
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-21 
Datum för anslagets uppsättande 2022-04-21 
Datum för anslagets nedtagande 2022-05-13 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Linda Tholén 
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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen samt via Teams klockan 14:00-17.29 
Ajournering 16.22-16.50 
 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef  
Sanna Löf, verksamhetschef  
Lindha Höglund, verksamhetschef 
Magnus Nygren, kvalitetscontroller  
Lena Karolidou, budget och skuldrådgivare §§ 30-31 
Sara Mäki, enhetschef §§ 30-31 
Dennis Hasanovic, ekonom §§ 31-35 
Rada Tripunovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 35-38 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Kulturhuset Björnen, den 21 april 2022 klockan 18.00 

  
 
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 30-42 
  

 
 
   

Ordförande Isabella Dzanko (S)  
     

   
(1) Justerande Bitten Mårtensson (S)  

  
 

 

   
(2) Justerande Wiveca Andreasson (M)  
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

 
 
 
 
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) ---        

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

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

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

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

Harri Rosqvist (SD) X         
        

ERSÄTTARE             
Ioana Cimpoeru (S) ---        

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

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

Mattias Strand (C) ---         
        

Totalt  12 12       
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

Sn § 30 
 
Godkännande av föredragningslistan 

 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna dagordningen med följande ändring: 

- Punkten ”Allmänhetens frågestund” utgår då ingen allmänhet finns på plats. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

 
Sn § 31 
 
Redovisning av verksamhetsrapport för budget och skuldrådgivningen 2021 

 
Sammanfattning 

- Kommunen har enligt 5 kap 12 § socialtjänstlagen en skyldighet att lämna 
budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Budget- och 
skuldrådgivningen har en viktig roll att bidra till att förebygga skuldproblem och 
hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin livssituation. Att ha 
ekonomiska problem medför psykiska påfrestningar som kan leda till ohälsa och 
skapar kostnader för samhället.  

- Med budget- och skuldrådgivning avses att invånarna ska ha tillgång till 
kvalificerad rådgivningsverksamhet. Skyldigheten gäller även om den skuldsatte 
är föremål för ett pågående förfarande om skuldsanering eller F-skuldsanering. 

- Under året har 111 nya rådsökande inkommit.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport för budget och skuldrådgivningen 2021 
 
Socialnämndens beslut 
Att notera informationen till protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

 
Sn § 32 
 
Månadsuppföljning efter mars 2022 

Dnr SND 2022/44 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -3,7 miljoner kronor efter mars. 
Statsbidrag, upplupna intäkter och tilläggsbudget är ej bokfört, varför resultatet visar en 
större avvikelse än vad som är i realiteten. 
 
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans, med hjälp av långsiktig 
bemanningsplanering, statliga intäkter och en omställning av verksamhet i egen regi.  
 
På grund av det osäkra läget, med hänsyn tagen till volymökningar under senare delen 
av 2021 och det osäkra omvärldsläget, finns det viss osäkerhet i prognostiseringen. 
Samtliga chefer har i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå bättre följsamhet mot 
budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från socialchef, daterad 2022-04-12. 
Månadsuppföljning per 2022-03-31 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 22-03-31. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 22-03-31. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

 
Sn § 33 
 
Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Dnr SND 2022/1 
 
Sammanfattning 
Delegationsordningen är ett levande dokument som hela tiden behöver uppdateras 
utifrån nya behov, ändrad lagstiftning eller andra yttre faktorer. Genom sin 
delegationsordning kan socialnämnden styra vilka beslut som ankommer på 
socialnämnden, som ska fattas vart i organisationen. Utifrån att det saknas 
förekommande beslut av ingripande karaktär på individnivå i nuvarande 
delegationsordning har förvaltningen på nytt sett över delegationsordningen och 
föreslagit vissa mindre revideringar och tillägg. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2022-04-04 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta revideringarna i delegationsordningen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta revideringarna i delegationsordningen. 
 
Expedieras:  
Akten 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

Sn § 34 
 
Beslutsunderlag för inrättande av bilpool 

Dnr SND 2022/53 
 
Sammanfattning 
Koncernledningen har diskuterat att organisera arbetsuppgifter så långt det är möjligt 
inom den förvaltning där kärnuppdrag och kompetens finns. Med anledning av detta så 
väcktes det under 2021 ett behov av att inrätta en bilpool för att stötta övriga 
förvaltningar med det behov som uppstår kopplat till en större mängd bilar, skötsel av 
dessa och upphandlingsfrågor kopplat till bilparken. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2022-04-07 § 38 
Tjänsteskrivelse från Felicia Mellgren Sandkvist, socialchef, 2022-03-15. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att ställa sig bakom de framställda behoven i skrivelsen och avge 
densamma till kommunstyrelsen inför verkställande av kommunfullmäktiges beslut om 
bilpool.  
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom de framställda behoven i skrivelsen och 
avge densamma till kommunstyrelsen inför verkställande av kommunfullmäktiges beslut 
om bilpool.  
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

Sn § 35 
 
Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 – omvärldsanalys, driftsbudget och 
investeringsbudget 

Dnr SND 2022/61 
 
Sammanfattning 
Omvärldsanalys, driftsbudget och investeringsbudget för 2023 beskriver trender, risker 
och utmaningar som nämnden behöver beakta för kommande period. Driftsbudget 
presenterar de satsningar som nämnden vill göra för att motverka risker och möta 
utmaningar de kommande åren. Investeringsbudget är kopplad till de större projekt och 
behov av lokaler och verksamhetsutveckling de kommande åren. Plan för 
lokalförsörjning finns i bilaga till omvärldsanalysen.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2022-04-07 § 39 
Tjänsteskrivelse framtagen av Felicia Mellgren Sandkvist  
Omvärldsanalys, driftsbudget och investeringsbudget 
Bilaga lokalförsörjningsplan 2023 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för överläggning mellan partierna. 
 
Yrkande 
Harri Rosqvist (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
 
Ordförande yrkar att anta föreslagen behovsredovisning för sin verksamhet inför 
budgetberedning 2023. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta föreslagen behovsredovisning för sin verksamhet inför 
budgetberedning 2023. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

Sn § 36 
 
Förvaltningsövergripande redovisning och handlingsplan gällande systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2022 

Dnr SND 2022/60 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har till uppgift att 
årligen upprätta en arbetsmiljöplan gällande systematiskt arbetsmiljöarbete, utifrån 
kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner för redovisning. Arbetsmiljöplanen ska 
redovisa hur målen för föregående år uppnåtts och formulera nya mål för innevarande 
år. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har sammanfattningsvis bedrivits med viss olikhet i 
de olika delarna av nämndens verksamheter. Inom vård och omsorg har stor tonvikt 
legat på basala hygienrutiner, användning av skyddsutrustning samt åtgärder för att 
förhindra smittspridning. Mycket annat av arbetsmiljöarbetet har stått tillbaka på grund 
av detta. Inom de administrativa delarna ser det annorlunda ut där verksamheten haft en 
större möjlighet att arbeta systematiskt. Det har dock inte varit så stor tonvikt på 
arbetsmiljön på plats då det stora flertalet arbetat hemifrån under stora delar av året. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2022-04-07 § 40 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Felicia Mellgren Sandkvist 
Systematiskt arbetsmiljöarbete – redovisning och handlingsplan för socialförvaltningen 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att överlämna underlaget till HR-avdelningen som information och 
uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna underlaget till HR-avdelningen som information 
och uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
Expedieras:  
Akten 
HR-avdelningen 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

Sn § 37 
 
Synpunktsredovisning kvartal 1, 2022  

Dnr SND 2022/62 
 
Sammanfattning 
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens kvalitetsledningssystem. 
Under årets första kvartal har 11 stycken synpunkter inkommit till förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2022-04-07 § 41 
Upprättad tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller Magnus Nygren. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna framtagen redovisning. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna framtagen redovisning. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

Sn § 38 
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 år 2022 

Dnr SND 2022/63 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2022-04-07 § 42 
Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen daterad 20210404 
Bilaga: Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 1 år 2022 
 
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 



Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

Sn § 39 
 
Förvaltningen informerar 

 
A/ Socialchef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om:  

- Ny verksamhetschef för individ och familjeomsorgen Lindha Höglund är på 
plats. Lindha är vikarie för en föräldraledig medarbetare. 
 

Beredskapsplanering 
- Kommunens beredskapsplanering. Färre lämnar Ukraina, minskade möjligheter 

att lämna landet. 30 tusen personer har registrerat sig på Migrationsverket varav 
575 ensamkommande barn. Staten tror att 40 tusen personer kommer innan maj 
månad. Fördelningstalen är fastställda länsvis, Åstorp har fått fördelat att ta emot 
90 personer baserat på en prognos på 75 000 personer anländer till Sverige, men 
än så länge är inga anvisade till kommunen. Det finns dock information om att 
ukrainska medborgare vistas i Åstorps kommun. Säkerhetssituationen i Ukraina 
bedöms fortsatt som allvarlig och oförutsägbar av Utrikesdepartementet. 

- Massflyktsdirektivet innebär bland annat att man har rätt till kost och logi via 
Migrationsverket, viss sjukvård och svenskundervisning genom studieförbund. 
Kommunen har fortsatt en krisorganisation och staben träffas varje måndag och 
det hålls kontinuerliga möten med andra myndigheter. 

 
Verksamhetschef Vård och omsorg 

- Nuvarande verksamhetschef slutar i slutet av april. En vikarie kommer att täcka 
upp på tjänsten under sommaren och rekrytering för tjänsten pågår. 

 
B/ Verksamhetschef Sanna Löf informerar om: 

• Byte av titulaturer inom funktionshinderverksamheten, som ett led i 
kompetensutveckling- och försörjning och vara en attraktiv arbetsgivare. Detta 
bör vara implementerat i oktober. 

• Fritidskatalogen är igång igen efter 2 års avbrott på grund av pandemin 
• Den 5 juni är det 15 års jubileum på Fabriksgatan. 

 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

Sn § 40 
 
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 

- Beställning av kylaggregat boenden inom LSS och SoL, delegat 
förvaltningschef, dnr AVT 2022-46 

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

Sn § 41 
 
Delgivningar 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2022-03-28 § 47 att anta reviderade avgifter för 
socialnämnden 

- Rapport från Dataskyddsombudet med kommunövergripande åtgärdsplan 
 

Protokoll 
SnAu 2022-04-07 §§ 37-43 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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PROTOKOLL 
2022-04-21 

Sn § 42 
 
Övriga ärenden  

 
Sammanfattning 
Ordförande ställer en fråga till socialnämnden om det finns intresse av att inta en 
gemensam lunch innan nämndssammanträdet i maj som nämnden bekostar. Syftet med 
lunchen är att tacka för det gångna året och för förvaltningens och nämndens insatser 
under pandemin. 
 
Socialnämndens beslut 
Noterar informationen samt att anmälan om närvaro ges till nämndsekreteraren senast 
den 28 april. 
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