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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-09-15 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen, klockan 14:00-16:44 
Ajournering 15:55-16:09 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef  
Sanna Löf, verksamhetschef  
Sara Rydén, vård och omsorgschef 
Rada Tripunovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Magnus Nygren, kvalitetscontroller §§ 61-63 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Björnekullasalen, kommunhuset, den 19 september 2022 klockan 17:30 

  
 
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 61-73 
  

 
 
   

Ordförande Isabella Dzanko (S)  
     

   
(1) Justerande  Bitten Mårtensson (S)  

  
 

 

   
(2) Justerande  Wiveca Andreasson (M)  
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

 
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)    ---        
Barbro Nielsen (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 X       

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

Mattias Strand (C) X         
        

Totalt  17 13       
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Sn § 61  Godkännande av föredragningslistan ..........................................................4 
Sn § 62  Delårsrapport för socialnämnden ................................................................5 
Sn § 63  Synpunktsredovisning kvartal 2, 2022 ........................................................6 
Sn § 64  Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 

Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 år 2022 .............................7 
Sn § 65  Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, gäller ÄO, OF 

och IFO samt ej verkställda beslut enligt § 9 och enligt 28 f-g §§ LSS ......8 
Sn § 66  Initiativärende från Isabella Dzanko (S) - Beräkning av inkomst inom 

försörjningsstöd vid tillfälligt utökat bostadsbidrag ....................................9 
Sn § 67  Fler platser på vård och omsorgsboende i Åstorps kommun ....................11 
Sn § 68  Frågor till och från de kommunala råden ..................................................12 
Sn § 69  Förvaltningen informerar ..........................................................................13 
Sn § 70  Redovisning av delegationsbeslut .............................................................15 
Sn § 71  Delgivningar .............................................................................................16 
Sn § 72  Inbjudningar till kurser och konferenser ...................................................17 
Sn § 73  Redovisning av Äldreomsorgslag och föreskrift om smittförebyggande 

åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS ....................................18 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

Sn § 61 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna dagordningen med följande ändring: 

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

- Punkten 5 ”Slutrapportering implementering av Lifecare” utgår. 
- Punkten 6 ” Redovisning av Äldreomsorgslag och föreskrift om 

smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS” 
flyttas längst ner på dagordningen. 
 

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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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

Sn § 62 
 
Delårsrapport för socialnämnden  
Dnr SND 2022/108 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har en positiv avvikelse om 200 tkr och prognostiserar en budget 
i balans. Prognosen bygger på utfall per den 220831 samt på antaganden om 
viss volymökning inom några av verksamheterna samt att de åtgärder som 
krävs för att hålla prognosen får effekt. 
Det finns vissa osäkerhetsmoment som prognosen inte har tagit höjd för: 

• en större ökning av volymer inom hemvård än antagandet 
• ökad smittspridning i paritet med kvartal ett 
• ökade livsmedelspriser och el för verksamheterna 
• fler bidragstagare på grund av ökade livsmedelspriser och elkostnader 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse SND 2022/108, daterad 2022-09-02. 
Delårsrapport per 2022-08-31. 
 
Yrkande  
Ordförande yrkar att godkänna delårsrapporten per den 2022-08-31. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten per den 2022-08-31. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

Sn § 63 
 
Synpunktsredovisning kvartal 2, 2022  
Dnr SND 2022/94 
 
Sammanfattning 
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Under årets andra kvartal har 14 synpunkter inkommit 
till förvaltningen.  
 
Under sammanträdet framkommer önskemål om att redovisningen kompletteras 
med kortare information om vilka typer av synpunkter som har inkommit samt 
hur förvaltningen avser att arbeta med dessa. Förvaltningen tar med sig 
synpunkterna och kompletterar med dessa till kommande redovisningsperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2022-08-11 § 119 
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 beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna framtagen redovisning. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

Sn § 64 
 
Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 år 2022 
Dnr  2022/63 
 
Sammanfattning 
Presentation av sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård 
inom Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2022-08-11 § 120 
Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen daterad 20220705 
Bilaga: Sammanställning av avvikelser gällande hälso- och sjukvård inom 
Socialförvaltningen Åstorps kommun kvartal 2 år 2022 
 
Yrkande  
Ordförande yrkar att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

Sn § 65 
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, gäller ÄO, OF och IFO 
samt ej verkställda beslut enligt § 9 och enligt 28 f-g §§ LSS   
Dnr SN 2022-103 
 
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 
Beslut från SnAu 2022-09-01 § 132  
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,  
daterad 2022-07-26. Rapport kvartal 2, 1 april– 30 juni 2022. 
 
Yrkande  
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden 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 
2022-09-15 

Sn § 66 
 
Initiativärende från Isabella Dzanko (S) - Beräkning av inkomst inom 
försörjningsstöd vid tillfälligt utökat bostadsbidrag 
Dnr SND 2022/82 
 
Sammanfattning 
Den 1 september lämnade Socialdemokraterna in ett initiativärende gällande 
hur det tillfälligt utökade bostadsbidraget skulle beräknas som inkomst för 
personer som uppbär försörjningsstöd. 
 
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt utökat bostadsbidrag för barnfamiljer 
utifrån det rådande prisläget i samhället. Bidraget avser de barnfamiljer som 
redan erhåller bostadsbidrag. Beslutet som trädde i kraft 1 juli 2022 gäller året 
ut. Bidraget uppgår till 25 % av det preliminära bostadsbidraget och lämnas 
som mest med 1325 kr. Skälet till beslutet är de kostnadsökningar som på kort 
tid skett inom flera områden i samhället och som inte minst drabbar familjer 
med låg inkomst. Regeringens intention är att stötta barnfamiljer med 
begränsad ekonomi utifrån den snabbt förändrade kostnadsbilden. 
 
Barnfamiljer som idag är beroende av försörjningsstöd får i nuläget inte behålla 
detta extra bidrag då kommunerna räknar bostadsbidraget, inklusive 
utökningen, som en inkomst som räknas av från erhållet bidrag. Förslaget är 
därför att inte beräkna den tillfälligt utökade delen av bostadsbidrag som en 
inkomst vid ansökan om försörjningsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Isabella Dzanko (S) 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Lindha Höglund, 2022-09-05 
 
Yrkande  
Ordförande yrkar  
att den tillfälligt utökade delen av bostadsbidrag ej räknas som inkomst vid 
beräkning av försörjningsstöd.  
Att beslutet gäller till dess att regeringens beslut om tillfälligt utökat stöd 
upphör, för närvarande året ut, eller om det inträffar tidigare, till dess att 
riksnormen för försörjningsstöd justeras i enlighet med rådande prisläge.  
 
Beslutet gäller inte retroaktivt.  
 
Harri Rosqvist (SD) meddelar att Sverigedemokraterna bifaller ordförandes 
yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från samtliga 
Sverigedemokrater, under proposition och finner att detta bifalles. 



Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

Sn § 66, forts. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att den tillfälligt utökade delen av bostadsbidrag ej räknas som inkomst vid 
beräkning av försörjningsstöd.  
Att beslutet gäller till dess att regeringens beslut om tillfälligt utökat stöd 
upphör, för närvarande året ut, eller om det inträffar tidigare, till dess att 
riksnormen för försörjningsstöd justeras i enlighet med rådande prisläge.  
 
Beslutet gäller inte retroaktivt.  
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

 
Sn § 67 
 
Fler platser på vård och omsorgsboende i Åstorps kommun 
SND 2022-114 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen ser behov av att ännu en avdelning på Vidåsen behöver 
öppnas upp, mot bakgrund av det prognostiserade behovet av platser i särskilt 
boende, som uppgår till 28 platser från 2023 fram till 2029. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2022-09-09 § 136 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 2022-09-08 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att uppdra åt förvaltningen att 
verkställa beslut om en ny avdelning, Vallmon, på Vidåsens vård och 
omsorgsboende. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att verkställa beslut om en 
ny avdelning med en utökning på 8 platser, Vallmon, på Vidåsens vård och 
omsorgsboende. 
 
Expedieras 
Akten 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

 
Sn § 68 
 
Frågor till och från de kommunala råden 
 

- Kommunala pensionärsrådet har inkommit med en fråga ställd till 
socialförvaltningen/nämnden med en uppmaning att ha foto på vård och 
omsorgspersonal på särskilda boenden. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut från KPR-beredning 2022-09-01 § 51 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna av frågorna. 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

Sn § 69 
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ Socialchef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om: 

• Information om utvecklingsarbete kring socialtjänstens 
verksamheter (SKR). Åstorps kommun har gått med i detta arbetet 
under ett år till en kostnad om 16 000 kronor. Syftet är ett få ett 
enhetligt verksamhetssystem. 

• Info om larm och hur förvaltningen besvarar dem. I nuläget finns 
inga larmgrupper men det finns åtta personal som har larmtelefoner 
och dessa har ett luftigare schema för att hinna transportera sig. 
Personalen har inte lyft fram förslag på att återinföra en larmgrupp, 
men har påtalat att nattetid är det svårt att hinna besvara larm inom 
30 minuter.  

• Info om Bangatan samlokalisering för hemvård och hemsjukvård. I 
nuläget är hemvården lokaliserad på Vidåsen och hemsjukvården 
finns i Navets lokaler. Tanken är att båda dessa verksamheter ska 
inhysas på Bangatan i Activas gamla lokaler. Planen för de lokaler 
som då frigörs vid flytten är att kunna flytta öppenvårdens personal 
från kommunhuset för att göra mer hemmaplanslösningar och för 
Vidåsens del att utvärdera att få till ytterligare platser för att kunna 
möta behovet de kommande åren. Processen följer inte 
lokalförsörjningsprocessen som beslutades sommaren 2021 utifrån 
att detta ärende initierades tidigare. Finns en skiss framtagen för hur 
lokalen kan komma att se ut, i nästa skede görs en projektering där 
vi kommer få ett pris för samlokalisering. Planen är att 
ombyggnationen görs under 2023 med inflytt 2024. 

• Personalsituation barn & familj. Antal utredningar har gått ner, 
vilket är positivt så kan handläggarna få mer tid till kvalitetsarbete. 

• IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) har idag meddelat beslut i 
ärendet efter inkommen anmälan om personuppgiftsincident och 
kommer i nuläget inte att vidta några ytterligare åtgärder. 
 

B/ Verksamhetschef Sanna Löf informerar om: 
- Verksamheten har startat upp efter sommarsemestrarna och har många 

processer igång. Planering för personalsituation sommaren 2023 görs 
redan nu. 

- Ny enhetschef på gruppbostäder är på plats som är vikarie för ordinarie 
chef som är föräldraledig. 

- Kvaliteten inom omsorgsverksamheten är god 
- Påbörjat ett arbete med rättssäkerhet inom LSS, dels efter 

ärendegranskningen men också till följd av inkommen JO anmälan. 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

 
Sn § 69, forts. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen samt att den information som 
ges vid sammanträdesträdet ska skickas ut i förväg till socialnämnden.  
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

 
Sn § 70 
 
Redovisning av delegationsbeslut 

- Delegationsbeslut gällande t.f enhetschefer inom Stöd och trygghet 
sommaren 2022 

- Anmälan om personuppgiftsincident till IMY, dnr SND 2022/99, 
delegat verksamhetschef 

- Beslut om avslag på begäran om allmän handling, dnr SND 2022/98, 
delegat t.f socialchef/verksamhetschef 

- Ordförandebeslut att bevilja tre månaders stödboende jml 4 kap 1 § SoL 
med stöd av 5 kap 9 § SoL 

 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna av delegationsbesluten. 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

Sn § 71 
 
Delgivningar 

- Beslut från Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84, Barbro Nielsen (KD) 
utses till ledamot i socialnämnden. 

- Inbjudan till föreläsning – en uppväxt i socialtjänstens regi 
 
Protokoll 
SnAu 2022-08-11 §§ 118-121 
SnAu 2022-09-01 §§ 130-134 
SnAu 2022-09-09 §§ 135-136 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

Sn § 72 
 
Inbjudningar till kurser och konferenser 

- Enhetschefen för barn och familj Rebecca Svensson har bjudit in 
socialnämnden till en föreläsning den 21 oktober mellan klockan 09-12 
på Kulturhuset Björnen. Föreläsningen handlar om Rebeccas 
upplevelser att själv växa upp som familjehemsplacerat barn. Hon 
kommer också att dela med sig av sin dokumentation och koppla detta 
till evidensbaserad forskning för att reflektera kring hur socialtjänsten 
kan bli ännu bättre. 

 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera utbildningen till protokollet och att det ska 
utgå arvode och förlorad arbetsförtjänst för denna dag. 
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PROTOKOLL 
2022-09-15 

Sn § 73 
 
Redovisning av Äldreomsorgslag och föreskrift om smittförebyggande åtgärder i 
vissa verksamheter enligt SoL och LSS  
 
Sammanfattning 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska presenterar äldreomsorgslag och föreskrift 
om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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