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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-06-16 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen, klockan 14:00-15.51 
 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef  
Sanna Löf, verksamhetschef  
Lindha Höglund, verksamhetschef §§ 54-58 
Dennis Hasanovic, ekonom §§ 54-56 
Susann Cardell, näringslivsutvecklare §§ 54-55 

 

Plats och tid för 
justering 

Kulturhuset Björnen, den 16 juni 2022 klockan 16.30 

  
 
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 54-60 
  

 
 
   

Ordförande Bertil Wemmert (C)  
     

   
(1) Justerande  Anette Andersson (C)  

  
 

 

   
(2) Justerande  Harri Rosqvist (SD)  
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PROTOKOLL 
2022-06-16 

NÄRVAROLISTA 

Socialnämndens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga. 
Tjänstgörande ersättare 
markeras med tjg. 
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Isabella Dzanko (S), ordf.  ---        
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)    ---        
Vakant (KD)   ---        

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 X       
Rolf Lundqvist (SD) X        
Lena Svensson (M) X X       

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

Mattias Strand (C) X         
        

Totalt  15 13       
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PROTOKOLL 
2022-06-16 
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PROTOKOLL 
2022-06-16 

Sn § 54 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna dagordningen med följande ändring: 

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

 
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 
2022-06-16 

 
Sn § 55 
 
Information gällande tillväxtstrategin  
 
Sammanfattning 
Susann Cardell, näringslivsutvecklare presenterar tillväxtstrategin för 
socialnämnden. 
 

• Näringslivsprogrammet i dess nuvarande form ska omarbetas till en 
Tillväxtstrategi och innehållet ska gälla för alla Åstorps kommuns 
berörda verksamheter inom området. 

• Utifrån fullmäktiges inriktningsmål ska strategiska områden utarbetas. 
• De sex strategiska områdena är 
• Kompetensförsörjning 
• Destinationsutveckling – platsvarumärke 
• Markberedskap & fysisk planering samt etablering 
• Näringslivsservice och dialog 
• En attraktiv och trygg kommun 
• Upphandling 
• Referensgrupper för tillväxtstrategin består både av interna 

representanter från kommunen som näringslivsrepresentanter och andra 
intressenter. 

 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-06-16 

 
Sn § 56 
 
Månadsuppföljning per 2022-05-31 
Dnr SND 2022/44 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -6,1 miljoner kronor 
efter maj.  Tilläggsbudget är ej bokförd, vilket påvisar en större avvikelse än 
vad som är i realiteten. 
 
Förvaltningen prognostiserar ingen budgetavvikelse för helåret. Detta sker 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 Felicia Mellgren Sandkvist, daterad  
2022-06-09 
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2022-05-31 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 22-05-31. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 22-05-31. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-06-16 

Sn § 57 
 
Åtgärdsplan för budget i balans 
SND 2022-81 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden prognostiserade en negativ avvikelse gentemot budget om 700 
tkr efter april månads ekonomiska uppföljning. Avvikelsen förklarades av en 
LVM-placering som gjorts under innevarande månad samt ökade volymer och 
bemanningsökning inom hemvården. 
 
I prognosen efter maj månads ekonomiska uppföljning gör förvaltningen 
bedömningen att prognosen för året är en budget i balans. Förvaltningen 
redovisar en åtgärdsplan för att upprätthålla en följsamhet till budget under året.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2022-06-02 § 89 
Tjänsteskrivelse från socialchef, 2022-05-24 
Förslag på åtgärdsplan framtagen av förvaltningen 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna det upprättade förslaget till åtgärdsplan för 
budget i balans samt att överlämna åtgärdsplanen som information till 
kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagda yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna det upprättade förslaget till åtgärdsplan 
för budget i balans samt att överlämna åtgärdsplanen som information till 
kommunstyrelsen. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

8(10) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-06-16 

Sn § 58 
 
Svar avseende initiativärende – ökad bemanning inom omsorgen 
SND 2022/28 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden prognostiserade en negativ avvikelse gentemot budget om 700 
tkr efter april månads ekonomiska uppföljning. Avvikelsen förklarades av en 
LVM-placering som gjorts under innevarande månad samt ökade volymer och 
bemanningsökning inom hemvården. 
 
I prognosen efter maj månads ekonomiska uppföljning gör förvaltningen 
bedömningen att prognosen för året är en budget i balans. Förvaltningen 
redovisar en åtgärdsplan för att upprätthålla en följsamhet till budget under året.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2022-06-02 § 90 
Tjänsteskrivelse från socialchef, 2022-05-24 
Omvärldsanalys, drifts och investeringsbudget 2023-2025 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att ärendet anses besvarat i och med beslut om budget 2023 - 
2025. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagda yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ärendet anses besvarat i och med beslut om budget 
2023 - 2025. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-06-16 

Sn § 59 
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ Socialchef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om: 

- En ny verksamhetschef är rekryterad och tillträder sin tjänst den 16 
september. Fackliga parter och arbetsgivare var överrens om 
rekryteringen.  

- Sommarbemanning inom äldreomsorgen är löst, vissa pass behöver 
lösas med timvikarier. 

 
B/ Verksamhetschef Sanna Löf informerar om: 

- Stabil verksamhet men sommarbemanningen inom 
funktionshinderverksamheten är precis löst. Akuta vakanser kan lösas 
genom att personal från annan verksamhet inom området täcker upp.  

- En personalresurs kommer under hösten att stärka upp inom LSS 
verksamheten och denna tjänst finansieras med statsbidrag. 

- Fabriksgatan har firat 15 år. 
- Två aktivitetssamordnare är anställda och arbetar både med anhörigstöd, 

funktionshinderverksamheten och inom äldreo 
 

C/ Nämndsekreterare Linda Tholén informerar om: 
Under början av juni utbildades nämndsekreterarna och handläggare i det nya 
ärendehanteringssystemet Evolution som är tänkt att börja användas under 
hösten 2022. Bytet av ärendehanteringssystem innebär en förändring även för 
politikerna då Meetings + kommer att ersättas av Netpublicator. I detta system 
kommer politiker att kunna ta läsa handlingar inför möten samt att själv kunna 
anmäla närvaro vid sammanträdena, begära votering och rösta i appen. För att 
inte ändra för mycket i slutet av en mandatperiod kommer Netpublicator först 
att börja användas kommande mandatperiod men för den som blir invald i 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige innan årsskiftet och samtidigt sitter 
i en nämnd kommer båda systemen att behöva användas parallellt. Utbildning 
för politikerna kommer att ske under hösten, kansliet får återkomma med datum 
vid ett senare tillfälle. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-06-16 

 
Sn § 60 
 
Delgivningar 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2022-05-30 § 70 avseende avsägelse 
av uppdrag från Hans Sundström (KD) 
 

Protokoll 
SnAu 2022-06-02 §§ 87-91 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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