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Karin Larsson, lokalstrateg §§ 56-58 
Magnus Nygren, kvalitetscontroller §§ 59-73 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

 
 
NÄRVAROLISTA 

Socialnämndens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga. 
Tjänstgörande ersättare 
markeras med tjg. 
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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) ---        

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

       Catarina Anderberg (M) §§ 58-72    x        
Hans Sundström (KD)   X        

Mattias Strand (L) X        
Vakant (SD)   ---        
Vakant (SD)   ---        

Anneli Servin (SD)   X        
Harri Rosqvist (SD) 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 x 
§§ 
56-
57 

      

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

        
Totalt  16 13       
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PROTOKOLL 
2021-05-20 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 56 
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
Att Bertil Wemmert (C) och Harri Rosqvist (SD) utses till justerare av 
protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 57 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att följande ärende utgår från dagordningen: 

- Allmänhetens frågestund 
- Frågor till och från råden 

 
Bertil Wemmert (C) yrkar att väcka ett ärende gällande ”Utredning av kostnad 
för installation av kylanläggning på Vidåsen”.  
 
Mattias Strand (L) yrkar att väcka ett ärende gällande ”Redovisning av våld i 
nära relationer”.  
 
Proposition 
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

 
Sn § 58 
 
Information om lokalförsörjningsprocessen 
 
Sammanfattning 
Karin Larsson, lokalstrateg, kommer till socialnämndens sammanträde för att 
informera om lokalförsörjningsplan 2021-2029. Vad gäller socialnämndens 
verksamhet kommer andelen äldre, 80+ att öka under planperioden vilket 
kommer påverka behovet av platser på särskilt boende, där det prognosticeras 
finnas ett behov av 25-30 platser fram till 2029. Behov finns bl.a. också av en 
ny gruppbostad inom LSS. Detta behov beräknas uppstå 2024. Behoven ligger 
nära i tid, varför arbetet behöver påbörjas snarast för att säkerställa att behovet 
kan tillgodoses. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 59 
 
Månadsuppföljning efter april 2021 
Dnr SND 2021/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en prognos på -3,0 miljoner kronor efter april. Det är 
en förbättring med 5,9 miljoner kronor i jämförelse med prognosen efter mars. 
Förbättringen av prognosen kan främst kopplas till ökade statsbidragsintäkter 
och att läget med Corona inom socialnämndens verksamheter under de två 
senaste månaderna varit relativt stabilt.  
 
Kostnaderna för placeringar har också minskat, vilket gett utrymme för en mer 
positiv prognos. Efter februari månads prognos har en åtgärdsplan motsvarande 
7,9 miljoner tagits fram i syfte att uppnå en budget i balans. För att nå ett 
nollresultat bedöms det att det finns behov av ytterligare åtgärder eller 
möjlighet till extern finansiering motsvarande 2,4 miljoner kronor.  
 
Socialnämnden önskar att gemensamt tillföra nedan text i protokollet: 
Socialnämnden gör bedömningen att invänta halvårsresultatet innan ytterligare 
åtgärder görs för det i april redovisade prognostiserade årsresultatet på -3 mkr. 
Socialnämnden vill i dagsläget inte pressa förvaltningen ytterligare utifrån den 
tuffa ansträngningen som pandemin orsakat. Dialog har förts med 
ekonomichefen, som också påpekar att det är tidigt på året. Ett antal åtgärder är 
vidtagna och planerade, och socialnämnden önskar se dess effekt. 
Socialnämnden vill dock flagga för att vi kan komma till att behöva ansöka om 
extern finansiering under hösten från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, för att kunna bibehålla kvaliteten i socialförvaltningen 
och samtidigt ha en budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonom Katarina Rikse och t.f socialchef Gun Bylund, 
daterad 2021-05-10. 
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2021-04-30. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 21-04-30. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 21-04-30. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 60 
 
Val till socialnämndens arbetsutskott  
Dnr SND 2019/4 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ordinarie 
ledamot i socialnämndens arbetsutskott samt ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott. 
 
Yrkande 
Harri Rosqvist (SD) yrkar  
att utse Anneli Servin (SD) som ordinarie ledamot i arbetsutskottet. 
Att utse Rolf Lundqvist (SD) som förste ersättare i arbetsutskottet 
Att utse Anna-Lena Olsson (SD) som andre ersättare i arbetsutskottet. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Harri Rosqvist (SD) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att utse Anneli Servin (SD) som ordinarie ledamot i arbetsutskottet. 
Att utse Rolf Lundqvist (SD) som förste ersättare i arbetsutskottet 
Att utse Anna-Lena Olsson (SD) som andre ersättare i arbetsutskottet. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

 
Sn § 61 
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 1 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 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,   
daterad 2021-04-29.  
Rapport kvartal 1, 1 januari – 31 mars 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 
2021-05-20 

Sn § 62 
 
Väckt ärende från Harri Rosqvist (SD) – Korttidsboende i hela Åstorps 
kommun 
Dnr SND 2021/50 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens sammanträde 2021-03-18 väckte Harri Rosqvist (SD) och 
Anneli Servin (SD) ett ärende gällande korttidsboende med att satserna: 

•Att förvaltningen skriftligen presenterar sin syn på det befintliga 
utbudet av korttidsboende och om samtliga korttidsboenden är optimala 
•Att förvaltningen skriftligen presenterar situationen för samtliga 
befintliga korttidsboenden och var de är placerade runt om i hela 
kommunen 
•Att förvaltningen skriftligen presenterar sin syn på om samtliga 
nuvarande korttidsboenden är optimala utifrån nutida och framtida 
behov samt funktionaliteter 
•Att förvaltningen skriftligen presenterar, inklusive kostnader samt för- 
och nackdelar, sin syn på om socialnämnden skall förespråka att ha 
korttidsboenden på flera olika platser runt om i kommunen eller endast 
vid en större lokalisering av korttidsboende 
 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Harri Rosqvist (SD) och Anneli Servin (SD) 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, tf. socialchef och verksamhetschef 
äldreomsorg, daterad 2021-04-15 
Beslut från SnAu 2021-05-07 § 100 
 
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 
2021-05-20 

Sn § 63 
 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) – ”Gör översyn av 
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden” 
Dnr SND 2020/109 
 
Sammanfattning 
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11.  
Liberalerna yrkar att en översyn av äldreboendenas och trygghetsboendenas 
luftkonditionering snarast görs och att undermåliga luftkonditioneringssystem 
åtgärdas så att det även i extrema väderförhållanden är bra innertemperatur. 
 
Socialnämnden behandlade motionen 2020-11-19 och föreslog då att motionen 
skulle avslås. När kommunstyrelsen behandlade ärendet i januari 2021 
återremitterades motionen till socialnämnden för ett förtydligande i nämndens 
ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-01-07 § 18 
Beslut från Socialnämnden 2020-11-19 § 104 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, daterad 2020-09-22  
Motion från Liberalerna  
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB 
Beslut från SnAu 2021-05-07 § 101 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen på grund av: 

• Socialnämnden behandlar inte ärendet gällande luftkonditionering på 
trygghetsboende då detta inte faller under nämndens budget eller 
ansvar. 

• Socialnämnden har tre särskilda boenden. Asterns boende har redan 
luftkonditionering, Backsippan ska stängas och därav saknas behov av 
en investering i denna fastighet och socialnämnden anser inte att det 
finns ett ekonomiskt utrymme i nämndens budget för denna typ av 
investering på Vidåsen. 

• Socialnämnden har i april månad antagit en handlingsplan för 
värmebölja med tillhörande bilagor med råd och stöd till personalen hur 
dessa ska agera vid en värmebölja. Mot bakgrund av att denna 
handlingsplan har arbetats fram, anser socialnämnden att det finns 
alternativa sätt att mildra konsekvenserna av värmeböljor, vilket inte 
kräver installation av någon kylanläggning.  

• Den beräknade kostnaden för installation av kylanläggning ligger på 2-3 
mkr/boende, vilket socialnämnden inte ser som en nödvändig  
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Forts. Sn § 63 

investering i nuläget mot bakgrund av att ett nytt särskilt boende har planerats i 
socialnämndens omvärldsanalys. 

Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen på 
grund av: 

• Socialnämnden behandlar inte ärendet gällande luftkonditionering på 
trygghetsboende då detta inte faller under nämndens budget eller 
ansvar. 

• Socialnämnden har tre särskilda boenden. Asterns boende har redan 
luftkonditionering, Backsippan ska stängas och därav saknas behov av 
en investering i denna fastighet och socialnämnden anser inte att det 
finns ett ekonomiskt utrymme i nämndens budget för denna typ av 
investering på Vidåsen. 

• Socialnämnden har i april månad antagit en handlingsplan för 
värmebölja med tillhörande bilagor med råd och stöd till personalen hur 
dessa ska agera vid en värmebölja. Mot bakgrund av att denna 
handlingsplan har arbetats fram, anser socialnämnden att det finns 
alternativa sätt att mildra konsekvenserna av värmeböljor, vilket inte 
kräver installation av någon kylanläggning.  

• Den beräknade kostnaden för installation av kylanläggning ligger på 2-3 
mkr/boende, vilket socialnämnden inte ser som en nödvändig 
investering i nuläget mot bakgrund av att ett nytt särskilt boende har 
planerats i socialnämndens omvärldsanalys. 

Beslutet fattades enhälligt. 

Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 64 
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 2021 
Dnr SND 2021/79 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 år 2021 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen daterad 20210429 
Bilaga: Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 år 2021 
Beslut från SnAu 2021-05-07 § 97 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna. 

Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 65 
 
Åtgärdsplan för en budget i balans 2021 
Dnr SND 2021/80 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har redovisat en negativ prognos på -10,3 miljoner kronor efter 
februari månad 202. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 
åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inklusive åtgärdsplan, daterad 2021-04-30 
Beslut från SnAu 2021-05-07 § 102 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna redovisat upprättad handlingsplan för budget i 
balans. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisat upprättad handlingsplan för 
budget i balans. 
 
Beslutet fattades enhälligt. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

 
 
Sn § 66 
 
Avgiftsreglemente för Socialnämnden 
Dnr SND 2021/81 
 
Sammanfattning 
En revidering av tillämpningsreglerna gällande avgifter inom 
socialförvaltningen i Åstorps kommun bör ske årligen tillsammans med en 
översyn av socialförvaltningens avgiftsnivåer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-05-03 
Förslag på nytt avgiftsreglemente för socialnämnden 
Beslut från SnAu 2021-05-07 § 103 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige 
Att anta tillämpningsregler gällande avgifter inom socialförvaltningen i Åstorps 
kommun samt, 
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta det reviderade 
avgiftsreglementet daterat den 2021-04-30 och ersätta tidigare beslutat 
reglemente samt att detta ska gälla från 2022-01-01. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
Att anta tillämpningsregler gällande avgifter inom socialförvaltningen i Åstorps 
kommun samt, 
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta det reviderade 
avgiftsreglementet daterat den 2021-04-30 och ersätta tidigare beslutat 
reglemente samt att detta ska gälla från 2022-01-01. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 67 
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ Ordförande Isabella Dzanko (S) informerar om: 

- En uppföljning av projektet ”cook and chill” kommer att presenteras för 
arbetsutskottet och nämnden i juni månad. 

 
B/ Verksamhetschef myndighet Sanna Löf informerar om: 

- Många ansökningar inom LSS, främst inom socialpsykiatrin. Även barn 
och familj har ett stort ärendeinflöde.  

- Digital ansökan av ekonomiskt bistånd kommer att påbörjas efter 
sommaren. 

- Projekt Öka takten, detta fungerar bra och levererar goda resultat. 
- Högt tryck på familjeutbildningar på familjecentralen. 
- Social samvaro inom socialpsykiatri öppnar upp på måndag, 

förvaltningen följer restriktionerna från myndigheterna. 
- Det kommer att göras en Lex Sarah anmälan i ett LSS ärende. 

Socialförvaltningen utreder ytterligare två avvikelser som vi ännu inte 
vet om dessa är så allvarliga så att en anmälan till IVO behöver göras. 

 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

17(22) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 68 
 
Frågor från ledamöter 

 
Sammanfattning 
Bertil Wemmert (C) ställer en fråga gällande färdtjänst. Var ligger budgeten för 
färdtjänsten? 
Förvaltningen uppger att budgeten för färdtjänst är överflyttad till 
kommunstyrelsen och det är därifrån tjänstemannastödet finns. Socialnämnden 
har sedan tidigare utsett en representant i färdtjänstrådet. Det diskuteras om det 
fortfarande är socialnämnden som ska utse en representant när budgeten inte 
ligger hos nämnden. 
 
Wiveca Andreasson (M) ställer en fråga gällande trygghetsvärdinnan. Vem 
kommer att aktivera de boende när särskilda boenden öppnar upp igen? 
Förvaltningen besvarar frågan med att nämnden har avsatt en miljon kronor för 
kvalitetshöjande åtgärder och utifrån pågående diskussioner kring 
trygghetsboende och aktivitetsvärdinna så får nämnden senare ta beslut om 
vilka insatser som ska erbjudas. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

18(22) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 69 
 
Utredning av kostnad för installation av kylanläggning på Vidåsen 
Dnr SND 2021/72 
 
Sammanfattning 
Bertil Wemmert (C) väcker ett ärende på sammanträdet gällande utredning av 
kostnad för installation av kylanläggning på Vidåsen. 
 
Med anledning av att socialnämnden avslog Åsa Holmén (L) och Bodil 
Axelssons (L) motion om klimatanläggning på kommunens särskilda boende 
p.g.a. höga kostnader och att planering av nytt särskilt boende i kommunen 
redan påbörjats, önskar vi att förvaltningen än en gång ta hjälp av 
fastighetsbolaget i frågan. 
 
Då vi läser ”Handlingsplan och riktlinjer vid värmebölja” , som nämnden antog 
2021-04-22 står det, att försöka samlas på den svalaste platsen i boendet. 
 
Som vi ser det finns det bara stora samlingssalen på Vidåsen som är stor nog att 
samlas i på detta boende. Om denna lokal kunde utrustas med en luft-luft 
kyl/värme anläggning som har kapacitetför att temperera denna lokal, skulle 
investering och driftskostnad kanske bli mer hanterbar.  
 
Yrkande 
Bertil Wemmert (C) yrkar att förvaltningen tar hjälp av fastighetsbolaget med 
att utreda kostnaden för att utrusta samlingssalen på Vidåsen med en enklare 
form av kylanläggning och att detta redovisas nämnden till nästa nämndmöte 
den 17 juni.  
 
Wiveca Andreasson (M), Mattias Strand (L), Harri Rosqvist (SD), Anneli 
Servin (SD), Hans Sundström (KD) yrkar bifall till Bertil Wemmerts (C) 
yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Bertil Wemmert (C) yrkande, med bifallsyrkande från 
Wiveca Andreasson (M), Mattias Strand (L), Harri Rosqvist (SD), Anneli 
Servin (SD) och Hans Sundström (KD), under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Att förvaltningen tar hjälp av fastighetsbolaget med att utreda kostnaden 
för att utrusta samlingssalen på Vidåsen med en enklare form av kylanläggning 
och att detta redovisas nämnden till nästa nämndmöte den 17 juni.  
 
Expedieras:  
Akten, Förvaltningschef 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

19(22) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 70 
 
Redovisning av våld i nära relationer 
Dnr SND 2021/92 
 
Sammanfattning 
Mattias Strand (L) väcker ett ärende gällande redovisning av våld i nära 
relationer. Våld i nära relationer är ett eskalerande problem i samhället.  
 

- Hur arbetar Åstorps kommun med våld i nära relationer? 
- Vilka kvinnojourer har kommunen avtal med? 

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ärendet skickas för beredning till förvaltningen och 
att familjefridssamordnaren bjuds in till ett sammanträde under hösten 2021 för 
att redovisa svaren på ovan frågor för socialnämnden. 
 
Expedieras:  
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

20(22) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 71 
 
Beställning av utredning av BFAB gällande särskilt boende 
Dnr SND 2021/93 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M) väcker ett ärende gällande beställning av utredning 
gällande särskilt boende.  
 
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag i mars 2018 att börja planera för ett 
nytt särskilt och att bygget påbörjas senast år 2022 för att förbättra framtiden 
för barn, unga och äldre. Därefter har socialnämnden behövt anpassa 
byggstarten utefter behov av särskilda boenden och i socialnämndens 
omvärldsanalys, som antogs 2021-04-22, framgår att det finns ett behov av ett 
nytt vård- och omsorgsboende med byggstart senast 2023. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att beställa en utredning 
av både befintliga och ett nytt särskilt boende, i enlighet med upprättad mall för 
beställning av utredning till BFAB, för att säkerställa behovet av platser på 
särskilt boende framöver. 
 
Expedieras:  
Akten 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

21(22) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-05-20 

 
Sn § 72 
 
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 april 2021 

- Fullmakt för Region Skåne att genomföra upphandling gällande enteral 
nutrition och förbrukningsvaror samt distribution, dnr AVT 2021- 48. 

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Expedieras 
Akten 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

22(22) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-05-20 

Sn § 73 
 
Delgivningar 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § – Avsägelse från 
Maria Gottschalk (-) avseende plats som ledamot i socialnämnden 
 

Protokoll 
SnAu 2021-05-07 §§ 95-106 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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