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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Plats och tid Björnekullasalen, kommunhuset samt via Teams, klockan 14:00-16.12 
Ajournering 14.12-15.03 
 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare 
Gun Bylund, verksamhetschef/Tf. socialchef  
Sanna Löf, t.f verksamhetschef  
Rada Tripunovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Cecilia Thyrberg, projektledare §§ 32-34 
Magnus Nygren, kvalitetscontroller §§ 35-53 
Katarina Rikse, ekonom, §§ 32-36 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, den 22 april 2021 klockan 17.00 

  
 
 
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 32-53 
  
 
 
   

Ordförande Isabella Dzanko (S)  
   

   
   

(1) Justerande Ioana Cimpoeru (S)  
  

 
 

 

   
(2) Justerande Maria Gottschalk (-)  
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

 
 
 
NÄRVAROLISTA 

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

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

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

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

Mattias Strand (L) X X       
Maria Gottschalk (-)   X X       

Petra Jansdotter (SD)   ---        
Anneli Servin (SD)   ---        

Harri Rosqvist (SD) X X        
        

ERSÄTTARE             
Ioana Cimpoeru (S) X X       

Monica Glans (L) X        
Rolf Lundqvist (SD) X X       

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

Dafina Lugici (S) ---        
Bogomir Dordevic (C)  X X        

        
Totalt  15 13       
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PROTOKOLL 
2021-04-22 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 32 
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
Att Maria Gottschalk (-) och Ioana Cimpoeru (S) utses till justerare av 
protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 33 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att följande ärende utgår från dagordningen: 

- Allmänhetens frågestund 
- Frågor till och från råden 

 
Harri Rosqvist (SD) väcker ett ärende om ”trygghetsvärdinna” under övriga 
ärenden. 
 
Wiveca Andreasson (M) väcker ett ärende gällande ”Björnfamiljer” under 
övriga ärenden. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras: 
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

 
Sn § 34 
 
Information gällande förstärkt hemvård 
 
Sammanfattning 
Projektledaren för införandet av förstärkt hemvård Cecilia Tyrberg, är inbjuden 
till socialnämndens sammanträde för att ge socialnämnden en uppföljning av 
beslutet om att införa förstärkt hemvård, som fattades 2020-12-10. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 35 
 
Månadsuppföljning efter mars 2021 
Dnr SND 2021/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en prognos på -8,9 miljoner kronor efter mars. Det är 
en förbättring med 1,4 miljoner kronor i jämförelse med prognosen efter 
februari. Socialnämndens arbetsutskott har den gångna månaden redovisat det 
ekonomiska läget för kommunstyrelsen och i samband med det presenterat 
olika åtgärder för sammanlagt 3,5 miljoner kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonom Katarina Rikse och t.f socialchef Gun Bylund, 
daterad 2021-04-16 
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2021-03-31. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 21-03-31. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 21-03-31. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 36 
 
Ekonomiska behov 2022 och flerårsplan för 2023-2024  
Dnr SND 2021/33 
 
Sammanfattning 
Redovisningen av ekonomiska behov är en del av budgetarbetet tillsammans 
med omvärldsanalysen och förslag till förändringar av taxor och avgifter. 
 
Ekonomiska behov för 2022 och för planperioden 2023–2024 tar sin 
utgångspunkt i de förändringar som beskrivs i omvärldsanalysen och hur dessa 
påverkar behovet av förändringar av driftkostnader och investeringar under 
perioden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01, av tf socialchef Gun Bylund och ekonom 
Katarina Rikse 
Underlag ”Ekonomiska behov 2022”, SND 2021/33 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 65 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna det redovisade underlaget av ekonomiska behov 
för 2022 och flerårsplan för 2023–2024 samt överlämna materialet till 
socialnämnden för beslut och vidarebefordran till budgetberedningen. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar som ett tilläggsyrkande att socialnämnden 
framför ett ekonomiskt behov av en miljon kronor för kvalitetshöjande åtgärder 
inom äldreomsorgen. 
Bertil Wemmert (C) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
Harri Rosqvist (SD) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
Ioana Cimpoeru (S) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
Mattias Strand (L) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
Hans Sundström (KD) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
Ordförande lägger Wiveca Andreassons (M) yrkande, med bifallsyrkande från 
Bertil Wemmert (C), Maria Gottschalk (-), Harri Rosqvist (SD), Ioana 
Cimpoeru (S), Mattias Strand (L) och Hans Sundström (KD), under proposition 
och finner att detta bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Forts. Sn § 36 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna det redovisade underlaget av ekonomiska behov för 2022 och 
flerårsplan för 2023–2024 samt överlämna materialet till socialnämnden för 
beslut och vidarebefordran till budgetberedningen. 
 
att socialnämnden framför ett ekonomiskt behov av en miljon kronor för 
kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen. 
 
Expedieras:  
Akten 
Budgetberedningen 
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10(26) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-04-22 

 
Sn § 37 
 
Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell  
Dnr SND 2021/63 
 
Sammanfattning 
Förslag till nya nämndsmål för socialnämndens verksamheter har på uppdrag 
arbetats fram förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse med framarbetat förslag till nya nämndsmål. 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 66 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anta nämndsmål i enlighet med 
förslag. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta nämndsmål i enlighet med förslag.  
 
Expedieras:  
Akten 
Socialnämnden 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 38 
 
Tilldelning av arbetsmiljöansvar till socialchef 
Dnr SND 2021/55 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har ett arbetsmiljöansvar för de som är anställda på 
socialförvaltningen. Ansvaret ligger alltid på nämnden, men uppgifter kan 
delegeras. Enligt gällande delegationsordning får förvaltningschef delegera ner 
förvaltningsövergripande uppgifter gällande arbetsmiljöansvaret till lämpliga 
funktioner på socialförvaltningen. För att nämnden ska kunna ge 
förvaltningschefen denna rätt, behöver förvaltningschefen bemyndigas att sköta 
denna uppgift av socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-23 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 67 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att uppdraga åt ordförande att på nämndens vägnar skriva 
under delegeringen av arbetsmiljöuppgifter till tillförordnad socialchef Gun 
Bylund. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdraga åt ordförande att på nämndens vägnar 
skriva under delegeringen av arbetsmiljöuppgifter till tillförordnad socialchef 
Gun Bylund. 
 
Expedieras:  
Akten 
Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 39 
 
Samverkansavtal med Maria Nordväst 
Dnr 2021/54 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har under 2019 gett förvaltningen uppdrag att utreda 
förutsättningar att ingå i samverkan med Region Skåne via mottagning Maria 
Nordväst gällande behandling och stöd kring riskbruk och missbruk av droger 
för ungdomar. Utredning har genomförts av tf områdeschef Elisabeth Green.   
Mål för Maria Nordväst är att unga upp till 25 år med risk för missbruk/ 
riskbruk eller beroende och deras familjer och nätverk ska erbjudas hjälp så att 
de kan forma sitt liv på det sätt de önskar, med bästa möjliga livskvalitet, 
självständighet och hälsa. Antalet unga och unga vuxna med missbruk ska 
minska genom att de erbjuds stöd och behandling tidigt. Därmed kan också 
antalet som riskerar social utslagning i framtiden minska. 
Ärendet innehåller utredning, konsekvensbeskrivning samt beslutsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f. verksamhetschef daterad den 23 mars 2021  
Utredning av tf områdeschef Elisabeth Green  
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 68 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att enligt tjänsteskrivelsens anvisning att ingå i 
samverkansavtal med Maria Nordväst under perioden september 2021- 
december 2024. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att enligt tjänsteskrivelsens anvisning att ingå i 
samverkansavtal med Maria Nordväst under perioden september 2021- 
december 2024. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 40 
 
Riktlinjer för förmedlingsmedel 
Dnr SND 2021/64 
 
Sammanfattning 
De föreslagna riktlinjerna ger handläggare vägledning i arbetet för en rättssäker 
och likvärdig utredning och behovsbedömning. Det innebär inte någon 
inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan. 
Underlaget till riktlinjer för förmedlingsmedel föreslås godkännas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f. verksamhetschef daterad den 30 mars 2021  
Förslag på riktlinjer för förmedlingsmedel 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 69 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta riktlinjer för förmedlingsmedel. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för förmedlingsmedel. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 41 
 
Ramöverenskommelse med Region Skåne gällande området psykisk hälsa 
Dnr SND 2021/71 
 
Sammanfattning 
Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse 
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom 
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sedan 2015 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 
beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har nu reviderats 
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en 
gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet inkluderats. Revideringen ska spegla de förändringar i 
lagstiftningar som skett under de senaste åren. Rekommendationen från Skånes 
Kommuner är att Åstorps kommun ska anta ramöverenskommelse gällande fyra 
målgrupper inom området psykisk hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Sanna Löf, 2021-04-15 
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa, 
daterad 210211. 
Rekommendation att ingå i ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper 
inom området psykisk hälsa från Skånes kommuner, daterad 210308. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom 
området psykisk hälsa, daterad 210211. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ramöverenskommelse gällande fyra 
målgrupper inom området psykisk hälsa, daterad 210211. 
 
Expedieras:  
Akten 
Region Skåne 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 42 
 
Motion (SD) - ”Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden” 
Dnr SND 2020/32 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande planer och visioner 
på ett framtida särskilt boende. Sverigedemokraterna Åstorp yrkar:  
•Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt planerna och 
visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av antalet boendeplatser för 
kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden (SOC) 
•Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga faktorer och 
av ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som inom snar framtid ska 
tas ur drift, till både Kommunstyrelsen och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund daterad 2021-01-21 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Beslut stängning av Backsippan, daterad 2020-04-16 § 41 
Omvärldsanalys 2020, diarienummer SND 2021/33 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 70 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
beslut 
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 43 
 
Redovisning av statistik från Socialjour och Barnahus – Utfall för perioden 
2020-01-01 – 2020-12-31 
Dnr 2021/32 
 
Sammanfattning 
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjour som bedrivs i 
samverkan med Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Svalöv och Örkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från 
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger per år 
för uppföljning av jourens arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-03-09 
Statistik från Barnahus 2020-01-01 – 2020-12-31 
Statistik från socialjouren 2020-01-01 – 2020-12-31 
Statistik från Socialjouren och Barnahus 

- 2018-01-01 – 2018-12-31 
- 2019-01-01 – 2019-06-30 
- 2020-01-01 – 2020-06-30 
- Beslut från SnAu 2021-04-08 § 71 

 
Yrkande 
Ordförande yrkar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga redovisningen till 
handlingarna. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 44 
 
Genomlysning av hälso- och sjukvårdens verksamhet i Åstorps kommun 
Dnr SND 2021/59 
 
Sammanfattning 
Utifrån genomlysning av äldreomsorgen 2019/2020 anser förvaltningen att en 
djupare genomlysning behöver göras av hälso- och sjukvårdens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Magnus Nygren, kvalitetscontroller, Rada Tripunovic, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och Gun Bylund, tf. socialchef, 2021-03-25 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 72 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla extern part för att 
genomföra en fördjupad och objektiv analys av ovan namngiven verksamhet. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla extern part 
för att genomföra en fördjupad och objektiv analys av ovan namngiven 
verksamhet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 45 
 
Handlingsplan vid värmebölja  
Dnr SND 2021/58 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en 
handlingsplan för verksamheten vid värmebölja. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Magnus Nygren, kvalitetscontroller, Rada Tripunovic, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och Gun Bylund, tf. socialchef, samt 
bifogade underlag: 
 
1. Handlingsplan – riktlinjer vid värmebölja 
2. Råd 1 – info till alla 
3. Råd 2 – info till personal 
4. Råd 3 – info till legitimerad personal 
5. Råd 4 – info till ledning och chefer 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 73 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anse ärendet besvarat. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anse ärendet besvarat. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 46 
 
Synpunktsredovisning kvartal 1 2021 
Dnr SND 2021/57 
 
Sammanfattning 
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Under årets första kvartal har 25 stycken synpunkter 
inkommit till förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller Magnus Nygren. Beslut från 
SnAu 2021-04-08 § 74 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna framtagen redovisning. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna framtagen redovisning. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

 
Sn § 47 
 
Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 
SnDnr 2021/53 
 
Sammanfattning 
Den föreslagna revideringen ger medarbetare vägledning i arbetet för en 
rättssäker hantering av dokument och handlingar inom förvaltningen och följer 
beslut i kommunstyrelsen 2020-08-31 § 113, dnr KSFD 2019/357. Revidering 
av dokumenthanteringsplan föreslås godkännas. 
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse av t.f verksamhetschef Sanna Löf, 2021-03-29 
Förslag på ny dokumenthanteringsplan 
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 75 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna revidering av dokumenthanteringsplan. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna revidering av dokumenthanteringsplan. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

 
Sn § 48 
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ T.f socialchef och verksamhetschef äldreomsorgen Gun Bylund 
informerar om: 

- Områdeschef inom äldreomsorgen har dessvärre gått bort. 
- Backsippans flytt till avdlening Tulpanen på Vidåsen. Man byter även 

köksinredningen på avdelningen. Det finns plan för hur flytten ska ske 
så smidigt som möjligt för de boende. 

- Löneöversyn, chefer håller nu lönesamtal och en ny lön utbetalas i juni.  
- Sommarplanering, annonser har varit ute tidigt. Många sökanden till 

tjänsterna. Introduktion för medarbetare sker under vecka 24. 
- Haft träff med fackliga gällande Sveriges Bästa socialtjänst och hur vi 

går vidare med projektet. Förvaltningen och fackliga representanter 
hade två halvdagar på ett ”diginat” där frågan diskuterades. Det gjordes 
en ”NÖHRA-analys”. 

 
B/ Verksamhetschef myndighet Sanna Löf informerar om: 

- Myndighetsenheten arbetar på och anpassar sig efter restriktioner. 
- Verksamhetssystemet LifeCare håller på att implementeras i 

verksamheten.   
- Det håller på att göras en genomlysning av en enhet utifrån 

kompetensbas. Detta utifrån en evidensbaserad teknik för att anpassa sig 
efter rekommendationer och kommande lagstiftning. 

- Det finns tunga ärenden inom myndighetsenheten i nuläget, volymer för 
placerade barn ökar. Det finns en god samverkan inom chefsgruppen. 

- Barn och familj och öppenvården har två nya tillfälliga områdeschefer. 
- Vi arbetar vidare med att säkra kvaliteten inom LSS och 

andraahandskontrakten. 
 
C/ Medicinsk ansvarig sjuksköterska Rada Tripunovic informerar om: 

- Handlingsplan för fallolyckor, denna kommer att följas upp vid senare 
tillfällen. 

 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 49 
 
Frågor från ledamöter 

 
Sammanfattning 
Hans Sundström (KD) ställer en fråga gällande medicinsk kompetens hos 
kommuner. I nuläget får inte kommunerna anställa högre medicinsk kompetens 
än sjuksköterskor, läkare måste tas in från regionen. Borde man inte få anställa 
läkare kommunalt? 
 
Förvaltningen besvarar frågan med att lagstiftningen i nuläget hindrar detta, 
men att det pågår en utredning om ny lag inom äldreomsorg. Det är möjligt att 
det i detta förslag kommer finnas möjlighet för kommunerna i framtiden att 
anställa läkare. Som det är nu är läkare anställda av primärvården. 
 
Wiveca Andreasson (M) ställer en fråga om cook and chill: Projektet har varit i 
gång sedan den 13 april. Har förvaltningen fått någon respons på projektet än så 
länge?  
 
Förvaltningen besvarar frågan med att en första uppföljning sker efter fyra 
veckor. Servicechefen är inbjuden till sammanträdet med arbetsutskottet i juni 
månad för att presentera en uppföljning av projektet. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 50 
 
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 mars 2021 

- Ramavtal mellan Åstorps kommun och Dedicare AB gällande 
socionomkonsulter, dnr AVT 2021-36 

- Ramavtal mellan Åstorps kommun och Socionomkraft gällande 
socionomkonsulter, dnr AVT 2021-37 

- Avtal om direktleveranser av dosdispenserade läkemedel och läkemedel 
i originalförpackning - Svensk Dos, dnr AVT 2021-34 

- Ramavtal mellan Åstorps kommun och AB Vårdlänken Bemanning och 
rekrytering gällande socionomkunsulter, dnr AVT 2021-35 

- Tillägg Time Care befintlig installation_20210319_med Scheduler, dnr 
AVT 2021-41 

- Överrenskommelse om elektroniskt utlämnande av 
folkbokföringsuppgifter från Skatteverket, dnr AVT 2021-33 

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 51 
 
Delgivningar 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-03-29 § 30 – Avsägelse från 
Petra Jansdotter (SD) avseende plats som ledamot i socialnämnden 
 

Protokoll 
SnAu 2021-04-08 §§ 61-77 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 52 
 
Övriga ärenden - Väckt ärende från Harri Rosqvist (SD) – Fråga gällande 
trygghetsvärdinnan 
 
Sammanfattning 
Harri Rosqvist (SD) ställer en fråga gällande tjänsten som trygghetsvärdinna.  
 
Den 20 april publicerades en artikel i HD gällande borttagandet av tjänsten som 
trygghetsvärdinna på Rönnåsen. I artikeln framgår att socialchefen uppgett att 
det saknas budget för tjänsten under 2021, dock framgår det ingenstans i varken 
socialnämndens internbudget eller i budgeten som antogs av 
kommunfullmäktige, att tjänsten skulle försvinna. Som ledamot i 
socialnämnden känns det som att man blivit förd bakom ljuset, där 
förvaltningen själva har tagit bort budgeten för en tjänst utan att tydliggöra 
detta inför nämndens beslut. Av vilken anledning togs tjänsten bort och hur har 
detta förankrats politiskt innan beslut fattades? 
 
Förvaltningen besvarar frågan muntligen på sammanträdet.  
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att frågan anses besvarad. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-22 

Sn § 53 
 
Övriga ärenden - Väckt ärende från Wiveca Andreasson (M) – Uppdatering 
av kostnadskalkyl gällande Björnfamiljer 
Dnr SND 2020/80 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M) väcker ett ärende gällande uppdatering av 
kostnadskalkyler för Björnfamiljer.  
 
Socialnämnden tog beslut om Björnfamiljer 2020-08-20, vilket var en my 
metod för familjehemsvård som innebar att familjehem kunde få avlastning i 
form av rådgivning, aktiviteter och umgängesstöd. Månadsuppföljningen visar 
att Barn och familj kommer ha ökade kostnader för familjehem. Merkostnader 
för familjehem som har en stödfunktion (Björnfamiljer) för andra familjehem 
kommer delvis att finansieras med statsbidrag för familjehem. 
 
Yrkande 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
uppdaterad tjänsteskrivelse för vad Björnfamiljer beräknas kosta för år 2021, 
samt om detta statsbidrag är något som socialnämnden kan räkna med årligen? 
Presentationen ska redovisas på socialnämndens arbetsutskott i september 
månad. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Wiveca Andreassons (M) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
uppdaterad tjänsteskrivelse för vad Björnfamiljer beräknas kosta för år 2021, 
samt om detta statsbidrag är något som socialnämnden kan räkna med årligen? 
Presentationen ska redovisas på socialnämndens arbetsutskott i september 
månad. 
 
Expedieras 
Akten 
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