 procent upplevde svårigheter i kontakt med 
myndighet, 59 procent att man hade ekonomiska svårigheter och 56 % att man har svårt att få tillgång 
till önskad vård eller stöd. Inom PO Skåne är vår bedömning inte att personligt ombud arbetar med 
klienter med lättare eller lindrigare problem. Tvärtom har personer vi möter svåra psykiatriska 
tillstånd, komplex och belastande livssituation och stora svårigheter i att tillgå samhället stöd.  
 
När det under året uppstod kö prioriterades personer med barn samt personer som riskerade att bli 
bostadslösa eller som stod utan bostad.  
 

Uppdrag för personligt ombud 
Till personligt ombuds uppdrag hör att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning att tillvarata 
sina rättigheter i samhället. Ombuden beskrivs tydligare än andra yrkesgrupper stå på den 
hjälpsökandes sida. Ombuden stödjer den enskilde personen att finna sin väg, stödjer och företräder 
då det behövs i kontakt med vård och myndigheter samt i andra för klienten viktiga kontakter. Arbetet 
inom verksamheten utgår ifrån värden som medmänsklighet, omtanke, självbestämmande, respekt, 
integritet och helhetssyn.  
 
Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud 
för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar anger att personligt ombud syftar till att den 
enskilde ska: 

1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i  
samhället 

2. få möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation och ges möjligheter att 
få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning 
och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov  

3. få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål och behov samt 
till att  

4. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister så att den enskilde kan få tillgång till samhällets 
utbud av vård, stöd och service.  

(SFS 2013:522) 
 
Riktlinjen från Socialstyrelsen anger att ett heltidsanställt ombud bör ha 15 klienter med en 
rekommenderad kontaktlängd på max 2 år. Uppskattningar har gjorts kring att det i Sverige finns ca 
50 000 personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning och i särskilt behov av stöd i 
användandet av välfärdssystemet.  

Detta kan ställas i jämförelse med att ombuden i landet under året 2018 hade uppdrag för 9 517 
klienter. Klientpopulationen bestod av 4 028 män och 5 489 kvinnor. De flesta klienterna, nära 50 
procent, återfanns i åldersgruppen 30–49 år. Grupper som ökade bland dem som sökte stöd av 
personligt ombud var personer med samsjuklighet, kvinnor med behov av hjälp till hela familjen samt 
unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. 

Ombuden har, vid sidan av sin roll som språkrör, vägledare och allt som ingår i uppdraget, att stärka 
den enskilde personens egenmakt dessutom uppdraget att på ett strukturellt plan företräda kollektivet 
av klienter. Detta görs genom att synliggöra och påtala brister och systemfel i välfärdssystemet som 
kan leda till brister i tillgänglighet, diskriminering och utanförskap. Vanliga och återkommande brister 
i välfärdssystemet handlar om bemötandefrågor, att professionellas makt inskränker den enskildes 
egna inflytande, brist på tillgång till vård och/eller stöd, brist på förståelse och kunskap om psykisk 
funktionsnedsättning och brist på samordning mellan samhällets aktörer. 
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I Socialstyrelsen lägesrapport sammanfattades några av ombudens från året 2018 rapporterade brister 
i välfärden. Man hade observerat brist på läkare och vårdpersonal, hög personalomsättning inom 
vården, ökade kostnader i samband med heldygnsvård, hög omsättning bland handläggare inom 
socialtjänst, brister i anpassning till klienters önskemål och behov inom boendestöd, höga krav och 
brist på anpassning i handläggning hos Försäkringskassan, höga krav från Försäkringskassan på 
läkarintyg med stora konsekvenser för den enskilde, brist på tillgång gode män, brist i 
samverkan/samordning och brister vad gäller SIP (samordnad individuell plan), stora svårigheter för 
unga i övergång mellan aktivitetsersättning, arbete eller sjukersättning samt brist på tillgång till stöd 
för delaktighet i arbetsmarknaden.  

Verksamhetsåret inom PO Skåne 

Personal 
Under året var antal anställda 24 fördelade på verksamhetschef (1,0), biträdande verksamhetschef 
(0,75), personliga ombud (18,5), bisam (0,75), ekonomi och administration (0,4). Biträdande 
verksamhetschef hade förutom uppgift att bidra i verksamhetens ledning också i uppgift att ersatta 
personliga ombud i samband med ledigheter och sjukdom.  
Två personliga ombud var långtidssjukskrivna (ej arbetsrelaterat) och två ombud hade tjänstledighet 
med anledning av studier. 
 

Klienter 
Verksamheten hade under året 453 aktiva klienter med en genomsnittlig kontakttid på 786 
dagar. 211 tog själv första kontakten. 384 hade inte haft kontakt med personligt ombud 
tidigare. 215 av de 453 var nya under året. 221 kontakter avslutades under året.  
 
Kvalitetsarbete 
Under året utvecklades ett informationsmaterial för nya klienter. Detta informationsmaterial 
syftar till att underlätta för den som är ny och utvecklades av några ombuden utifrån 
erfarenheter samt synpunkter från tidigare klienter.  
 
Klientnöjdhet 
Inom PO Skåne genomförs löpande klientnöjdhetsundersökning där både aktiva och avslutade 
klienter kontaktas via telefon i syfte att inhämta synpunkter, följa upp och utvärdera 
erfarenheter av stödet och kontakten. Resultatet av detta arbete dokumenteras och används 
sedan i verksamhetens interna kvalitetsutvecklingsarbete.  

De klienter som under året som ingått i klientnöjdhetsundersökningen har gett ett skriftligt 
samtycke enligt GDPR (General data protection regulation). 

Utvärderingsfrågorna har utgått från personens uppdrag och den skriftliga överenskommelse 
som upprättats gemensamt av klient och ombud och om personen upplevt att kontakten gjort 
skillnad. En viktig fråga har varit klientens uppfattning om hur personligt ombud kan bli bättre. 

Utvärderingen har skett som dialog via telefon.  

De som blivit uppringa under året har övergripande en mycket positiv erfarenhet av det stöd 
de får/fått av det personliga ombudet. De jämför med myndighetspersoner och ser en stor 
skillnad av personliga ombudets sätt att arbeta. Ingen dokumentationsskyldighet ses som en 
viktig aspekt som skiljer sig från övriga professionella kontakter de tidigare varit i kontakt med. 
Val av mötesplats är annorlunda och ses av flera klienter som en central faktor och bättre 
förutsättningar till en fortsatt god relation.  Klienter uppskattar att PO har lättillgänglig och 
inte svårt att få tag på samt funnits till hands för råd och stöd i olika situationer.  
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Många säger att de tidigare haft svårt att känna tillit till professionella kontakter. Ombudets 
bemötande och fristående ställning, identitet som icke-myndighet poängteras som viktig för 
förtroendet.  

Klienterna värdesätter att det personliga ombudet följer med på möten. Framförallt uttrycker 
klienterna att det skapar respekt hos myndigheter och att klienternas rättigheter påskyndas. 
Det personliga ombudet är som spindel i nätet och visar stark integritet. 

De personliga ombudens arbete gör skillnad i det dagliga arbetet genom att ombudets nätverk 
och kontaktområden skapar möjligheter. Ofta beskriver klienterna att de är mindre isolerade 
i sin vardag som en följd av kontakten med personligt ombud. 

Det har under året framkommit i något samtal att klienten känner oro inför avslut med sitt 
ombud eller en rädsla att inte orka eller klara av att upprätthålla de kontakten. Några klienter 
har upplevt att kontakten med det personliga ombudet har avslutats för tidigt eller att avslutet 
varit otydligt.  
 
Särskilda händelser 

a. PO Tokyo  
Under februari månad reste en liten delegation från PO Skåne till Tokyo med uppdrag att 
stödja utveckling och inrättande av personligt ombud samt att utbilda en grupp blivande 
ombud och deras samarbetsparters. Under våren startade sedan verksamheten PO Tokyo 
med 4–5 ombud med huvudsakligt uppdrag att hjälpa personer till utskrivning från 
heldygnsvården och återintegrering i samhället. 

b. Nationell konferens för personliga ombud 
Under året erhöll PO Skåne av YPOS (yrkesföreningen för personligt ombud) uppdraget att 
arrangera den årliga konferensen för ombuden i landet. Konferensen hölls i maj månad i 
Malmö och blev mycket uppskattad.  

c. Ny kommun 
Vi kan också informera att PO Skåne har fått förtroendet att bedriva ombudsverksamhet i 
Kävlinge kommun som tidigare haft kommunalt anställt ombud. PO Skånes bemanning har 
successivt ökat i takt med att verksamheten slutit avtal med fler kommuner.  
 
Övrigt 
Under året 2018 identifierades som en följd av signaler i omvärlden ett nytt utvecklingsområde. Detta 
handlade om miljö- och klimatpåverkan. Ledning och anställda har gemensamt gjort översyn. Ett 
klimatbokslut där verksamhetens klimatbelastning och dess omfattning har gjorts. Under året 
genomfördes med stort engagemang som en följd av detta ett antal åtgärder och en klimat- och 
miljöpolicy upprättades. Under 2018 nåddes målet en minskad miljö och klimatpåverkan. Under året 
2019 återinvesterades liten del av verksamhetens överskott och målet att bli en klimatneutral 
verksamhet nåddes.  
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VERKSAMHETSÅRET I ÅSTORP 
 

Inledning 
PO Skåne har sedan april år 2014 haft avtal med Åstorps kommun om att bedriva verksamhet i form 
av personligt ombud med en omfattning på 50 % tjänst. Vid årsskiftet 2016 – 2017 har Åstorps kommun 
valt att utöka tjänsten som personligt ombud till 75 %. Augusti 2018 utökades tjänsten till 100 %. 

 

Personalresurser under året 
Hösten 2018 började UT, Robert Kurdve, som nytt ombud i Åstorp efter tidigare ombudet Cecilia Holm. 
Under ombudets sommarsemester bemannades tjänsten av arbetande kollega Maja Borgkvist med 
stöd av biträdande verksamhetschef Lisbeth Hedlund. Under uppföljningssamtal med Cecilia 
Andersson hösten 2019 meddelas att Personligt ombud tilldelas ny kontaktperson på kommunen, Jane 
Holm, under Therese Jonassens sjukskrivning. Vid senare tillfälle kontaktar Rebecka Straube ombudet 
och informerar att det är hons som har fått överta kommunens kontakt med personligt ombud. 

Ledningsgrupp  
Ledningsgruppen i Åstorp bildades 2015-10-01 och bestod då av FINSAM:s utvecklingsgrupp med 
representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin och Socialtjänsten. Under 2016 
förändrades formen för ledningsgruppen. Förändringen innebar inrättande av en gemensam 
ledningsgrupp för Åstorp med omgivande kommuner. I denna nya ledningsgrupp ingår det sju 
kommuner: Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Örkelljunga, Svalöv, Bjuv och Åstorp. Från dessa 
kommuner kommer utsedda representanter med mandat att företräda sin kommun.  

Ledningsgruppen sammanträder två gånger per termin i Helsingborg och har som huvudsyfte att lyfta 
de olika systemfel, och brister, som ombuden möter i sitt arbete. Då ledningsgruppen består av 
representanter från flera kommuner möjliggör det jämförelser hur insatser och bistånd organiseras 
och verkställs. Under året har det på ombudens förfrågan bland annat tagits upp hur de olika 
kommunerna organiserar boendestöd samt att SIP-möten inte upplevs efterlevas som de är tänkta att 
fungera. Detta förklaras delvis av att plattformen ”mina planer” inte är till fullo implementerat i alla 
berörda verksamheter och framför allt att klienten saknar insyn. Ett stort problem är att klienten inte 
har tillgång till detta i för tillfället vilket gör att det blir svårt för klient att ha insyn i sitt eget ärende. 

Som tidigare ingår även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, representanter för psykiatrin, både 
den privata och den offentliga, samt representant från en anhörigförening. De personliga ombudens 
samlade erfarenheter och fallbeskrivningar diskuteras vid årets ledningsgruppsmöten. 

Det har funnits ett stort intresse att veta vad händer med arbetsförmedlingen, till följd av 
regeringsbeslut, samt hur detta kan komma att påverka ombudsverksamheten. Lokalt påverkas Åstorp 
genom att arbetsförmedlingens kontor stänger. Det närmsta kontoret kommer att finnas i Helsingborg. 
Vidare hur detta kommer att påverka olika program och insatser som berör ombudsarbetet återstår i 
dagsläget att se. Frågan hålls under bevakning. 

 

Ombudets arbete  
Det personliga ombudets uppgift är främst att tillsammans med den enskilde personen identifiera och 
formulera dennes behov. Därefter, tillsammans med personen, se till att insatserna planeras, 
samordnas och genomförs. Vidare att stödja personen i kontakterna med olika myndigheter samt att 
se till att personen får vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.  
 
I Åstorps kommun träffar personliga ombudet utöver ledningsgruppen ansvarig Socialchef samt 
kontaktperson terminsvis och då tillsammans med PO Skånes verksamhetschef. 

Under 2019 har den återkommande kontakten med kontaktpersonen dessvärre brustit till följd av 
sjukskrivning. Ombudet har haft möte med vikarierande kontaktperson under slutet av året och även 
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planerat ett nytt möte under början av 2020. Förslag har lagts fram om mer regelbundna kontakter 
mellan ombudet och kontaktperson med syfte att integrera ombudet ytterligare i kommunen. 
 
Personliga ombudet har ingen dokumentationsskyldighet. Däremot upprättas en överenskommelse 
som antingen görs skriftligt eller muntligt tillsammans med klienten. Efter avslutat uppdrag 
makuleras/förstörs överenskommelsen. 
 
I Socialstyrelsens rekommendationer anges det att ett ombud som arbetar heltid bör kunna arbeta 
med 15 aktiva klienter. Detta är en nivå PO Skåne försöker eftersträva. 
 
Väntelista för klienter tillämpas om flera än 15 personer efterfrågar ombudets hjälp. Turordning är 
den generella regeln vid kö. Sedan kan det finnas synnerliga skäl att ett ärende kan gå före i sin begäran 
av att få kontakt med ett personligt ombud. Det kan t.ex. vara risk att förlora sin bostad, att det finns 
hemmavarande barn eller risk att personer står utan försörjning 

a. Klientarbete  
Hur har aktiva klienter fått info om PO? 
 

 
 
Erfarenheten är att många klienter får vetskap om personligt ombud via socialtjänsten vilket kan anses 
tyda på att ombudets roll och funktion är relativt välkänd inom kommunen. Detta varierar dock 
beroende på vem man frågar inom kommunen då verksamheter vilka ombudet ofta är i kontakt med 
givetvis känner till det bättre än andra grenar. Ambitionen finns dock att under kommande år ha större 
fokus på utåtriktad information i kommunen, men även andra aktörer där målgruppen kan förmodas 
vara aktuella. Planering kring detta har diskuterats med ombudets kontaktperson i kommunen, 
Rebecka Straube, och första informationsmötet för januari är redan inbokat. Det går även att förmoda 
att personligt ombud är välkänt vid psykiatrin då en större andel klienter får vetskap om oss från det 
hållet. Att närstående och vänner informerar om ombudet i den omfattning diagrammet vittnar om 
kan anses vara ett gott betyg då de i några av dessa fall har blivit rekommenderade att kontakta oss 
till följd av att en person i klientens närhet har en tidigare positiv upplevelse. I kategorin ”annan (ange 
i fritext)” kommer informationen om ombudet från olika håll. I några fall har rehab-handläggare på 
arbetsförmedlingen informerat om oss samt handläggare på UNGSAM. Några av dessa har tidigare 
varit klienter och det saknas information om var de ursprungligen fått information om personligt 
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ombud. Det saknas även data om hur klienter har fått information om ombudet i kategorin ”okänt”. 
Detta kan delvis förklaras av att klienter har aktualiserats av tidigare ombud och att informationen 
aldrig fördes in i vårt IT-system eller att systemet har ändrats över tid. I förlängningen kan den här 
informationen ge en fingervisning mot vilka verksamheter ombudet bör rikta sin utåtriktade 
information.  
 
Hur har nya klienter aktualiserats? 
 

Nya klienter har till stor del aktualiserats genom att de själva kontaktat ombudet via telefonsamtal 
eller mejl efter att de fått vetskap om att vi finns. Det är ju givetvis det optimala utgångsläget för 
samarbetet mellan klienten och ombudet då det blir klart att det är person själv som efterfrågar 
stödet. Att klienter aktualiserats via myndighetskontakt innebär exempelvis att ombudet ombetts 
vara med vid möte där myndighetsperson har kunnat se ett behov av personligt ombud i ärendet. I 
dessa fall har jag som ombud haft samtal med personen efter mötet för att förtydliga att personligt 
ombud är fristående från andra organisationer och presenter vårt arbetssätt. I ombudets utåtriktade 
information uppmuntrats de professionella aktörerna att i första hand ge personen i fråga 
förutsättning att själv kontakta ombudet, exempelvis genom att dela ut PO Skånes 
informationsfolder och kortfattat beskriva vad ombudet kan vara behjälplig med. Detta visar på 
ytterligare skäl att det är viktigt med utåtriktad information mot andra aktörer där korrekt 
information från ombudet framförs. I samtliga ärenden bokas uppsökande möten mellan ombudet 
och personen efter den initiala kontakten för att bland annat klarlägga personens situation, om 
personen tillhör målgruppen, om det föreligger prioriteringsgrunder och om personen i första hand 
ska vända sig till annan aktör, S.k. uppsökande möte. I de fall under kategorin ”okänt” där det är 
oklart hur klienter aktualiserats saknas det dessvärre information om detta. Kan även det förklaras 
från att informationen saknas sedan tidigare ombud eller att IT-systemet förändrats över tid. Det 
förekommer även att personer hör av sig som inte tillhör kommunen men ändå efterfrågar hjälp. I 
första hand hänvisas dessa till annat ombud i rätt kommun, om det finns, annars görs försök att nå 
handläggare med ansvarsområde vilket motsvarar den hjälp som personen efterfrågar. 
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Kontaktorsak/uppdrag 
 

 
I diagrammet framgår hur fördelningen ser ut över uppdragen som personen initialt väljer att söka 
hjälp och stöd av ombud. Kategorin ”Stöd och kontakt med myndighet” är inte helt oväntat störst. I 
de olika ärendena som ombudet arbetat med är det i första hand Försäkringskassan som har varit 
den myndighet som oftast kontaktats angående olika ersättningsformer. I andra hand så är det 
Arbetsförmedlingen och i tredje hand kommunen, gällande försörjningsstöd. Kronofogden och 
skatteverket m.m. kontaktas mer sällan. Även kategorin ”sysselsättning/arbete/utbildning” är stor då 
den innefattar klientens önskan att komma till en mer meningsfull vardag genom olika aktiviteter. 
Exempel på olika aktiviteter som klienter har varit aktuella inom under 2019 har varit: 

• Arbetsträning 

• Rehabilitering 

• Studier 

• Praktik 

• Brukarorganisationer m.m. 
Under kategorin ”ekonomi” handlar uteslutande ärendena om att klienten ska förbättra sin ekonomi. 
I många fall innebär det som ombud att vara ett stöd för personer att ansöka om försörjningsstöd 
som ett första steg i vägen mot att hitta en mer långsiktig lösning. Exempel på dessa är då 
ersättningar från Försäkringskassan i form av sjuk-, eller aktivitetsersättning samt sjukpenning. 
Arbetsförmedlingen blir involverade när personen blir aktuell för aktivitetsstöd. Kronofogden har 
kontaktats i de fall där personen har skulder eller kan bli aktuella för skuldsanering. I vissa fall har 
även personer uppburit försörjningsstöd blivit självförsörjande på grund av antingen lön från arbete 
eller att de beviljats någon forma v ovan nämnda ersättningar. 
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Kontakter utifrån uppdrag/överenskommelse 
 

 
Här framgår vilka kontakter som kommer att göras i samband med att överenskommelsen väl 
formuleras efter att kontaktskapande och aktualisering av klient skett. Sett till vilka anledningar som 
återfinns i föregående diagram överensstämmer detta relativt väl fast här har klientens behov 
konkretiserats. Detta blir tydligt när det kommer till kategori ”hjälp med ansökningar” då detta i 
många fall är en åtgärd som krävs för att kunna få tillgång till olika insatser eller ersättningar. 

b. Uppsökande verksamhet 
 
Antal personer uppsökta 

Kön Åldersgrupp Antal 

Man 18–29 3 

Man 30–49 4 

Kvinna 18–29 2 

Kvinna 30–49 3 

Kvinna 50–64 2 

Kvinna 65+ 1 

Totalt   15 

 
  

 
 

 

Under året har 15 personer varit föremål för ombudets uppsökande verksamhet. Detta sker som 
följd till att ombudet får kännedom om personer som är i behov av stöd. Antingen genom att 
personer kontaktar ombudet på egen hand eller att det kommer till ombudets kännedom genom 
annan aktör. I det uppsökande mötet går man igenom om personen är målgrupp, vad den har för 
behov och hur ombudet skulle kunna vara behjälpligt. Här bestäms även om personen har förtur i 
kön, det vill säga om de riskerar att bli bostadslösa eller har hemmavarande barn. Det görs även en 
bedömning om det föreligger något akut som inte kan vänta. I de fallen finns möjlighet för ombudet 
att göra punktinsatser. Detta för att personens situation inte ska försämras allt för mycket. Exempel 
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på punktinsatser som ombudet har utfört under 2019 är att hjälpa personer att ta fram underlag för 
att söka försörjningsstöd samt att ta fram information som kunnat utgöra underlag för legitimering 
när sådan saknats.  
 
Resultat av riktad uppsökande/kontaktskapande verksamhet 
Av de 15 personer som ombudet har sökt upp och skapat kontakt med har det stora flertalet 
aktualiserats som klienter varav några få har haft prioriteringsgrund. Den främsta anledningen till 
detta har varit att personen haft hemmavarande barn. Några har även uppgett att de för tillfället inte 
haft behov av ombudets hjälp i vilket fall de uppmanas att åter ta kontakt med ombud om behovet 
skulle uppstå. Ombudet kontaktar även personerna vid senare tillfälle för att försäkra sig om att 
situationen fortfarande är god. 

 

c. Resultat av stöd från personligt ombud 
 

Ovan redovisas de resultat som ombudets och klientens samarbete lett fram till. Som synes är 
förbättrad ekonomi den största kategorin vilket främst har varit att man har beviljats ersättning, 
endera från kommunen eller från Försäkringskassan, men klienter har även fått arbete och blivit 
självförsörjande därigenom. En klient har påbörjat skuldsanering vilket även det räknas in i förbättrad 
ekonomi. En relativt hög andel klienter har beviljats god man eller förvaltare. I många fall görs 
bedömning att klientens svårigheter kommer att kvarstå även efter att a samarbetet avslutats vilket 
gör att god man blir ett alternativ att överta många av ombudets uppdrag på längre sikt. Det 
förekommer situationer där ombudet ger fortsatt stöd även efter att god man tillträtt under en 
period. 

d. Råd och stöd 
Under året har det endast i två fall förekommit att personen inte kunnat aktualiseras. Det ena då 
personen som sökte ombudets hjälp inte kunde anses vara målgrupp och den andre var folkbokförd i 
en annan kommun. I båda fallen har ombudet ändå varit behjälplig att ta fram kontaktuppgifter till 
relevanta myndigheter för att bemöta personens problem. Ingen uppföljning från ombudets sida har 
dock gjort på dessa.  
(punktlista) 
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e. Brister och systemfel  
Under året har ombudet rapporterat fyra situationer där klienter drabbats av s.k. systemfel eller 
brister.  Ett av dessa har varit på nationell nivå hos Försäkringskassan medan de övriga har varit på 
lokal nivå hos kommunen. 

• Brist i kommunikation, nationell nivå. 
Klient har haft en skuld till Försäkringskassan sedan lång tid tillbaka. Klient får till sig från 
budget och skuldrådgivare att skulden är färdigbetalt. Fyra år senare kommer en 
kommunikation från Försäkringskassan med återkrav med kvarvarande skuld plus fyra års 
ränta. Klient var helt ovetande om att det fanns kvarvarande skuld hos myndigheten. Ombud 
har lyft situationen till ledningsgruppen där Försäkringskassans representant har svarat att 
det inte går att göra något utan det är den enskildes ansvar att vara informerad om 
betalningsskyldigheter gentemot myndigheten. 

• Brist i information, handläggarnivå. 
Klient får avslag på ansökan om resekostnader till rehabilitering, hänvisas att ansöka om 
detta hos Skånetrafiken som sjukresa istället. Detta trots att högkostnadsskydd ej uppnåtts. 
Detta sker efter årsskiftet, klient har tidigare fått bistånd för denna kostnad. Klient 
medverkar på rehabilitering dagligen så kostnaden för resorna blir snabbt höga. I samtal med 
Skånetrafiken framgår det även att sjukresor endast innebär resa till vissa verksamheter där 
region Skånes personal medverkar. I det här fallet gör det inte det vilket innebär att klient ej 
kan ansöka om ersättning för resorna från Skånetrafiken. 
Efter att ombud kontaktat Skånetrafiken och tagit reda på reglerna kring sjukresor 
presenteras dessa för handläggare som ändrar sitt beslut. 

• Klient har fått löfte om att prova på en sysselsättning som kommunen erbjuder under en 
bestämd tid utan risk att förlora rätten till försörjningsstöd. Under semester går annan 
handläggare in i ärendet och gör avslag på klients försörjningsstöd. 
Efter att klient kontaktat ombud och när ordinarie handläggare är tillbaka efter semester 
reds situationen ut och klient får återfår rätten till bistånd. 

• Brist i handläggning, brist i tillgänglighet, handläggarnivå. 
Klient lämnar in fakturor för sjukhusvistelse till socialtjänsten. Dessa beviljas men då fakturan 
gäller en längre vistelse görs avdrag för matnorm vilket leder till att klient inte kan betala sin 
hyra nästkommande månad. Socialtjänsten kräver kvitto på betald hyra för att bevilja ny 
hyreskostnad, då klient saknat medel att betala sin hyra kan klient inte göra det. Detta leder 
till att klient ej kan betala hyra på två månader. 
Ombud kontaktar berörd handläggare för att förklara problemet. Det tar orimligt lång tid 
innan problemet rättas till där klient eventuellt riskerar vräkning. 

f. Positiva händelser - systemrätt 
I det stora hela upplevs de aktörer som berörs i kontakttillfällena vara välvilliga och arbeta för 
klientens väl. Det är enbart i enskilda fall som ombud kunnat konstatera att klienter drabbas av att 
myndigheterna inte kunnat svara på klientens behov. Detta innebär att alla de situationer när klient 
faktiskt får de insatser och hjälp de har rätt till faktiskt innebär systemrätt. Ombud upplever att det 
finns en vilja att hjälpa klienter hos olika handläggare som gör vad de kan i system som dessvärre 
sällan är anpassade för att göra det lätt för den hjälpsökande att få stöd. 
 

g. Utåtriktad information 
En del av ombudets roll är att göra sig känd i verksamheter där personer som har behov av ombuds 
stöd kan tänkas röra sig. Detta dels för att göra det möjligt för andra aktörer att i större utsträckning 
hänvisa personer med behov av stöd till ombudet, dels för att personer själva ska kunna ta del av 
informationen om personligt ombud. De verksamheter som ombudet har genomför är följande: 

• Uppsökande verksamhet avd. 56 på Helsingborgs lasarett. Har genomförts regelbundet 
under hösten. 
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• Information om personligt ombud avd. 53 på Helsingborgs lasarett 

• Presenterat ombudet roll i samband med APT på Navet, Åstorps kommun 

• Presenterat ombudets roll i flertalet olika möten med handläggare inom kommun, vård och 
andra myndigheter. 

I samtliga miljöer där ombuden vistas i har broschyrer lämnats. Detta innebär de offentliga 
byggnader där personer som ingår i ombudets målgrupp kan tänkas vistas. Ambitionen att under 
2020 lägga upp en plan för återkommande utåtriktade kontakter. Samtal har förts med vikarierande 
kontaktperson om var ombudet bör arbeta mer utåtriktat.  

h. Myndigheter och organisationer vi varit i kontakt med under året 
 

 

Överenskommelser formuleras mellan klient och ombud. I diagrammet ovan framgår vilka olika 
myndigheter och organisationer som ombudet varit i kontakt med för att kunna tillmötesgå klientens 
behov. I överenskommelsen beslutas vad som är målet med ombudets arbete, vilka ofta är tätt 
förknippade med kontakorsaken. Nästan i samtliga ärenden formuleras mer än ett uppdrag initialt, 
vilket dels framgår i diagrammet ovan genom att det är betydligt flera kontakter än vad som varit 
klienter. Det är heller inte helt ovanligt att det uppkommer ett nytt uppdrag under arbetets gång. Det 
kan komma fram fler uppdrag i takt med att relationen förbättras då att klienten får ett ökat 
förtroende gör ombudet och visar upp andra områden där det kan finnas behov av hjälp. Eller så 
tillstöter nya problem som klienten behöver hjälp att lösa. När målet med överenskommelsen är nått 
makuleras den och om det ej finns något uppdrag så avslutas klientärendet i PO-Skånes system och 
näste klient från kö, i de fall när det förekommer, kan bli aktualiserad. 
 

i. Inkomna synpunkter/avvikelser i ombudets arbete 
Inga synpunkter eller avvikelser har kommit till ombudets kännedom. Om sådana existerar tar 
ombudet tacksamt emot dem för att göra vad som är möjligt för rätta till eventuella fel eller brister 
från ombudets sida.  

Reflektioner kring iakttagelser och tendenser 
Inom PO-Skåne har målgruppsfrågan diskuterats flitigt under året som gått. Man har konstaterat att 
det har skett en förskjutning från ursprungsmålgruppen (psykossjuka) till att vara mer öppen för 
andra psykiska åkommor. En grupp som ökat mycket bland personer som söker stöd av personligt 
ombud är bland annat personer med neuropsykiatriska funktionshinder. I samtliga fall görs då 
målgruppsbestämning på kriterierna att personen har: psykisk funktionsnedsättning och betydande 
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svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. Den enskilde, som kan få stöd av personligt 
ombud, ska ha sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och 
sysselsättning och ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den 
specialiserade psykiatrin och andra myndigheter (SFS 2013:522). 

Vidare har omorganiseringen rörande arbetsförmedlingen diskuterats och funderats kring. Det har 
varit en utmaning att hålla sig uppdaterad på vad som händer och ombuden har uppmärksammat 
framförallt informationsbrist och byten av handläggare som drabbar klienter. 

Kompetensutveckling 
Personligt ombud inom PO Skåne har löpande handledning och kompetensutveckling. 
Kompetensutveckling har skett både internt inom PO Skåne och genom deltagande i externa 
utbildningar och föreläsningar. Ombudet i Åstorp har under året deltagit i följande aktiviteter: 

 
• Föreläsning med psykiatriker Anders Hansen samt företrädare för spelberoendes 

riksförbund. 

• Föreläsning om rehab-trädgård 

• YPOS-konferens (Yrkesföreningen för personliga ombud i Sverige); föreläsningar med bland 
andra Lars Olov Ljungberg (Internationella erfarenheter och jämförelser med Sverige), 
Arnhild Lauveng (återhämtning i praktiken) och Göran Söderlund (Försäkringskassan). 

• Verksamhetsgemensamma dagar med fokus på prioritering vid kö, målgrupp mm. 

• Spridningskonferens om återhämtningsguiden 

• Föreläsningsdag om psykisk ohälsa och återhämtning; föreläsningar av personer med egen 
erfarenhet samt av läkare angående nya behandlingsmetoder i psykiatrin. 

• Länsstyrelsens 2 nätverksträffar för personliga ombud och kontaktpersoner i kommunerna; 
föreläsningar kring missbruk/beroende, gränssnitt mellan primärvård och psykiatri, 
Arbetsförmedlingens förändring, Länsstyrelsens funktionshindersuppdrag samt 
samlarsyndrom och behandling. 

• Utbildningsdag i samtalsmetodik 

• Dialogträff kring målgruppstillhörighet 

• Klientgenomgång med syfte att behandla ärenden med en längd som överstiger 24 månader 
 

I PO Skånes verksamhet ingår dessutom ett omfattande kollegialt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
med utbildande och handledande inslag. 

Handledning 
Under 2019 har ombudet i Åstorp haft handledning med leg. Psykolog Björn Kronvall vid 10 tillfällen, 
2 timmar per gång i Malmö. Vid handledningen medverkar ytterligare tre ombud vilket utgör en god 
miljö att ta upp komplexa ärenden. 

Tankar kring nästa verksamhetsår 
Ombudet gör sitt första år som ombud och har haft ett mycket lärorikt år med mycket kontakter vid 
olika myndigheter och andra organisationer rörande en myriad av insatser, ersättningar och beslut. 
All lärdom hoppas ombudet kunna omsätta till nästa år verksamhet för att kunna erbjuda ett så bra 
stöd som möjligt till personer som är i behov av det. 
 

    
Camilla Bogarve   Robert Kurdve 
Verksamhetschef   Personligt ombud 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ Socialchef Monica Ehnberg informerar om: 
 
 
B/ Verksamhetschef Jessica Björn informerar om: 
 
C/ Verksamhetschef Cecilia Andersson informerar om: 
 
D/ Verksamhetschef Sanna Löf informerar om: 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

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 februari och månad 2020 
 
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 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

27(27) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Sn §  
 
Delgivningar 

- Inkommet medborgarförslag från Helge Persson gällande halvdörrar 
på särskilda boenden, dnr KSFD 2020/56 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2020-02-24 § 29 Magnus Olsson 
utses till ledamot i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2020-02-24 § 30 Kerstin 
Lindecrantz Noresson utses till ersättare i socialnämnden 

- Inkommen motion till Socialnämnden från M,L,KD – Krav vid 
beviljande av ekonomiskt bistånd, dnr 2020/32 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2020-02-24 § 43 - 
Kommunfullmäktige beslutar att mottagningsköken övergår till 
Kommunstyrelseförvaltningen 

- Beslut från IVO att lägga ner utredning efter Lex Sarah anmälan, dnr 
2019/187 

- Beslut från IVO att lägga ner utredning efter Lex Maria anmälan, dnr 
2019/168 

- Beslut från IVO att lägga ner utredning efter Lex Maria anmälan, dnr 
2019/180 

- Avsägelse från Dawood Möller (C), dnr KSFD 2020/10 
- Beslut från IVO att lägga ner utredning efter Lex Maria anmälan, dnr 

2019/194 
- Meddelande från IVO om inledd tillsyn, dnr 2020/50. 

 
Protokoll 
SnAu 2020-04-02 §§ 67-81 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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