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SOCIALNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen klockan 14:00-16.40 
Ajournering klockan 14.15-14.20, Ajournering 15.14-15.30 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare §§ 114-137 
Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef § 137 
Gun Bylund, vård och omsorgschef §§ 114-137 
Sanna Löf, verksamhetschef §§ 114-137 
Jessica Björn, verksamhetschef §§ 114-137 
Magnus Nygren, kvalitetscontroller §§ 114- 137 
Rada Tripunovic, medicinsk ansvarig sjuksköterska §§ 114-137 
Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare §§ 114-137 
Spomenka Duras, familjefridssamordnare §§ 114-117 
Bengt Hörgerud, larm och tekniksamordnare § 116 
Sonja Schmidt, kökschef § 118 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, den 21 oktober 2021 klockan 17:30 

  
 
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 114-137 
  

 
 
   

Ordförande Isabella Dzanko (S)  
     

   
(1) Justerande Wiveca Andreasson (M)  

  
 

 

   
(2) Justerande Bertil Wemmert (C)  
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NÄRVAROLISTA 

Socialnämndens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga. 
Tjänstgörande ersättare 
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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) ---        

Kerstin Lindecrantz-Noresson (S) ---        
Anette Andersson (C)  X        

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

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

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

Harri Rosqvist (SD) ---         
        

ERSÄTTARE             
Ioana Cimpoeru (S) X X       

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

Dafina Lugici (S) ---        
Bogomir Dordevic (C) ---        

Hampus Servin (SD) ---         
        

Totalt  11        
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PROTOKOLL 
2021-10-21 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 114 
 
Val av justerare      
 
Socialnämndens beslut  
Att Bertil Wemmert (C) och Wiveca Andreasson (M) utses till justerare av 
protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 115 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att fastställa föredragningslistan med följande förändring: 

- ”Förvaltningen informerar” behandlas sist på dagordningen. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att lägga till två punkter på dagordningen: 

- Kartläggning av våra omsorgstagares måltidsvanor 
- Uppdatering av trygghetsvärd/aktivitetssamordnare 

 
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 
2021-10-21 

 
Sn § 115 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Sammanfattning 
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor gällande ärendena på dagens 
sammanträde. 
 
Socialnämndens beslut 
Allmänheten är närvarande och sammanträdet ajourneras under frågestunden.  
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 116 
 
Presentation av ny larm och tekniksamordnare 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har anställt en larm och tekniksamordnare som arbetar med att 
bland annat samordna att det finns avtal på larm och sköta upphandlingar kring 
larm och annan teknik.  
 
Larm och tekniksamordnare Bengt Hörgerud är inbjuden till nämnden för att 
presentera sitt arbete.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 117 
 
Redovisning av arbetet med våld i nära relationer 
Dnr SND 2021/92 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens sammanträde i maj 2021 väcktes ett ärende gällande våld i 
nära relationer och socialförvaltningen fick i uppdrag att redovisa hur 
förvaltningen arbetar med ärenden gällande våld i nära relationer och vilka 
kvinnojourer som förvaltningen har avtal med.  
 
Familjefridssamordnaren är inbjuden till dagens sammanträde för att presentera 
ärendet. 
 

- Sedan hösten 2019 har socialförvaltningen med delfinansiering av 
Länsstyrelsen drivit ett projekt kring våld i nära relation, där en 
familjefridssamordnare har anställts. Huvuduppdraget har varit att öka 
kunskap, kompetens och samverkan internt och externt gällande våld i 
nära relation. 

- Tanken är att öka kompetensen och samverkan mellan myndigheter 
gällande våld i nära relationer. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 
inflödet av ärenden av denna karaktär ökar då kännedom om 
problematiken gör det lättare att nå ut med information och möta de 
som behöver hjälp på ett enklare och bättre sätt.  

- Det finns omkring 130 ideellt drivna kvinno – tjej och ungdomsjourer i 
landet och dessa organiseras av Unizon. I första hand används 
kvinnojourer kopplade till Unizon vid skyddade placeringar. 
Anledningen till detta är främst att det är prisvärt och att det oftast finns 
en mycket god kunskap kring frågor om VINR, riskbedömning, 
säkerhetsplanering och krisbearbetning hos dessa jourer. Många av 
jourerna kan också tillhandahålla särskild kompetens och 
behandlingsinsatser för barn, vilket ofta är av stor vikt när barn finns 
med i bilden. 

- Socialförvaltningen i Åstorp har ingen kvinnojour lokaliserad i 
kommunen, men ingår i en samverkan med ett urval andra skånska 
kommuner kallad SAM-jour. Det innebär att socialförvaltningen 
innehar kontrakt på en lägenhet i kommunen som står till förfogande för 
andra kommuner inom SAM-jourssamverkan att använda vid behov av 
skyddad placering akut. Den kommun som lånar en lägenhet står själv 
för eventuella stödinsatser och betalar självkostnadspris/dygn för 
lägenheten. Lägenheten är inte tänkt att övergå till permanent bostad 
utan tjänar som tillfällig lösning i avvaktan på annat skyddat 
boende/egen lägenhet på säker ort.  

- Åstorp har både lånat ut SAM-jourslägenhet till andra kommuner och 
lånat lägenhet av andra under tiden kommunen ingått i SAM-
joursavtalet.  
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

 
Forts. Sn § 
 
Män som utsätts för våld 
Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i 
heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. 
Samtidigt visar undersökningar att även hetero- och homosexuella män utsätts 
för våld av sina partner och andra familjemedlemmar. Det finns ett flertal 
skyddsjourer runt om i landet som har en beredskap att ta emot män, skydd kan 
också erbjudas via de privata företag som erbjuder skyddat boende. Män som 
utsätts för våld utreds på samma sätt som kvinnor, genom den standardiserade 
riskbedömningsmetoden FREDA. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 118 
 
Permanent införande av projekt ”Cook and chill” inom äldreomsorgen 
Dnr SND 2021/136 
 
Sammanfattning 
Under våren 2021 beslutade socialförvaltningen att införa projektet ”Cook and 
chill”, vilket går ut på att kyld mat levereras till personer som har 
biståndsbeslut på matdistrubition inom äldreomsorgen. Konceptet innebär att 
värmekedjan behålls då maten kyls ner direkt efter tillagning och därefter inte 
värms upp igen förrän måltiden ska intas. Andra fördelar med cook and chill är 
att omsorgstagaren själv kan bestämma vilken av de levererade måltiderna man 
önskar att äta en viss dag och när på dagen man önskar att äta.  
 
Projektet utvärderades av kostenheten först efter tre månader och sedan ännu en 
gång under sensommaren 2021 och presenterades för socialnämnden. För att 
förhindra att projektet skulle avslutas mitt i sommaren beslutade socialnämnden 
i juni 2021 att tillfälligt förlänga projektet till 2021-09-30. På sammanträdet i 
september månad önskade socialnämnden kompletterande information inför 
beslut om permanent införande och beslutade därför att förlänga projektet tills 
oktober månads utgång. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 199 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, verksamhetschef/t.f. socialchef, 2021-09-11 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att permanent införa ”Cook and chill” som standard för 
matdistribution inom äldreomsorgen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att permanent införa ”Cook and chill” som standard för 
matdistribution inom äldreomsorgen. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kostenheten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 119 
 
Månadsuppföljning efter september 2021 
Dnr SND 2021/39 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar en prognos på + 0,5 miljoner kronor efter september. 
Prognosen är förbättrad med 0,5 miljoner kronor i jämförelse med 
delårsrapporten. Inom hemvården, korttidstillsynen LSS och gruppbostäderna 
LSS beräknas kostnaderna för personal att fortsätta öka som en följd av fler 
omsorgstagare och högre vårdtyngd. Inom särskilt boende och övriga 
verksamheter i förvaltningen beräknas kostnaderna för personal bli lägre. Den 
förbättrade prognosen kan bland annat förklaras av en relativt stabil situation 
med hantering av smittspridning av covid-19, tillfälliga vakanser i samband 
med frånvaro eller personalomsättning samt möjligheter till finansiering med 
riktade statsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonom Katarina Rikse 2021-10-08 
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2021-09-30. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 21-09-30. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 21-09-30. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 120 
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 2 2021 
Dnr 2021/84 
 
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 2021-10-07 § 198 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,   
daterad 2021-08-31.  
Rapport kvartal 2, 1 april– 30 juni 2021. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar 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 
2021-10-21 

Sn § 121 
 
Verkställande av motion (L) – Gör en översyn av luftkonditionering på våra 
särskilda boenden och trygghetsboenden 
Dnr SND 2021/141 
 
Sammanfattning 
Den 30 augusti 2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion från 
Liberalerna gällande att göra en översyn av luftkonditioneringen på särskilda 
boenden och trygghetsboenden. Den bifallna motionen innebär att 
socialnämnden har att verkställa att: 

- Att göra en översyn av särskilda boenden och trygghetsboendenas 
luftkonditionering snarast  

- och att undermåliga system åtgärdas så att det även i extrema 
väderförhållanden är bra innertemperatur.  

Inför socialnämndens behandling av ärendet i maj 2021 gjordes en översyn av 
möjligheterna att både byggnadstekniskt och ekonomiskt, installera ytterligare 
luftkonditioneringssystem på särskilda boenden. Socialnämnden har nu att ta 
ställning till om motionen kan anses verkställd. 

Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 200 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, vård och omsorgschef/ 
t.f socialchef 2021-09-01 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-08-30 § 139 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anse motionen verkställd med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anse motionen verkställd med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

14(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 122 
 
Svar på väckt ärende av Wiveca Andreasson (M) – Back-up för 
bostadsanpassningshandläggare 
Dnr SND 2021/109 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden uppdrog den 17 juni 2021 att se över uppbackning för 
handläggaren av bostadsanpassningsbidrag vid längre frånvaro och att 
eventuellt söka samverkan med kranskommuner.   
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 201 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, 2021-09-22 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anse det väckta ärendet besvarat. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anse det väckta ärendet besvarat. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 123 
 
Sammanträdesplan för arbetsutskott och nämnd 2022 
 
Sammanfattning 
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för 
kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, arbetsutskott för 
sig och nämnden för sig. 
 
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att 
flytta sammanträdestider och datum.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-09-02 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta sammanträdestider för socialnämnden 2022. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Att anta sammanträdestider för socialnämnden 2022. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

16(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 124 
 
Redovisning av statistik från Socialjour– Utfall för perioden 2021-01-01 – 2021-06-
30 
Dnr SND 2021/147 
 
Sammanfattning 
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjour som bedrivs i 
samverkan med Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Svalöv och Örkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från 
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger per år 
för uppföljning av jourens arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 203 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-09-28 
Statistik från Barnahus 2021-01-01 – 2021-06-30 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga redovisningen till 
handlingarna. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 125 
 
Redovisning av statistik från Barnahus – Utfall för perioden 2021-01-01 – 2021-06-
30 
Dnr SND 2021/148 
 
Sammanfattning 
Sedan 2011-01-01 ingår Åstorps kommun i den Socialjour som bedrivs i 
samverkan med Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Svalöv och Örkelljunga. Socialjouren har sitt utgångsläge från 
Helsingborg. Företrädare för samtliga kommuner träffas minst två gånger per år 
för uppföljning av jourens arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 204 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, t.f verksamhetschef, 2021-09-28 
Statistik från Barnahus 2021-01-01 – 2021-06-30 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens beslutar att med godkännande lägga redovisningen till 
handlingarna. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

18(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 126 
 
Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell, inklusive nyckeltal 
Dnr SND 2021/63 
 
Sammanfattning 
Till fattat beslut om nya nämndsmål för socialnämndens verksamheter läggs 
förslag om att inkludera bifogade nyckeltal.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från SnAu 2021-10-07 § 205 
Tjänsteskrivelse från kvalitetscontroller, 2021-10-06 
Upprättad tjänsteskrivelse med framarbetat förslag till nya nyckeltal. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna förslag till nyckeltal.  
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till nyckeltal. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

19(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 127 
 
Synpunktsredovisning kvartal 3, 2021 
Dnr SND 2021/149 
 
Sammanfattning 
Synpunktshantering utgör en viktig del av förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Under årets första nio månader har 52 synpunkter 
inkommit till förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Upprättad tjänsteskrivelse av kvalitetscontroller 2021-10-06 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar 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 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

20(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 128 
 
Yttrande granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen 
Dnr SND 2021/144 
 
Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus 
på verksamheterna inom särskilt boende och hemvården. Utifrån granskningen 
rekommenderas socialnämnden att  
Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör 
förtydligas avseende nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen 
upprättas för samtliga enheter utifrån genomförda riskbedömningar och 
kommunens övergripande arbetsmiljömål. 
I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör 
omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende 
arbetsmiljön. 
I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna 
styrdokument säkerställa att arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom 
genomförande av årliga medarbetarsamtal samt skyddsronder två gånger per år, 
både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   
Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig 
uppföljning av SAM och att en förvaltningsövergripande årlig sammanställning 
upprättas och återredovisas till nämnden. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från tf. socialchef, daterad 2021-10-09 
Granskningsrapport och missiv från kommunrevisionen, daterad 2021-08-17 
Beslut från Socialnämnden 2021-09-07 § 102 
Samverkad systematiskt arbetsmiljöplan för socialnämnden 2021 
 
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.  
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

21(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Forts. Sn § 128 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunrevisionen 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

22(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 129 
 
Yttrande granskning av tillfällig personal inom hemvården  
Dnr SND 2021/143 
 
Sammanfattning 
− KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 

hanteringen av tillfällig personal inom hemvården. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. Syftet med granskningen är att bedöma om 
socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för bemanningen inom 
hemvården under sommaren. Utifrån granskningen rekommenderas 
socialnämnden  

− att säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska 
planeringen inför semesterperioder. 

− Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan 
de börjar arbeta. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från tf socialchef daterad 2021-10-09 
Granskningsrapport och missiv från kommunrevisionen, daterad 2021-08-17 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

23(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 130 
 
Tilldelning av arbetsmiljöansvar till socialchef 
Dnr SND 2021/153 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har ett arbetsmiljöansvar för de som är anställda på 
socialförvaltningen. Ansvaret ligger alltid på nämnden, men uppgifter kan 
delegeras. Enligt gällande delegationsordning får förvaltningschef delegera ner 
förvaltningsövergripande uppgifter gällande arbetsmiljöansvaret till lämpliga 
funktioner på socialförvaltningen. För att nämnden ska kunna ge  
förvaltningschefen denna rätt, behöver förvaltningschefen bemyndigas att sköta 
denna uppgift av socialnämnden.   
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att uppdraga åt ordförande att på nämndens vägnar skriva 
under delegeringen av arbetsmiljöuppgifter till socialchef Felicia Mellgren 
Sandkvist.  
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdraga åt ordförande att på nämndens vägnar 
skriva under delegeringen av arbetsmiljöuppgifter till socialchef Felicia 
Mellgren Sandkvist.  
 
Expedieras:  
Akten 
HR-avdelningen 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

24(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 131 
 
Frågor till och från råden  
 
Sammanfattning  
Kommunala pensionärsrådet har inkommit med två ärenden som behöver 
hanteras av socialnämnden. 
 

- Larmgruppen. Pensionärsrådets beredningsgrupp lyfte att 
socialnämnden behöver återbesätta larmgruppen då det kommer många 
larm som gör att personalen inte har tid att hjälpa de boende med deras 
dagliga behov inom rimlig tid. 

- Hemtjänsten i Kvidinge – Då socialnämnden inte kan påvisa att det har 
lett till en besparing att flytta bort hemtjänsten från Kvidinge anser 
beredningsgruppen att hemtjänsten åter bör utgå från Kvidinge för att 
återställa synergieffekterna så att hemtjänsten åter kan hjälpa till på 
Rönnåsen kvällstid. 

 
Socialnämndens beslut  
Frågorna skickas för beredning till arbetsutskottet. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

25(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

 
Sn § 132 
 
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 
Delegationsbeslut från september 2021 

- Ordförandebeslut att bevilja ansvarsförbindelse enligt 4 kap 1 § SoL 
med stöd av 5 kap 9 § SoL, delegat socialnämndens ordförande, 2021-
09-15 

- Avtal - genomlysning HSL – Ensolution, delegat förvaltningschef 
- Avtal mellan Socialförvaltningen och Region Skåne angående 

Läkarmedverkan för Rådgivning, stöd och fortbildning Solklart Vård 
delegat förvaltningschef 

- Avtal mellan Socialförvaltningen och Region Skåne angående 
Läkarmedverkan för Rådgivning, stöd och fortbildning VC, delegat 
förvaltningschef 

- Uppdragsavtal Förtroendetandläkare, delegat förvaltningschef 
- Beslutsattester 2021 inom socialförvaltningen, delegat förvaltningschef 

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
Expedieras 
Akten 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

26(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 133 
 
Delgivningar 
 
Protokoll 
SnAu 2021-10-07 §§ 196-206 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera delgivningarna. 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

27(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 134 
 
Eventuella kurs och konferensinbjudningar 
 
Sammanfattning 
IVO har skickat ut en inbjudan till samtliga kommuner gällande en återföring 
av tillsyn av kommunal hälso och sjukvård. IVO har i en regional riskanalys 
identifierat brister i hur vårdgivare följer upp hälso och sjukvårdsåtgärder i 
äldreomsorgen och gjorde under 2019 och 2020 en tillsyn i sju kommuner i 
landet. Socialnämnden bjuds in för att ta del av IVO:s arbete den 16 november 
klockan 09.30-12.00. 
 
Anmälan sker senast den 8 november till nämndsekreterare. 
 
Den 16 november är samtliga av kommunens förtroendevalda inbjudna till en 
utbildning i kommunal ekonomi och budget. Kommunfullmäktige har budget 
för att täcka kostnaden för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst 
denna dag gällande de förtroendevalda som har uppdrag i kommunfullmäktige. 
För övriga förtroendevalda kommer kostnaden för sammanträdesarvode och 
förlorad arbetsförtjänst att belasta respektive nämnd. Av denna anledning 
behöver nämnden fatta beslut om att kostnaden för utbildningen får belasta 
nämndens budget. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att sammanträdesarvode och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utgår till deltagande förtroendevalda vid ovan tillfälle. 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

28(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 135 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) - Kartläggning av 
våra omsorgstagares måltidsvanor 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett ärende 
gällande att få en kartläggning av våra omsorgstagares måltidsvanor under en 
vecka. Detta i syfte för att motverka lång nattfasta och undernäring. I samma 
kartläggning vill vi att tjänstemännen passar på att få in vilka önskemål våra 
omsorgstagare har vad gäller dygnets alla måltider. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att skicka ärendet för beredning till förvaltningen. 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

29(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 136 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) - Uppdatering av 
trygghetsvärd/aktivitetssamordnare 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett ärende 
gällande uppdatering av trygghetsvärd/aktivitetssamordnare. Alla partier är för 
att göra vad som går för att minimera ofrivillig ensamhet hos våra äldre i vår 
kommun. Var står vi i när det gäller trygghetsvärd/värdinna samt 
aktivitetssamordnare? 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att skicka ärendet för beredning till förvaltningen. 
 
 



Socialnämnden 
 
 
 
 

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

 

30(30) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-21 

Sn § 137 
 
Förvaltningen informerar 
 
A/ Vård och omsorgschef Gun Bylund informerar om: 

- Backsippans boende har flyttat till Vidåsen. Allting har fungerat bra.  
- Igår den 20 oktober var startskottet för förstärkt hemvård. Arbetet består 

av områdesindelning och mina planer samt teamen och teamarbeten. 
Förvaltningens medarbetare har varit positiva till denna förändring. 

- Verksamhetssystemet Lifecare -  modulerna är under uppstart. 
- Brukarundersökningen är framflyttad och kommer genomföras 

nationellt 2022, återkoppling till kommunerna sker juni 2022. 
- Kommer att rekryteras en enhetschef inom hemvården. 
- Tanken är att samordna vårdpersonal i en och samma lokal och detta 

kommer då vara i Activas nuvarande lokaler. 
- Det är gjort en beställning för nytt särskilt boende till det kommunala 

bolaget. 
- Restaurangerna på trygghetsboendena är öppna. I nuläget är 

restaurangerna enbart öppna för de boende på Punkthuset och Rönnåsen 
men det kommer göras en riskbedömning över om restaurangerna även 
ska öppnas för besökare. 

 
B/ Förvaltningschef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om: 

- Lex Sarah utredning och kommande anmälan.  
 
C/ Verksamhetschef Jessica Björn informerar om: 

- Verksamhetens ansvar när den nya organisationen trädde i kraft den 1 
september. 

- Gemensamt mottag barn och familj.  
- Igång med digitala ansökningar av ekonomiskt bistånd. Det kommer att 

göras stickprov på 20 % av de ansökningar som inkommer digitalt.  
 

D/ Verksamhetschef myndighet Sanna Löf informerar om: 
- Verksamhetens ansvar när den nya organisationen trädde i kraft den 1 

september. 
- Förvaltningen kommer att arbeta enligt IBIC (Individens behov i 

centrum) och verkställigheten kommer att kopplas på i detta arbete. 
- Fullt på psykiatriboende och gruppbostäderna. 
- Svårt att hitta vikarier till boenden så personalplanering är en utmaning.  
- Information gällande ärenden till IVO, ett ärende är avslutat. 

 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att notera informationen.  
 
Expedieras 
Akten 
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