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PROTOKOLL 
2021-12-16 

NÄRVAROLISTA 

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

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

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

       Catarina Anderberg (M)    X        
Hans Sundström (KD)   X        

Mattias Jonsäter (L) X        
Petra Jansdotter (SD)   ---        

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

Harri Rosqvist (SD) X         
        

ERSÄTTARE             
Ioana Cimpoeru (S) X X       

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

Dafina Lugici (S) X        
Hampus Servin (SD) ---        

Mattias Strand (C) ---         
        

Totalt  15 13       
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 138 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna dagordningen med följande ändring: 

- Punkten 4 ”Allmänhetens frågestund” utgår då ingen allmänhet är på 
plats. 

 
Proposition 
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

 
Sn § 139 
 
Månadsuppföljning efter november 2021 
Dnr SND 2021/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar fortsatt en prognos på +0,5 miljoner kronor efter 
november.  
 
Prognosen förklaras av en relativt stabil situation med hantering av 
smittspridning av covid-19, tillfälliga vakanser i samband med frånvaro eller 
personalomsättning samt möjligheter till finansiering med riktade statsbidrag. 
 
Förvaltningen har dock ökade kostnader under årets sista kvartal avseende 
personalkostnader på grund av ökad smittspridning, smittspårning och 
kohortvård bland både omsorgstagare, brukare samt medarbetare. 
Förvaltningen har en utökad användning av munskydd, på Region Skånes 
inrådan, vilket innebär också innebär en ökad kostnad avseende munskydd. 
Inom individ och familjeomsorgen har antalet vårddygn avseende barn och 
unga ökat, liksom kostnaden per dygn. Det beror på att kommunen saknar 
familjehem som kan ta emot ungdomar med normbrytande beteende samt en 
öppenvård som kan erbjuda intensiv hemmabaserad familjebehandling. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 2021-12-13 
Månadsuppföljning per 2021-11-30 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 21-11-30. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 21-11-30. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 140 
 
Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden med förvaltning samt internbudget för 
socialnämnden 2022 
SND 2021/165 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndens och förvaltningens 
styrning och planering. Planen omfattar nämndens styrning med nämndsmål, 
prioriterade områden och internbudget – alltså de delar som nämnden beslutar 
om. Planen omfattar även förvaltningens plan för verkställande, med en 
beskrivning av hur nämndsmålen ska nås. Denna del som rör verkställandet ägs 
av förvaltningen och presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 258 
Tjänsteskrivelse (denna skrivelse) från Felicia Mellgren Sandkvist (2011-11-
25) 
Förslag till Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden och dess förvaltning 
(2021-11-25). 
Yrkande 
Harri Rosqvist (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
 
Ordförande yrkar  
Att anta verksamhetsplanens nämndsmål, prioriterade områden samt 
internbudget. 
Att ge förvaltningschef rätt att omfördela medel inom befintlig ram.  
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
Att anta verksamhetsplanens nämndsmål, prioriterade områden samt 
internbudget. 
Att ge förvaltningschef rätt att omfördela medel inom befintlig ram. 
Expedieras:  
Akten 
Förvaltningschef 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 141 
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 3 2021 
Dnr 2021/84 
 
Sammanfattning 
Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I kvartalsrapporten anmäls om 
kommunen har eller inte har några individrapporter för den aktuella perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 255 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,   
daterad 2021-10-28 
Rapport kvartal 3, 1 juli– 30 september 2021. 
 
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 
Kommunrevisionen 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 142 
 
Svar på väckt ärende från (S) – Framtagande av riktlinjer för trygghetsboende 
Dnr SND 2021/108 
 
Sammanfattning 
Den 17 juni väckte Isabella Dzanko (S) ett initiativärende i socialnämnden 
gällande framtagandet av riktlinjer som möjliggör att en trygghetsvärdinna ska 
vara anställd av externa bolag som bedriver trygghetsboende och att dessa 
bolag söker ekonomiskt stöd för anställningen hos socialnämnden. 
Förvaltningen fick i uppdrag att presentera ett förslag på riktlinjer för att söka 
dessa bidrag till augusti månad 2021. 
 
I styrets (S, C och V) förslag till budget 2022, som röstades igenom på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober, finns budgetposter som 
innebär att socialnämnden ska anställa två aktivitetssamordnare. Mot bakgrund 
av att kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel till socialnämnden för 
att anställa dessa funktioner, anses initiativärendets syfte vara verkställt. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-11-04 § 226 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-10-26 
Beslut från Socialnämnden 2021-06-17 § 91 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anse ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anse ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 143 
 
Svar på väckt ärende av Harri Rosqvist (SD) – Inköp av portabla luftkylare till 
särskilda boenden 
Dnr SND 2021/142 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens sammanträde 2021-09-07 väcktes ett ärende av Harri 
Rosqvist (SD) där det yrkades att förvaltningen inför kommande sommar skulle 
köpa in portabla luftkylare till samtliga särskilda boenden i den mängd så att 
alla som önskar har möjlighet att få luftkylare i sitt rum. 
 
Socialförvaltningen har berett frågan och konstaterar att det i ”handlingsplan 
vid värmebölja” regleras hur verksamheten ska arbeta för att minska riskerna 
vid höga temperaturer. Socialförvaltningen har implementerat åtgärderna fullt 
ut i maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-11-04 § 227 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare och förvaltningschef, 2021-10-28 
Initiativärende från Sverigedemokraterna, 2021-09-07 
Beslutad handlingsplan för värmeböljor, beslutad 2021-04-22 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att avslå ärendet med hänvisning till handlingsplan vid 
värmebölja samt det pågående arbetet med implementering av densamma. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå ärendet med hänvisning till handlingsplan vid 
värmebölja samt det pågående arbetet med implementering av densamma. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 144 
 
Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden 2021 
Dnr SND 2021/154 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av upprättad internkontrollplan 2021 för socialnämndens 
verksamhet har gjorts i enlighet med nedanstående. I enlighet med kommunens 
reglemente för intern kontroll har nämnden en skyldighet att löpande granska 
och följa upp sin verksamhet i det interna kontrollsystemet. Internkontroll är ett 
medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-11-04 § 228 
Tjänsteskrivelse samt rapport Uppföljning av Internkontrollplan för 
Socialnämnden 2021. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna förvaltningens uppföljning av internkontroll 
2021. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av 
internkontroll 2021. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kvalitetscontroller 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 145 
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 3 2021 
Dnr 2021/79 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 3 år 2021 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 252 
Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska daterad 20211015 
Bilaga: Sammanställning tabell och diagram, rapport vårdskada och 
avvikelsetyp kvartal 3 år 2021 
 
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 
Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

 
Sn § 146 
 
Utredning gällande besparing vid samlokalisering av hemvården 
Dnr SND 2021/133 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden uppdrog 2021-09-07 åt arbetsutskottet att undersöka om 
samlokaliseringen av hemvården från Kvidinge till Åstorp gav den ekonomiska 
effekt som beslutades om 2018. Ärendet uppkom efter att det kommunala 
pensionärsrådet ställt frågan till socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 254 
Tjänsteskrivelse från Magnus Nygren, kvalitetscontroller, 2021-10-12 
Beslut från Socialnämnden 2021-09-07 § 108 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef  2018-09-18 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anse frågan besvarad och avger svaret till kommunala 
pensionärsrådet. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anse frågan besvarad och avger svaret till kommunala 
pensionärsrådet. 
 
Expedieras:  
Akten 
KPR 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 147 
 
Svar till pensionärsrådet efter inkommen fråga om larmuppdrag 
Dnr SND 2021/163 
 
Sammanfattning 
Representanter från kommunala pensionärsrådet inkom med frågor till 
socialnämnden vid dess nämndsammanträde den 21 oktober. Frågorna rörde 
socialnämndens larmuppdrag under dagtid.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 256 
Tjänsteskrivelse från vård och omsorgschef daterad 2021-11-09 
Inkommen skrivelse daterad 2021-10-21 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att ställa sig bakom socialförvaltningens svar och avger 
detsamma till kommunala pensionärsrådet. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att förvaltningen redovisar larmstatistik per dag 
för socialnämnden vid ett senare tillfälle. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande, med tilläggsyrkande från Wiveca Andreasson 
(M), under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom socialförvaltningens svar och avger 
detsamma till kommunala pensionärsrådet. 
 
Att förvaltningen redovisar larmstatistik per dag för socialnämnden vid ett 
senare tillfälle. 
 
Expedieras:  
Akten 
KPR 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 148 
 
Åstorps Björnfamiljer (ÅBF) – modell för familjehemsvården  
Dnr SN 2021/162 
  
Sammanfattning  
Den 2020-08-20 beslutade Åstorps kommuns socialnämnd utifrån målet att 
Åstorps kommun ska bli Sveriges bästa Socialtjänst 2021 samt med 
utgångspunkt i barnkonventionen och barnrättsperspektivet att införa en ny 
modell för familjehemsvården, Åstorps Björnfamiljer (ÅBF). 
 
Modellen är inspirerat av Mockingbird Family Model. Modellen innebär 
förstärkt stöd till familjehem och därmed de placerade barnen genom att 
familjehemmen har tillgång till förstärkt stöd och hjälp. Det förstärkta stödet 
består av avlastning, umgängesstöd, rådgivning, aktiviteter och träffar, samt 
telefonstöd dygnet runt. Arbetsmodellen har till viss del varit i drift sedan våren 
2021, vissa delar av implementeringen har fått flyttas fram med anledning av 
pandemin. Resultatet hittills är positivt för både familjehemmen de placerade 
barnen samt vår ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-12-02 § 257 
Tjänsteskrivelse från Jessica Björn, verksamhetschef, 2021-10-07 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta förslaget om att fortsätta i ÅBF-modellen i minskad 
form där förändringen från tidigare beslut är att man minskar antalet jourplatser 
från fyra stycken till tre stycken samt minskar mentorshemmens uppdrag i 
frågan om umgängesstöd. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Wiveca Andreasson 
(M), under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget om att fortsätta i ÅBF-modellen i 
minskad form där förändringen från tidigare beslut är att man minskar antalet 
jourplatser från fyra stycken till tre stycken samt minskar mentorshemmens 
uppdrag i frågan om umgängesstöd. 
 
Expedieras:  
Akten 
Verksamhetschef 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 149 
 
Frågor till och från råden  
 
Sammanfattning  
Samhällsberedningen har ställt en fråga till socialförvaltningen och 
bildningsförvaltningen gällande: 
 
• Avtalet med Maria NV, är det utformat på bästa sätt utifrån Åstorps behov? 
• Öppenvården Navet, hade en väl fungerade verksamhet med möjlighet för 
snabba provtagningar, varför slutade man med detta? Finns det tankar att återgå 
till detta arbetssätt? 
 
Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp har inkommit med tre 
frågor/uppmaningar till socialnämnden. 

- Vad har hänt med ärendet gällande införandet av gratis halkskydd till 
pensionärer? 

- Uppmaning till socialförvaltningen gällande utredning av befintlig 
larmverksamhet 

- Målsättning för pensionärer i Åstorp 
 
Yrkande 
Leif Persson (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten 
att köpa in ”broddar”/halkskydd och att dessa ska delas ut till kommuninvånare 
över 65 år och att de inköpta broddarna ska hålla god kvalitet. 
 
Bertil Wemmert (C), Ioana Cimpoeru (S) och Harri Rosqvist (SD) yrkar bifall 
till Leif Perssons (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Leif Perssons (S) yrkande, med bifallsyrkande från Bertil 
Wemmert (C) m.fl. under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att undersöka 
möjligheten att köpa in ”broddar”/halkskydd och att dessa ska delas ut till 
kommuninvånare över 65 år och att de inköpta broddarna ska hålla god kvalitet. 
 
Expedieras:  
Akten 
Förvaltningschef 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 150 

Förvaltningen informerar 

A/ Socialchef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om: 
• Övergripande arbete/processer
- Utvärdering av ny organisation som trädde i

kraft den 1 september kommer att utvärderas på
LOSAM och FÖSAM under våren.

- Övergripande planering gällande vilka
dokument som kommer att färdigställas när.

• Aktivitetssamordnare
- Kommer att organiseras under vård och

omsorgsenheten. Saranda Kalabria kommer vara
anställande chef. Arbetet framöver består av att
identifiera vilka behov som finns och hur dessa
tillmötesgås. Aktivitetssamordnaren kommer att
samordnas med frivilligverksamheten med flera.
Socialnämnden kommer att informeras om
processen vid varje nämnd.

• Covid-möte onsdagsmorgnar
Finns beredskap under jul och nyårshelger för att
hantera plötsliga händelser.
• Vaccinationsfråga vid rekrytering
- Framöver kommer vi vid nyanställningar att

tillfråga sökande om de är vaccinerade.
- Uppföljningsgranskning från revisionen som har

granskat uppföljningen av de granskningar som
gjordes under 2020. För socialnämndens del rör
det ansökan av statsbidrag. Revisionen bedömer
att socialnämnden har åtgärdat de brister som
framkom vid granskningen och avser inte att
vidta några vidare åtgärder i nuläget.

B/ Verksamhetschef Jessica Björn informerar om: 
- Inga coronafall inom individ och familj de senaste månaderna, dock hög

frånvaro bland personal.
- Mål och vision för IFO kommer att påbärjas i januari. Fokus ligger på

hemmaplanslösningar.
- Ett pilotprojekt ”stad för stad” kommer påbörjas i februari. Detta sker i

samarbete med frälsningsarmén och länsstyrelsen.
- Socialförvaltningen kommer att fortsätta samarbetet med

barnrättsorganisationer, bland annat maskrosbarn.
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- Samarbete för kompetenshöjande insatser. Socialförvaltningen kommer
gå med i fritidsbanken.

- Pressmeddelande gällande Åstorps Björnfamiljer. Andra kommuner har
visat intresse för denna modell och familjehemssekreterarna har blivit
intervjuade i en podd.

C/ Verksamhetschef Sanna Löf informerar om: 
- Pågående arbeten med kvalitets och patientsäkerhetsplan.
- Utvecklingsarbete gällande fysisk aktivitet i grupp har inte kunnat

påbörjas utifrån pandemin.
- Simträning är påbörjad bland brukarna.
- 3,08 % i sjukfrånvaro inom området i november vilket är historiskt lågt.
- Påbörjat arbetet utifrån kompetensplan.

D/ Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om: 
- Ingen pågående känd smitta i verksamheten bland personal.
- Vaccinationstakten i kommunen.
- En stor andel av personalen i kommunen är vaccinerade.
- 2020 har en nationell handlingsplan för patientsäkerhet och SKR har 

tagit fram en kartläggning för att kommunerna ska kunna följa upp 
detta. När denna är färdig kommer nämnden att få ta del av planen.

- Journalgranskning från IVO. Åstorp hade då inga covid-19 patienter så 
kommunen ingick inte i granskningen men IVO har fått i uppdrag att 
granska journaler på nytt och kommunen har lämnat ifrån sig journaler 
från personer som har bott på särskilda boenden. 

Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 

Expedieras 
Akten 
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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 oktober och november 2021 

- Ordförandebeslut att begära handräckning av polismyndighet enligt 45
§ LVM, 2021-11-25

- Ordförandebeslut att begära handräckning av polismyndighet enligt 45
§ LVM, 2021-10-12

- Delegationsbeslut att utse beslutsattestant, 2021-10-18, delegat t.f
förvaltningschef

- Delegationsbeslut att utse tillförordnad förvaltningschef vid ordinarie
befattningshavares korttidsfrånvaro, delegat förvaltningschef

- Anmälan om Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, 2021-10-
22, delegat förvaltningschef

- Avtal avseende samverkan familjerådgivning, AVT 2021-186, delegat
verksamhetschef

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 

Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-16 

Sn § 152 
 
Delgivningar 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 184, Avsägelse från 
Bogomir Dordevic (C) 
 

Protokoll 
SnAu 2021-11-04 §§ 224-229 
SnAu 2021-12-02 §§ 251-259 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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