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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-09-07 

Plats och tid Björnekullasalen, kommunhuset samt via Teams, klockan 13:00-15.28 
Ajournering  

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Gun Bylund, vård och omsorgschef/t.f socialchef 
Sanna Löf, t.f verksamhetschef 
Jessica Björn, verksamhetschef 
Magnus Nygren, kvalitetscontroller 
Katarina Rikse, ekonom §§ 95-100 
Jesper Hansen, servicechef §§ 95-98 
Rada Tripunovic, medicinsk ansvarig sjuksköterska §§ 107-112 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Kommunhuset, den 7 september 2021 klockan 16.30 

  
 
 
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 95-112 
  
 
 
   

Ordförande Isabella Dzanko (S)  
   

   
   

(1) Justerande Bertil Wemmert (C)  
  

 
 

   
(2) Justerande Anna-Lena Olsson (SD)  
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

 
 
 
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) X        

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

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

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

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        
Lena Svensson (M) X        

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

Hampus Servin (SD) ---         
        

Totalt  13        
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PROTOKOLL 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 95 
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
Att Bertil Wemmert (C) och Anna-Lena Olsson (SD) utses till justerare av 
protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 96 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att fastställa föredragningslistan med ändringen att: 

• Frågestund för allmänheten utgår 
 
Harri Rosqvist (SD) yrkar att väcka ett ärende gällande ”Inköp av portala 
luftkylare på särskilda boenden” 

 
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 
2021-09-07 

 
Sn § 97 
 
Uppföljning av projekt Cook and chill 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tidigare fattat beslut om att införa projektet ”Cook and 
chill” på prov under tre månader under perioden 2021-04-13 – 2021-07-12. 
Projektet innebär att kostenheten levererar kyld mat till vårdtagare som har 
beviljats matdistribution enligt Socialtjänstlagen och maten värms upp på plats 
hemma hos den enskilde. På socialnämndens sammanträde i juni presenterade 
servicechefen en första uppföljning av projektet. Sedan dess har ytterligare två 
enkäter skickats ut och servicechefen är inbjuden till dagens sammanträde för 
att presentera en tredje uppföljning för socialnämnden. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 98 
 
Permanent införande av projekt ”Cook and chill” inom äldreomsorgen 
Dnr SND 2021/136 
 
Sammanfattning 
Under våren 2021 beslutade socialförvaltningen att införa projektet ”Cook and 
chill”, vilket går ut på att kyld mat levereras till personer som har 
biståndsbeslut på matdistrubition inom äldreomsorgen. Konceptet innebär att 
värmekedjan behålls då maten kyls ner direkt efter tillagning och därefter inte 
värms upp igen förrän måltiden ska intas. Andra fördelar med cook and chill är 
att omsorgstagaren själv kan bestämma vilken av de levererade måltiderna man 
önskar att äta en viss dag och när på dagen man önskar att äta.  
 
Projektet utvärderades av kostenheten efter tre månader och kommer att 
utvärderas ännu en gång under sensommaren 2021 och presenteras för 
socialnämnden. För att förhindra att projektet skulle avslutas mitt i sommaren 
beslutade socialnämnden i juni 2021 att tillfälligt förlänga projektet till 2021-
09-30. Socialnämnden behöver dessförinnan ta ställning till om projektet ska 
fortskrida och införas permanent i inom äldreomsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, verksamhetschef/t.f. socialchef, 2021-08-06 
 
Yrkande 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att projektet ”Cook and chill” förlängs till och 
med den 30 november 2021 och att socialnämnden därefter lyfter ärendet för 
nytt ställningstagande. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar som ett tilläggsyrkande  
att det inför att ärendet lyfts för beslut igen, förtydligas i tjänsteskrivelsen 
vilken ekonomisk besparing som cook and chill innebär samt vilka fördelar 
som finns utifrån personalplanering/optimering av tid.  
 
Att förvaltningen under första året efter varje tertial gör en uppföljning för att 
få in synpunkter som redovisas för socialnämnden, dvs en redovisning i 
februari, maj samt oktober. 
 
Harri Rosqvist (SD) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Wiveca Andreassons (M) samtliga yrkanden, med 
bifallsyrkande från Harri Rosqvist (SD) under proposition och finner att detta 
bifalles.  
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Forts. Sn § 98 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att projektet ”Cook and chill” förlängs till och med den 30 november 2021 och 
att socialnämnden därefter lyfter ärendet för nytt ställningstagande. 
 
att det inför att ärendet lyfts för beslut igen, förtydligas i tjänsteskrivelsen 
vilken ekonomisk besparing som cook and chill innebär samt vilka fördelar 
som finns utifrån personalplanering/optimering av tid.  
Att förvaltningen under första året efter varje tertial gör en uppföljning för att 
få in synpunkter som redovisas för socialnämnden, dvs en redovisning i 
februari, maj samt oktober. 
 
Expedieras:  
Akten 
Servicechef 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 99 
 
Val av ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott 
Dnr SND 2019/4 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott. 
 
Yrkande 
Harri Rosqvist (SD) yrkar  
att utse Anna-Lena Olsson (SD) som ordinarie ledamot i arbetsutskottet. 
att utse Anneli Servin (SD) som ersättare i arbetsutskottet. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Anna-Lena Olsson (SD) som ordinarie ledamot 
i arbetsutskottet. 
 
Socialnämnden beslutar att utse Anneli Servin (SD) som ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 100 
 
Delårsrapport för Socialnämnden 2021-08-31 
Dnr SND 2021/140 
 
Sammanfattning 
Rapporten innehåller analys av ekonomi efter åtta månader, helårsprognos för 
2021 samt uppföljning av nämndens mål och kommentar kring kommunens 
fokusområden.   
 
Delårsrapporten visar på ett nollresultat i helårsprognosen. Avvikelsen efter 
augusti ligger på ett överskott på 3,0 miljoner kronor. 
 
Investeringsredovisningen visar att 1,0 miljoner kronor har utnyttjats av det 
totala anslaget på 7,1 miljoner kronor. Prognosen för investeringar visar på ett 
överskott på 3,2 miljoner kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, t.f. socialchef och Katarina Rikse, ekonom, 
2021-09-02 
Delårsrapport för socialnämnden per 2021-08-31 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna delårsrapporten och sänder den vidare till 
kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten och sänder den vidare till 
kommunstyrelsen.  
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 101 
 
Redovisning av synpunkter inom socialförvaltningen kvartal 2 
Dnr SND 2021/135 
 
Sammanfattning 
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Under årets första sex månader har 38 stycken 
synpunkter inkommit till förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller Magnus Nygren. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 102 
 
Tillförande av arbetsmiljöansvar i socialnämndens reglemente 
Dnr SND 2021/111 
 
Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en 
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som 
leder till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att utreda 
och förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att upprätta 
handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö. 
 
Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-
30, har kommunstyrelsen och respektive nämnd huvudansvaret för arbetsmiljön 
inom sitt verksamhetsområde och ansvaret fördelas därefter till respektive 
förvaltningschef. Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett 
arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om detta i 
samtliga reglementen. I syfte att förtydliga nämndens arbetsmiljöansvar 
föreslås ansvaret att tillföras reglementet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-07-01 § 145 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-06-07 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige att revidera socialnämndens 
reglemente genom att tillföra att socialnämnden ansvarar för arbetsmiljön inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera 
socialnämndens reglemente genom att tillföra att socialnämnden ansvarar för 
arbetsmiljön inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 103 
 
Delegation gällande beslut som fattas under jourtid 
Dnr SND 2021/118 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens uppdrag kräver en dygnet runt jour eftersom människor ska 
kunna tillförsäkras rätt hjälp under årets alla dagar och dygnets alla timmar. För 
att kunna upprätthålla denna service har socialnämnden i många år haft ett 
samarbete med andra skånska kommuner genom socialjouren, som utgår från 
Helsingborgs kommun. Socialjouren tar vid och utreder och fattar beslut i vissa 
angivna ärenden utanför ordinarie kontorstid. Det finns vissa typer av beslut 
som nämnden inte får delegera till tjänstemän utan där beslut måste fattas av 
ledamot i nämnden. För att detta ska skötas på ett bra sätt har socialnämnden 
sedan 2011 beslutat att ha en jourtelefon som cirkulerar runt mellan 
arbetsutskottets ordinarie ledamöter. I takt med att samhället har digitaliserats i 
större mån kan ordförande sköta fler uppgifter på distans. Socialnämnden bör 
därför ta ett nytt ställningstagande i frågan gällande vilka ledamöter som ska 
kunna fatta beslut å nämndens vägnar under jourtid. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-08-12 § 168 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2021-07-09 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att delegera åt ordförande, eller vid dennes frånvaro, till vice 
ordförande att å nämndens vägnar fatta beslut under jourtid. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att delegera åt ordförande, eller vid dennes frånvaro, 
till vice ordförande att å nämndens vägnar fatta beslut under jourtid. 
 
Expedieras:  
Akten 
Socialjouren 
SOS 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

 
Sn § 104 
 
Revidering av handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens arbete 
med våld i nära relationer 
Dnr SND 2021/130 
 
Sammanfattning 
Förslag till riktlinjer för våld i nära relationer har utarbetats av 
socialförvaltningen. Syftet med riktlinjen är att klargöra och underlätta arbetet 
med personer som är utsatta för våld i nära relationer vilket även inkluderar 
hedersrelaterat våld, könsstympning, tvångsäktenskap, människohandel och 
prostitution samt våldsutövare. De kommunala riktlinjerna ses över och 
revideras regelbundet och utifrån aktuellt reglemente. Förslaget till 
handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens arbete med våld i nära 
relationer föreslås godkännas. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-08-12 § 169 
Tjänsteskrivelse från myndighetschef daterad den 20 juli 2021   
Handlingsplan och riktlinje för socialförvaltningens arbete med våld i nära 
relationer, bilaga. 
Handlingsplan- Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden 2014-02-
17 Dnr Sn 2014/15 
 
Yrkande 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att anta uppdaterade riktlinjer för 
socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer med ändringen av att 
meningen ”Riktlinjer och rutiner skall kontinuerligt revideras.” ändras till 
”Riktlinjer och rutiner skall kontinuerligt revideras, och minst en gång under 
varje mandatperiod.” 
 
Bertil Wemmert (C), Ioana Cimpoeru (S), Harri Rosqvist (SD), Anneli Servin 
(SD), Anna-Lena Olsson (SD) och Leif Persson (S) yrkar bifall till Wiveca 
Andreassons (M) yrkande. 
 
Ordförande yrkar att dessa ersätter tidigare antagna riktlinjer 2014-02-17. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Wiveca Andreassons (M) yrkande, med bifallsyrkande från 
Bertil Wemmert (C), Ioana Cimpoeru (S), Harri Rosqvist (SD), Anneli Servin 
(SD), Anna-Lena Olsson (SD) och Leif Persson (S), under proposition och 
finner att detta bifalles.  
 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Forts. Sn § 104 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta uppdaterade riktlinjer för socialförvaltningens arbete med våld i nära 
relationer med ändringen av att meningen ”Riktlinjer och rutiner skall 
kontinuerligt revideras.” ändras till ”Riktlinjer och rutiner skall kontinuerligt 
revideras, och minst en gång under varje mandatperiod.” 
 
att dessa ersätter tidigare antagna riktlinjer 2014-02-17. 
 
Expedieras:  
Akten 
Verksamhetschef 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 105 
 
Riktlinjer för budget och skuldrådgivning 
Dnr SND 2021/131 
 
Sammanfattning 
Sedan december 2016 finns nationellt framtagna rekommendationer för 
kommunernas budget- och skuldrådgivning. I revideringen av riktlinjerna har 
relevanta delar av rekommendationerna medtagits. De föreslagna riktlinjerna 
ger handläggare vägledning i arbetet för en rättssäker och likvärdig utredning 
och behovsbedömning. Tjänsteutlåtandet innehåller en kortfattad redogörelse 
av förändringarna. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-08-12 § 170 
Tjänsteskrivelse av myndighetschef daterad 21-07-22  
Riktlinjer för budget och skuldrådgivning daterade 210722.  
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta riktlinjer för socialförvaltningens arbete med budget 
och skuldrådgivning. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för socialförvaltningens arbete med 
budget och skuldrådgivning. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-07 

 
Sn § 106 
 
Revidering av socialnämndens delegationsordning 
Dnr SND 2021/132 
 
Sammanfattning 
Delegationsordningen är ett levande dokument som hela tiden behöver 
uppdateras utifrån nya behov, ändrad lagstiftning eller andra yttre faktorer. 
Socialnämnden antog en ny delegationsordning senast i mars 2021. 
Socialförvaltningen har sett över sin organisation inom ramen för projektet 
”Sveriges bästa socialtjänst” och har i detta arbete bland annat beslutat att 
tydliggöra områdeschefernas roll så att titulaturen blir genomgående i samtliga 
av kommunens förvaltningar och även i förhållande till grannkommunerna. 
Förslaget innebär att ”områdeschef” ersätts med ”enhetschef” men bibehåller 
samma befogenheter och ansvar. Tjänsten som teamledare kommer inte att 
finnas kvar efter den 1 september vilket innebär att även denna delegat föreslås 
att ändras till enhetschef.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-08-12 § 171 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare 2021-08-05 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att att anta förslaget på reviderad delegationsordning. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget på reviderad delegationsordning. 
 
Expedieras:  
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

18(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 107 
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 2021 
Dnr SND 2021/79 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 år 2021 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-08-12 § 172 
Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2021-08-02 
Sammanställning av avvikelse hälso och sjukvården – kvartal 2 2021 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

19(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 108 
 
Frågor till och från råden  
 
Sammanfattning  
Kommunala pensionärsrådet har inkommit med en uppmaning till 
socialnämnden att låta förvaltningen utreda om effektiviseringen med att 
samordna hemvårdens personal fick önskad effekt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp 2021-08-26 § 29 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att skicka ärendet för beredning till arbetsutskottet.  
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

20(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-07 

 
Sn § 109 
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ T.f socialchef och vård och omsorgschef Gun Bylund informerar om: 

- Beställning av utredning av nytt särskilt boende är gjord till lokalstrateg 
och kommunala bolaget. 

- Daglig verksamhet för dementa öppnar i nästa vecka. Den kommer vara 
mer inriktad på målgruppen.  

- Frivilligverksamhet öppnade i fredags och det bjöds på fika. Maxantal 
personer på frivilligverksamheten är 15 personer. 

- Restauranger på trygghetsboendena Rönnåsen och Punkthus öppnar upp 
igen. Rönnåsen öppnar den 20 september och Punkthuset den 27/9. 
Målgruppen blir de som bor på boendena, om pandemin sedan tillåter 
kommer restaurangen att öppna upp för allm 

- Målningen på Vidåsens avdelning Tulpanen är färdig vilket gör att 
omsorgstagare kan flytta dit. Socialnämnden kommer att erbjudas att se 
lokalerna och förvaltningen kommer att återkomma med ett datum för 
detta. 

 
B/ Verksamhetschef Jessica Björn informerar om: 

- Ny organisation är igång och förvaltningen har arbetat med att hitta 
samarbetsformer i den nya organisationen. 

- Sedan 30/8 är förvaltningen igång med digitala ansökningar av 
ekonomiska bistånd och hittills har förvaltningen fått in nästan 60 
ansökningar digitalt. 

 
C/ Verksamhetschef myndighet Sanna Löf informerar om: 

- Omorganisationen som trädde i kraft den 1 september innebar ett 
inrättande av en ny enhet – stöd och trygghet. 

- Biståndshandläggarna arbetar med IBIC, Individens behov i Centrum, 
tanken är att det ska bli en ökad delaktighet från brukare och 
omsorgstagare. Tanken är att även verkställigheten ska använda sig av 
denna arbetsmetod när verkställigheten går över i det nya 
verksamhetssystemet. 

- Vid månadsskiftet kommer det att vara fullbelagt på LSS boendena. 
Förvaltningen har haft ett möte tillsammans med lokalstrateg och 
kommunala bolaget för att se över framtida platser inom LSS. 
 

C/ Nämndsekreterare Linda Tholén informerar om: 
- Under sommaren har det installerats ett nytt system som möjliggör 

distansdeltagande i stora salen på kulturhuset Björnen. De flesta 
modulerna är installerade men på grund av leveransproblem med de 
sista komponenterna så är det problem med delade bildskärmar på 
projektorn. Det har även installerats fler högtalare och kameror i salen.  



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

21(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-07 

Forts. Sn § 109 
 
 

- En preliminär prognos är att alla moduler kan vara installerade och i 
bruk i mitten av september eller början av oktober. 

 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

22(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-07 

 
Sn § 110 
 
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 juni-augusti 2021 

- Beslut att anmäla händelse enligt Lex Sarah, dnr SND 2021/90, delegat 
socialnämndens ordförande  

- Uppdragsavtal utanför ramavtal: Öppenvård 2020, dnr AVT 2021/105, 
delegat områdeschef  

- Tilläggsavtal LifeCare individ och familjeomsorg, dnr AVT 2021-72, 
delegat t.f socialchef 

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



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

23(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 111 
 
Delgivningar 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 92 – Mattias Strand (L) 
avsäger sig uppdrag som ledamot i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 93 – Anna-Lena Olsson 
(SD) avsäger sig uppdrag som ersättare i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 94 – Anneli Servin (SD) 
utses till ledamot i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 95 – Anna-Lena Olsson 
(SD) utses till ledamot i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 96 – Hampus Servin 
(SD) utses till ersättare i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 107 – Mattias Jonsäter 
(L) utses till ledamot i socialnämnden 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-08-30 § 139 
 

Protokoll 
SnAu 2021-07-01 §§ 142-146 
SnAu 2021-08-12 §§ 165-172 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

24(24) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-07 

Sn § 112 
 
Väckt ärende från Harri Rosqvist (SD) – Inköp av portabla luftkylare på 
särskilda boenden 
Dnr SND 2021/142 
 
Sammanfattning 
Harri Rosqvist (SD) har inkommit med ett initiativärende gällande inköp av 
portabla luftkylare på särskilda boenden med följande att-satser: 
 

- Att socialförvaltningen inför nästa sommar köper in portabla luftkylare 
till alla våra äldreboenden i den mängd att alla som så önskar, har 
möjlighet att få en luftkylare i sitt rum. 

 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Harri Rosqvist (SD) 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att skicka ärendet för beredning till förvaltningen. 
 
Expedieras:  
Akten 
Socialchef 
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