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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-02-17 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen samt via Teams klockan 14:00-16.41 
 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Merih Özbalci, kanslichef 
Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef  
Sanna Löf, verksamhetschef  
Magnus Nygren, kvalitetscontroller  
Dennis Hasanovic, ekonom 
Sonja Schmidt, kökschef §§ 1-2 
Rada Tripunovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, den 18 februari 2022 klockan 13.00 

  
 
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 1-14 
  

 
 
   

Ordförande Isabella Dzanko (S)  
     

   
(1) Justerande Hans Sundström (KD)  

  
 

 

   
(2) Justerande Anneli Servin (SD)  
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

 
 
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        

Bitten Mårtensson (S) X        
Anette Andersson (C)  X        

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

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

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

Harri Rosqvist (SD) ---         
        

ERSÄTTARE             
Ioana Cimpoeru (S) ---        

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

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

Mattias Strand (C) X X        
        

Totalt  13 13       
     



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

3(18) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-02-17 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

Sn § 1 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna dagordningen med följande ändring: 

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

- Punkten 11 ”frågor till och från de kommunala råden” utgår då inga 
frågor har inkommit. 

 
Leif Persson (S) yrkar att lägga till ett ärende gällande ”Ökad bemanning inom 
äldreomsorgen”. 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar att lägga till ett ärende gällande ”Förbättra 
språkkunskaperna inom omsorgsverksamheterna”. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att ta upp följande saker under ”övriga ärenden”: 

- Budget 2023 
- Status för aktivitetssamordnare 
- Status för trygghetslarm  

 
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 
2022-02-17 

 
Sn § 2 
 
Redovisning av enkätsvar Cook and chill  
 
Sammanfattning 
Kökschefen kommer till socialnämndens sammanträde i enlighet med beslut 
från socialnämnden 2021-09-07 § 98, för att presentera enkätsvar från 
omsorgstagare gällande cook and chill. 
 

- Utvärderingen visar att omsorgstagarna generellt är nöjda med cook and 
chill. Vid den senaste utvärderingen svarade 64 % av omsorgstagarna.  

- Omsorgstagarna har fått svara på sex stycken frågor gällande matens 
storlek, smak, leveransprocessen och hjälpen i samband med 
uppvärmningen av maten. 

- De främsta synpunkterna var att maten borde delas upp i tvåfack vilket 
de numera gör. Andra synpunkter är på matlådans storlek, både att den 
är för liten och för stor. 

- Socialnämnden får löpande utvärderingen presenterat för sig; februari, 
maj och oktober. 

 
Beslutsunderlag: 
Utvärdering av cook and chill – utvärdering 5. 
 
Socialnämndens beslut 
Att notera informationen till protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

 
Sn § 3 
 
Årsredovisning för socialnämnden 2021 
Dnr SND 2022/10 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska efter varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning för 
nämndens ansvarsområde per den 31 december. Budgetavvikelsen i 
driftbudgeten för socialnämnden visar på ett överskott på 2,0 miljoner kronor 
2021. Investeringsbudgeten har en budgetavvikelse på 3,0 miljoner kronor. 
Nämnden ska även redovisa uppföljning och redovisning av de övergripande 
målen kopplade till kommunens framtagna fokusområden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-02-03 § 21 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-27 från Felicia Mellgren Sandkvist förvaltningschef 
och Katarina Rikse, ekonom. Årsredovisning för Socialnämnden 2021, 2022-
01-27. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna årsredovisningen för 2021 och överlämna det 
till kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021 och överlämna 
det till kommunstyrelsen. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

Sn § 4 
 
Yttrande till kommunrevisionen efter granskning av Agenda 2030 
Dnr SND 2021/161 
 
Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens arbete med Agenda 2030 och om kommunstyrelsen och 
nämnderna har integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av 
verksamheten. Revisionens slutsats är att nämnderna inte fullt ut har integrerat 
Agenda 2030 i sina verksamheter med att det har lagts en grund för detta. 
Socialnämnden har att yttra sig över granskningen senast 2021-02-11. Utifrån 
granskningen rekommenderas socialnämnden att: 
 
Att kommunstyrelsen och nämnderna genomför väsentlighetsanalyser och 
identifierar vilka mål och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna 
verksamheten.  
Att kommunstyrelsen och nämnderna inför arbetet med kommande 
verksamhetsplaner och budget använder väsentlighetsanalyser för att utifrån 
inriktningsmålen identifiera och formulera mätbara nyckeltal. Här är det viktigt 
att väga in den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2022-01-13 § 8 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-12-22 
Granskningsrapport och missiv från kommunrevisionen, daterad 2021-11-09 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta yttrandet som sitt eget och avger detsamma till 
kommunrevisionen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och avger detsamma till 
kommunrevisionen.  
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunrevisionen 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

Sn § 5 
 
Revidering av socialnämndens delegationsordning 
Dnr SND 2022/1 
 
Sammanfattning 
Delegationsordningen klargör vilka beslut som nämnden har uppdragit till 
någon annan att besluta om i nämndens ställe. Ett delegationsbeslut är att alltså 
betrakta som nämndens beslut, och ska återrapporteras till nämnden enligt 
angivna rutiner i den mån som nämnden har beslutat om återrapportering. 
Delegering av ärenden sker med stöd av kommunallagen. För förtroendevalda 
gäller 6 kap. §§ 37–39, och för anställda 7 kap. §§ 5–7. Revideringen av 
delegationsordningen präglas av tillitsbaserad styrning, där fler delegationer 
föreslås för anställda, med tydligare ansvar för respektive chef inom sin 
verksamhet. Översyn av delegationsordningens övriga områden har också 
gjorts för att denna ska vara uppdaterad i förhållande till andra beslut och 
författningar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-02-03 § 19 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2022-01-14 
Förslag till reviderad delegationsordning 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta ”Delegationsordning för socialnämnden”. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att anta ”Delegationsordning för 
socialnämnden”. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

Sn § 6 
 
Svar avseende väckt ärende från Wiveca Andreasson gällande helhetsgrepp kring 
måltider inom äldreomsorgen samt kartläggning av omsorgstagarnas måltidsvanor 
Dnr SND 2021/110  
Dnr SND 2021/164 
 
Sammanfattning 
Svar avseende väckt ärende från Wiveca Andreasson gällande helhetsgrepp 
kring måltider inom äldreomsorgen samt kartläggning av omsorgstagarnas 
måltidsvanor. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-02-03 § 18 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-23 
Beslut från Socialnämnden 2021-06-17 § 93 
Beslut från Socialnämnden 2021-10-21 § 135 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anse de väckta ärendena 
besvarade. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anse de väckta ärendena besvarade. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

 
Sn § 7 
 
Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 
Dnr SND 2022/12 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar ett överskott på investeringsbudgeten med  
3 030 tkr som inte använts under 2021. Under 2021 har det i några fall blivit 
förseningar på grund av rådande läge med pandemin. För 2022 har 
socialnämnden följande önskemål om överföring av investeringsmedel: 
 
* Möbler och inventarier och utveckling förvaltningsövergripande: 812 tkr 
* Digitalisering och larm: 571 tkr 
* fortsatt införande av verksamhetssystem: 1 647 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-02-03 § 20 
Tjänsteskrivelse 2022-01-27 från Felicia Mellgren Sandkvist, socialchef och 
Magnus Nygren, kvalitetscontroller. 
Överföring av investeringsmedel 2021-2022, 2022-01-27 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att begära överföring av 3 030 tkr av outnyttjade 
investeringsmedel 2021 till investeringsbudget 2022. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att begära överföring av 3 030 tkr av outnyttjade 
investeringsmedel 2021 till investeringsbudget 2022. 
 
Expedieras:  
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

 
Sn § 8 
 
Revidering av tillämpningsregler och avgiftsnivåer avseende: Åstorps kommuns 
avgifter inom socialförvaltningen  
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 vilket har gjorts, ny revidering 
har bedömts nödvändig utifrån ändrade nationella direktiv gällande 
förbehållsbeloppet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef 2022-02-09 
Förslag på reviderat avgiftsreglemente för Socialnämnden 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 
anta det reviderade avgiftsreglementet daterat den 2022-02-09 och ersätta 
tidigare beslutat reglemente. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
att anta det reviderade avgiftsreglementet daterat den 2022-02-09 och ersätta 
tidigare beslutat reglemente. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

Sn § 9 
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ Socialchef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om:  

- Flytten av daglig verksamhet till kommunstyrelsens 
arbetsmarknadsenhet genomfördes efter beslut från socialnämnden i 
samband med budgetgenomlysningen 2018. Sedan denna tid har det 
uppdagats förbättringsområden inom denna verksamhet, vilket mynnat 
ut i förslaget att verksamheten återigen bör bedrivas inom 
socialförvaltningens regi. Verksamhetschef stöd och trygghet har fått i 
uppgift att göra en risk och konsekvensanalys tillsammans med 
arbetsmarknadschefen. Tanken är att ärendet ska beslutas av 
socialnämnden efter sommaren. 

- Årsredovisning 2021 visar ett bra resultat. Dock fanns volym- och 
kostnadsökningar från 2021 som inte är budgeterade inför 2022 och 
detta måste förvaltningen arbeta med.  Anledningen till 
volymökningarna är främst placeringar som kommunen saknar 
kompetens till att själva hantera inom såväl barn och familj som inom 
funktionhinderomsorgen.  

- Gemensamhetslokalen på Rönnåsen ”Pelarsalen” sades upp eftersom 
det inte ansågs vara socialnämndens ansvar att bedriva trygghetsboende, 
men ett beslut från 2009 från kommunfullmäktige pekar ut 
socialnämnden som ansvarig för att planera och inrätta trygghetsboende 
så nämnden har fått backa i den frågan. Av misstag sades hela 
fastigheten upp men nämnden har lyckats upphäva denna uppsägning så 
alla verksamheterna kommer att finnas kvar. Alla nämnder kompenseras 
för sina lokalkostnader så uppsägningen av Pelarsalen medför ingen 
besparing för socialnämnden specifikt, enbart för kommunen som 
helhet.  

- Vikarie för myndighetschefen kommer att tillträda sin tjänst den 6 april. 
- En gemensam bilpool för hela kommunen. Ärendet har varit uppe i 

kommunstyrelsen flera gånger men återremitterats. Nytillkomna 
uppgifter visar att om socialnämnden går med i bilpoolen kommer detta 
att kosta socialnämnden ca 500 tkr. Tanken med en gemensam bilpool 
är att personalen inom hemvården kan bedriva mer vårdarbete och ska 
inte syssla med reparationer och besiktningar av fordon. 

- Medarbetarenkäten kommer att gå ut i mars månad och därefter 
kommer förvaltningen att arbeta med inkomna svar. 

- Genomlysning för hälso och sjukvården kommer att presenteras för 
förvaltningsledningen den 1 mars. 

- Den nya organisationen som trädde i kraft den 1 september 2021 
kommer att utvärderas tillsammans med fackliga. 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

Sn § 9, forts. 
 
B/ Verksamhetschef Sanna Löf informerar om: 

- Verksamheten arbetar med uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2021 tillsammans med fackliga.  

- En stödpedagog är anställd i verksamheten och tjänsten är en omgjord 
habiliteringsassistenttjänst. Förvaltningen kommer att se över i vilken 
procentgrad som denna tjänst bör finnas men även om det finns behov 
av socialpedagoger och hälsopedagoger. 

- Lönesamtalen pågår och kommunen har börjat använda ett nytt system 
för att dokumentera lönesamtalen digitalt. 

- Sommarrekrytering är igång och det finns många sökanden. 
- Verksamheten har börjat arbeta med verksamhetsplanen. 
- Två nya chefer är anställda, en myndighetschef och en chef för 

gruppbostäder.  
- Förvaltningen kommer ansöka om fortsatt statsbidrag inom personligt 

ombud. 
- Det är årsjubileum på Fabriksgatan och detta kommer att firas. 
- I nuläget finns ingen större smitta inom stöd och 

trygghetsverksamheten.  
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

Sn § 10 
 
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 

- Omplaceringsbeslut enligt 11 § LVU, delegat socialnämndens 
ordförande 

- Beslutsattest för förvaltningschef, 2021-12-16, delegat kommunchef 
- Beslutsattest för vård och omsorgschef, 2021-12-16, delegat 

förvaltningschef 
- Beslutsattest för verksamhetschef individ och familj 2021-12-16, 

delegat förvaltningschef 
- Beslutsattest för verksamhetschef Stöd och trygghet 2021-12-16, 

delegat förvaltningschef 
- Beslutsattest för enhetschef hälso och sjukvården 2022-02-03, delegat 

förvaltningschef 
 

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

Sn § 11 
 
Delgivningar 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2022-01-31 § 5, avsägelse från 
Kerstin Lindecrantz Noresson (S) avseende platsen som ledamot i 
socialnämnden 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2022-01-31 § 8, val av Bitten 
Mårtensson (S) till ledamot i socialnämnden 

- Ordförandebeslut att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 5 kap 9 § 
SoL 
 

Protokoll 
SnAu 2022-01-13 § 6-9 
SnAu 2022-02-03 §§ 17-22 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

Sn § 12 
 
Övriga ärenden – Frågor från ledamöter 

 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M) ställer frågor gällande: 

- Budget 2023 
- Status för aktivitetssamordnare 
- Status för trygghetslarm  

 
Gällande budget 2023 besvarar förvaltningschefen frågan med att det kommer 
att göras en omvärldsanalys och identifiera kommande behov och ta höjd för 
dessa. Omvärldsanalysen lyfts för beslut i socialnämnden i mars och ett förslag 
på ekonomiska behov inför kommande år kommer att lyftas i april.   

Rekryteringen av aktivitetssamordnare kommer att hanteras av enhetschef på 
korttidsverksamheten och förhoppningen är att en person kan vara på plats 
inom kort.  
 
Ett förslag på krav för upphandlingen av trygghetslarm är framtaget och ska 
dubbelkollas en sista gång av verksamhetschefen för stöd och trygghet utifrån 
att trygghetslarmen även ska passa omsorgsverksamheten. När förslaget är 
godkänt av verksamhetschefen ska den skickas till upphandlingsenheten och 
förhoppningen är att upphandlingen kan gå ut under våren.  
 
Bitten Mårtensson (S) ställer en fråga gällande frivilligcentralen och om 
föreningar har fått använda lokalen. Verksamhetschefen besvarar frågan på 
sammanträdet. 

Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att anse ärendena besvarade. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

Sn § 13 
 
Övriga ärenden – Initiativärende (S) - Ökad bemanning inom omsorgen              
Dnr SND 2022/28 

 
Sammanfattning 
Leif Persson (S) har för Socialdemokraternas räkning inkommit med ett 
initiativärende gällande att öka bemanningen inom omsorgen. Personaltätheten 
är 0,55 årsarbetare men under 2022 har förvaltningen satsat på personaltätheten 
genom statliga bidrag och är numera på 0,65 årsarbetare men vad händer 
sedan?  Vi socialdemokrater anser att denna ökning ej är tillräcklig. Personalen 
är viktig och dessa måste ges rätt förutsättningar för att genomföra viktiga 
uppdrag och stanna i vår kommun. Ärendet har följande att-satser: 
 

- Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaden att utöka 
personaltätheten till 0,75 årsarbetare samt att ha detta som norm i hela  
kommunen.  

 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Leif Persson (S), Isabella Dzanko (S), Bitten Mårtensson 

Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att skicka ärendet för beredning till förvaltningen. 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-17 

Sn § 14 
 
Övriga ärenden – Initiativärende (S) - Förbättra språkkunskaperna inom 
omsorgsverksamheterna!              
Dnr SND 2022/27 

 
Sammanfattning 
Bitten Mårtensson (S) har för Socialdemokraternas räkning inkommit med ett 
initiativärende gällande att förbättra språkkunskaperna inom äldreomsorgen 
med följande att-satser: 
 

- Socialförvaltningen ska utreda förutsättningarna för att anställa lämpligt 
antal språkstöd som ska erbjuda medarbetare som behöver utveckla sina 
kunskaper i svenska språket, hjälp med att lära sig yrkessvenska utifrån 
ett vårdperspektiv.  

- Språkstödet ska riktas till såväl medarbetare inom 
funktionshinderverksamheten som medarbetare inom äldreomsorgen 
och utbildningen ska genomföras på medarbetarnas fritid. För de 
medarbetare som deltar på utbildningen ska dessa erhålla motsvarande 
timmars grundlön som utbildningen varar. 

- Ett erbjudande ska ges till övrig personal, deras kollegor, som behärskar 
det svenska språket väl, om att delta på dessa ”språkträffar” 
(utbildningstillfällen) och få en möjlighet att hjälpa deras kollegor att 
utveckla det svenska språket och deras yrkessvenska, även de ska 
erhålla motsvarande timmars grundlön som utbildningen varar. 

- Socialförvaltningen ska innan beslut fattas återkomma med ett 
kostnadsförslag för de antal språkstöd som enligt utredningen kan 
komma att behövas samt redogöra för om det finns statsbidrag att söka 
för detta ändamål. 

 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Bitten Mårtensson (S), Isabella Dzanko (S), Leif Persson 
(S). 

Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att anse ärendet besvarat med hänvisning till 
socialchefens svar på sammanträdet. 
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