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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen, klockan 14:00-16:53 
Ajournering 16:04-16:15 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef  
Sanna Löf, verksamhetschef  
Lindha Höglund, verksamhetschef 
Sara Rydén, vård och omsorgschef 
Dennis Hasanovic, ekonom §§ 75-80 
Susanne Strömblad Falkman, kostchef §§ 75-76 
Jessica Hall, aktivitetssamordnare §§ 75-77 
Ellen Van Meurs Savbrant, aktivitetssamordnare §§ 75-77 
Saranda Kalabria, enhetschef vård och omsorg §§ 75-77 
Anne-Louise Eckerström, Åstorp i samverkan §§ 75-77 
Sara Mäki, Åstorp i samverkan §§ 75-77 
Michelle Svensson, kris och säkerhetssamordnare §§ 75-77 
Mikael Fors, VD kommunala bolag § 79 

 

Plats och tid för 
justering 

Kulturhuset Björnen, 20 oktober klockan 17:10 

  
 
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 75-91 
  

   
Ordförande Isabella Dzanko (S)  

     
   

(1) Justerande  Bitten Mårtensson (S)  
  

 
 

   
(2) Justerande  Harri Rosqvist (SD)  
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

 
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) §§ 75-86 X        

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 
§§ 
87-
91 

      

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

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

Mattias Strand (C) ---         
        

Totalt  16 13       
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Sn § 75  Godkännande av föredragningslistan ..........................................................4 
Sn § 76  Redovisning av enkätsvar Cook and chill ...................................................5 
Sn § 77  Presentation av aktivitetssamordnare ..........................................................6 
Sn § 78  Redovisning av Åstorp i samverkan ...........................................................7 
Sn § 79  Rapport från det kommunala bostadsbolaget BFAB avseende utredning av 

fler platser inom vård och omsorg ...............................................................8 
Sn § 80  Ekonomisk månadsuppföljning per 2022-09-30 .........................................9 
Sn § 81  Uppföljning av den förvaltningsövergripande redovisning och 

handlingsplan gällande systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 ....................10 
Sn § 82  Redovisning av resultat av medarbetarundersökning 2022 samt 
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 75 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna dagordningen med följande ändring: 

 
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 
2022-10-20 

Sn § 76 
 
Redovisning av enkätsvar Cook and chill  
 
Sammanfattning 
Kostenheten kommer till socialnämndens sammanträde i enlighet med beslut 
från socialnämnden 2021-09-07 § 98, för att presentera enkätsvar från 
omsorgstagare gällande cook and chill. Enkätsvaren avser svarsperiod sju. 
 
Beslutsunderlag: 
Utvärdering av cook and chill – utvärdering 7. 
 
Socialnämndens beslut 
Att notera informationen till protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 77 
 
Presentation av aktivitetssamordnare 
 
Sammanfattning 
De nyanställda aktivitetssamordnarna kommer till socialnämndens 
sammanträde för att presentera sig själva och sitt uppdrag. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 78 
 
Redovisning av Åstorp i samverkan  
 
Sammanfattning 
Programförklaringen Åstorp i samverkan kommer till socialnämndens 
sammanträde och presenterar gruppernas handlingsplaner.  
 
Grupp 1: Leds av AnneLouise Eckerström, verksamhetschef centrala 
resursenheten – Samverkan med våra barn och ungdomar, 
AnneLouise.Eckerstrom@astorp.se  
 
Grupp 2: Leds av Katrin Olsson, rektor, presenteras av Sara Mäki och Ulrika 
Engqvist – Antal hushåll i Åstorps kommun med försörjningsstöd skall minska 
under året att andelen unga i sysselsättning skall öka, katrin.olsson@astorp.se  
 
Grupp 4: Leds av Magnus Kaiser, presenteras av Michelle Svensson – Trygghet 
och trivsel, magnus.kaiser@astorp.se  
 
Socialnämndens beslut 
Att notera informationen till protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:AnneLouise.Eckerstrom@astorp.se
mailto:katrin.olsson@astorp.se
mailto:magnus.kaiser@astorp.se
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 79 
 
Rapport från det kommunala bostadsbolaget BFAB avseende utredning av fler 
platser inom vård och omsorg 
SND 2022/124 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen beställde en utredning avseende tillskapandet av fler platser 
inom särskilt boende våren 2021. Rapporten från BFAB har nu inkommit och 
presenteras för socialnämnden vid sammanträdet den 22-10-20. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-10-06 § 150 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 
Rapport – utredning 30 nya platser från VD för BFAB 
  
Yrkande 
Ordförande yrkar att mottaga rapporten som information och som klargjord 
utredning avseende behovet av tillskapandet av fler platser i vård och 
omsorgsboende. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att mottaga rapporten som information och som 
klargjord utredning avseende behovet av tillskapandet av fler platser i vård och 
omsorgsboende. 
 
Expedieras 
Akten 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

9(21) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 80 
 
Ekonomisk månadsuppföljning per 2022-09-30 
Dnr SND 2022/44 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har, inräknat statsbidrag och kompensation för volymökningar, 
en negativ avvikelse om 500 tkr men prognostiserar en budget i balans. Utfallet 
är försämrat med 700 tkr sedan delårsrapporten vilket beror på att 
personalkostnaderna för semesteruttag är fördelat jämnt över året, men tas ut 
med större vikt under perioden juni till augusti. Hemvårdens 
kostnadsutveckling fortsätter alltjämt i takt med det ökade antalet beviljade 
timmar. 
Prognosen bygger på utfall per den 220930 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 2022/44, daterad 2022-10-12. 
Månadsrapport per september  
  
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna delårsrapporten per den 2022-09-30. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten per den 2022-09-30. 
 
Expedieras 
Akten  
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 81 
 
Uppföljning av den 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. 
 
Den handlingsplan som upprättades för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
följas upp årligen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-10-06 § 144 
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 handlingsplanen för 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 handlingsplanen för kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. 
 
Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 82 
 
Redovisning av resultat av medarbetarundersökning 2022 samt handlingsplan för 
densamma 
SND 2022/118 
 
Sammanfattning 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) löper under hela året och målet med 
arbetet är att skapa en bättre arbetsmiljö. Ett sätt att undersöka arbetsmiljön och 
medarbetarnas engagemang är att årligen genomföra en 
medarbetarundersökning. Andra redskap som ansvarig chef har i det 
undersökande arbetsmiljöarbetet är skyddsronder, samverkansgrupper, 
medarbetarsamtal, dialoger vid behov samt arbetsplatsträffar.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-10-06 § 145 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Felicia Mellgren Sandkvist 
Medarbetarundersökning 2022 
Handlingsplan gällande medarbetarundersökningen 2022 
Resultat HME 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att notera resultaten för medarbetarundersökningen och 
noterar handlingsplanen för densamma. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera resultaten för medarbetarundersökningen och 
noterar handlingsplanen för densamma. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 83 
 
Daglig verksamhet Gnistan – flytt av verksamhet från 
kommunstyrelseförvaltningen till socialnämnden   
Dnr KSFD 2022/265 
Dnr SND 2022/105 
  
Sammanfattning  
För att framöver kunna erbjuda en ändamålsenlig funktionsstödsverksamhet, 
däribland daglig verksamhet i form av sysselsättning och aktivitet, som inte är 
rent arbetsmarknadsinriktad, föreslås flytt av daglig verksamhet Gnistan, med 
tillhörighet kommunstyrelseförvaltning, till socialförvaltningen.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-10-06 § 146 
Tjänsteskrivelse Daglig verksamhet Gnistan – flytt av verksamhet från 
kommunstyrelseförvaltningen till socialnämnden daterad 2022-08-23 (denna 
skrivelse)  
 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Cecilia Andersson daterad 2018-09-18.  
Riskbedömning daterad 2022-03-09.  
  
Yrkande 
Ordförande yrkar att förvaltningens förslag till beslut att flytta daglig 
verksamhet Gnistan socialnämnden tillstyrks.   
 
Att föreslå kommunfullmäktige att den politiska styrningen för 
arbetsmarknadsenhetens dagliga verksamhet Gnistan överförs från 
kommunstyrelseförvaltningens ekonomiska ramar till socialnämndens 
ekonomiska ramar från och med 2023-01-01.   
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att förvaltningens förslag till beslut att flytta daglig 
verksamhet Gnistan socialnämnden tillstyrks.   
 
Att föreslå kommunfullmäktige att den politiska styrningen för 
arbetsmarknadsenhetens dagliga verksamhet Gnistan överförs från 
kommunstyrelseförvaltningens ekonomiska ramar till socialnämndens 
ekonomiska ramar från och med 2023-01-01.   
 
Expedieras 
Akten, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige  
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 84 
 
Motion från Åsa Holmén och Bodil Hellberg (L) – Maten måste hamna i magen för 
att göra nytta 
Dnr SND 2022/48 
Dnr KSFD 2022/49 
 
Sammanfattning 
Den 28 februari 2022 inkom Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) med en 
motion med följande att satser: 

- att kommunen erbjuder lokala krögare att sälja varm mat till de äldre 
med leverans till hemmet.  

- att kommunen informerar om den här möjligheten och vilka krögare 
i kommunen som tillhandahåller detta.   

- att kommunen redovisar utfallet av övergången från leverans av varm 
mat till i stället Cook and Chill och varför antalet matleveranser sjunkit 
med ca 70%. 

- att projektet Måltidsvän samordnas med att det lokala näringslivet 
inbjudes till att bli en leverantör för varm mat till biståndsbedömda 
kommuninvånare 

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande i ärendet och 
socialförvaltningen har avgett ett svar utifrån ovanstående att satser. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-10-06 § 148 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 2022-09-21 
Sammanställning av enkäter Cook and chill (sammanställd i juni 2022) 
Riktlinjer för äldre och funktionsnedsatta 
Beslut från Kommunfullmäktige 2022-02-28 § 34 
Motion från Åsa Holmén och Bodil Hellberg (L) 
 
Yrkande 
Mattias Jonsäter (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Mattias Jonsäters (L) yrkande och finner 
att eget yrkande bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 84, forts. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 85 
 
Motion (M, L, KD) - ”För en bättre vardag för äldre” 
SND 2021/137 
KSFD 2021/110 
 
Sammanfattning 
Den 26 april 2021 inkom Åstorpsalliansen med en motion med följande att-
satser: 

- göra en nulägesanalys vad görs i Åstorps kommun för våra äldre i form 
av aktiviteter (både kommunalt och privata initiativ), föreningar, övrigt 
- för att skapa en bättre vardag för våra äldre. 

- göra intervjuer med äldre i Åstorps kommun, både de som finns på våra 
boenden, har hemtjänst, men även de som ännu ej är beroende av 
bistånd. Här är ett utmärkt forum KPR (våra pensionärsföreningar)  

- ta fram en handlingsplan på förslag på aktiviteter med kostnadsförslag 
för att kunna ta beslut i frågan i Kommunfullmäktige 

- att en uppföljning och rapportering sker en gång om året till 
kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden. Denna rapportering bör bestå minst av en 
handlingsplan, som visar genomförda och planerade åtgärder som berör 
de äldre invånarna i vår kommun. 

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande i ärendet och 
socialförvaltningen har avgett ett svar under rubriken ärendet utifrån 
ovanstående att-satser. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-10-06 § 149 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2022-09-21 
Bilaga ”aktiviteter” 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras: Akten, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 86  
 
Erbjudande om halkskydd till pensionärer  
SND 2022/126 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden uppdrog till förvaltningen att undersöka möjligheten att köpa in 
”broddar”/halkskydd och att dessa ska delas ut till kommuninvånare över 65 år, 
vid sammanträde 2021-12-19. 
 
Förvaltningen har undersökt upphandlade leverantörer, tillgång och pris hos 
leverantörerna samt gjort en bedömning kring funktionalitet. Förvaltningen har 
också gjort en beräkning på kostnaden om alla äldre över 65 år ska få ett 
halkskydd.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-10-06 § 151 
Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef 
  
Yrkande 
Ordförande yrkar att följa förvaltningens förslag till genomförande. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att följa förvaltningens förslag till genomförande. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

 
Sn § 87 
 
Sammanträdesplan 2023 
 
Sammanfattning 
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för 
kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider. I 
sammanträdesplanen framgår datum, tid och plats för sammanträden för 
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2023. 
 
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att 
flytta sammanträdestider och datum.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från SnAu 2022-10-06 § 152 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2022-09-30 
  
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta förslag till sammanträdesplan för socialnämnden år 
2023. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämnden beslutar  

• Att Anta förslag till sammanträdesplan för socialnämnden år 2023. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 88 
 
Frågor till och från de kommunala råden 
 

- Kommunala pensionärsrådet har inkommit med en uppmaning ställd till 
socialförvaltningen gällande besöket i Emmaboda samt åsikter inför 
budgeten för socialnämnden 2023. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut från KPR 2022-10-06 §§ 36-37 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna av frågorna. 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

19(21) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 89 
 
Förvaltningen informerar 
 
Verksamhetschef Sanna Löf informerar om: 

- Kort om ”Kuben” och vad den kommer användas 
 
Verksamhetschef Lindha Höglund individ och familj informerar om: 

- Omställning av öppenvården 
 
Vård och omsorgschef Sara Rydén informerar om: 

- Hittills uppkomna frågor och utmaningar inom området. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras 
Akten 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

20(21) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-10-20 

 
Sn § 90 
 
Redovisning av delegationsbeslut 

- Ordförandebeslut gällande begäran om hjälpbiträde enligt LVM, delegat 
socialnämndens ordförande 

- Anmäla händelse enligt Lex Sarah, dnr 2022/102, delegat 
förvaltningschef 

 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna av delegationsbesluten. 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

21(21) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-10-20 

Sn § 91 
 
Delgivningar 

- Beslut från JO i mål 7644-2021, daterat 2022-09-06 
 
Protokoll 
SnAu 2022-10-06 §§ 143-155 
Protokoll KPR 2022-10-06 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
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