
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2020-09-24 

 

 
Plats och tid Nya Rådhuset, Sessionssalen klockan 12:30-16:45, ajournering 15:48-

16:00 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Cecilia Persson (V) , §§ 143-154, klockan 12:30-15:50 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg 
Åsa Lundblad, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 143-144 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ och familjeomsorg, § 151 
Elisabeth Thulin, enhetshcer Vuxenenheten, § 151 
Eva Nilsson, socialsekreterare, § 151 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, § 152 
Peter Eriksson, ekonom, § 152 
Förslagsställare till medborgarförslag, § 153 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Anna Sjöland (SD) 
 
Digital justering Se sista sidan  
 
Paragrafer: 143-158 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Christian Persson (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Anna Sjöland (SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-09-24 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-05 

Datum när anslaget tas ned 2020-10-27 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
 
Beslutande Christian Persson (M) 

Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) , §§ 143-155, klockan 12:30-16:30 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD), §§ 143-150, klockan 12:30-13:50 
Marcus Bräutigam (MP), distansdeltagande 
My Henriksson (KD) 
Pernilla Magnusson Wallgren (C), §§ 143-155, klockan 12:30-16:30 
 
Kevin Sundin (M)   ers: Anne Olofsdotter (M) 
Per-Erik Johansson (M)   ers: Agneta van Toor (L) 
Kent Andersson (SD), §§ 151-158 ers: Thomas Heinrich (SD) 
Gunilla Christerson (C)   ers: Riccard Axtelius (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 143 Fastställande av föredragningslistan  4 - 5 

§ 144 Information; Nuläge och planering framöver med 
anledning av Corona 2020/1 6 

§ 145 Information; Boenden och prognos 2020/1 7 

§ 146 Förändrade sammanträdestider för socialnämnden 
2020 2019/276 8 - 9 

§ 147 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 
2020 2020/13 10 

§ 148 Anmälningsärenden till socialnämnden 2020 2020/12 11 

§ 149 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3 12 

§ 150 Redovisning av meddelanden 2020/4  

§ 151 Information; Våld i nära relationer - hur arbetar vi 
och andra kommuner med frågan 2020/1 13 - 14 

§ 152 Delårsrapport 2, 31 augusti 2020 2020/7 15 

§ 153 Medborgarförslag om hörselvård inom 
äldreomsorgen 2019/298 16 - 17 

§ 154 
Uppföljning av handlingsplan/åtgärdsplan som 
berör underskott 2020 (Handlingarna kommer 
senare) 

2020/126 18 - 19 

§ 155 Utredning rörande tjänsten som dietist inom Hälsa, 
vård och omsorg 2020/238 20 - 23 

§ 156 Upphörande av umgängesbegränsning 2019/120  

§ 157 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2020/259  

§ 158 Yttrande till Förvaltningsrätten 2018/69  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 143 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden fastställer följande föredragningslista: 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  

4 Information; Nuläge och planering framöver med anledning av 
Corona 2020/1 

5 Information; Boenden och prognos 2020/1 
6 Förändrade sammanträdestider för socialnämnden 2020 2019/276 
7 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2020 2020/13 
8 Anmälningsärenden till socialnämnden 2020 2020/12 
9 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3 
10 Redovisning av meddelanden 2020/4 

11 Information; Våld i nära relationer - hur arbetar vi och andra 
kommuner med frågan 2020/1 

12 Delårsrapport 2, 31 augusti 2020 2020/7 
13 Medborgarförslag om hörselvård inom äldreomsorgen 2019/298 

14 Uppföljning av handlingsplan/åtgärdsplan som berör 
underskott 2020 2020/126 

15 Utredning rörande tjänsten som dietist inom Hälsa, vård och 
omsorg 2020/238 

16 Upphörande av umgängesbegränsning 2019/120 
17 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2020/259 
18 Yttrande till Förvaltningsrätten 2018/69 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns något att redovisa till punkterna 
21. Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott, 22. Aktuella 
utbildningserbjudanden och 23 Inkomna handlingar till socialnämnden. 
 

Förvaltningschef Dan Kjellsson meddelar strykning av punkt 12. Förvaltningschefen 
informerar.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 143 Dnr   

Justerares signatur  

 
Christian Persson (M) meddelar strykning av punkten 10. Utredning rörande tjänsten som 
musikterapeut.  
 
Justering av ordningen på en del punkter görs också. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden fastställer föredragningslista till dagens 
sammanträde enligt följande: 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  

4 Information; Nuläge och planering framöver med anledning av 
Corona 2020/1 

5 Information; Boenden och prognos 2020/1 
6 Förändrade sammanträdestider för socialnämnden 2020 2019/276 
7 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2020 2020/13 
8 Anmälningsärenden till socialnämnden 2020 2020/12 
9 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3 
10 Redovisning av meddelanden 2020/4 

11 Information; Våld i nära relationer - hur arbetar vi och andra 
kommuner med frågan 2020/1 

12 Delårsrapport 2, 31 augusti 2020 2020/7 
13 Medborgarförslag om hörselvård inom äldreomsorgen 2019/298 

14 Uppföljning av handlingsplan/åtgärdsplan som berör 
underskott 2020 2020/126 

15 Utredning rörande tjänsten som dietist inom Hälsa, vård och 
omsorg 2020/238 

16 Upphörande av umgängesbegränsning 2019/120 
17 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2020/259 
18 Yttrande till Förvaltningsrätten 2018/69 

 
   
  
  
 

5



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 144 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Nuläge och planering framöver med anledning 
av Corona 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Åsa Lundblad, informerar om nuläge och hur planeringen 
ser ut framöver. Lämnar bland annat följande information: 

 Tillgången på skyddsutrustning är bra och man har upp till tre månaders lager för 
basal skyddsutrustning.  

 Inför att besöksförbudet på särskilda boenden hävs den 1 oktober 2020 har 
förvaltningen tagit fram riktlinjer, som utgår från rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten, och dessa har publicerats på Ystads kommun hemsida. 

 I samband med att någon flyttar in på särskilt boende alternativt vistats på sjukhus 
gäller fortsatt vistelse på eget rum under en period motsvarande inkubationstiden, 
tills annat besked kommer från Smittskydd Skåne.  

 Planering pågår för att kunna öppna upp dagverksamheter och anhörigcenter/-
grupper. 

 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, informerar att hon upplever trygghet 
inom verksamheterna under rådande omständigheter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 145 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Boenden och prognos 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson föredrar planer och prognos för särskilda boenden.  
 
Arbetar med nytt boende i Trädgårdsstaden samt utbyggnation av Ljuskällan. Hela tiden ett 
avvägande av hur många platser i särskilt boende vi behöver i förhållande till behov och kö.  
 
Planer för nytt LSS-boende pågår också och man tittar på gamla Prästvillan där 
Hanssongruppen, som äger tomten, har visat intresse att bygga LSS-bostäder samt även 
familjecentral. Region Skåne som är en del av familjecentralen har ännu inte svarat om 
Prästvillan uppfyller deras krav. 
 
Återkommer med mer information kring boenden och prognos vid kommande 
sammanträden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 146 Dnr 2019/276 

Justerares signatur  

 
 

Förändrade sammanträdestider för socialnämnden 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att flytta socialnämndens arbetsutskott respektive socialnämndens 
sammanträde den 29 oktober 2020 till den 22 oktober 2020 med ordinarie starttider för 
respektive sammanträde. 
 
Socialnämnden beslutar att flytta socialnämndens arbetsutskott respektive socialnämndens 
sammanträde den 19 november 2020 till den 20 november 2020 med ordinarie starttider för 
respektive sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade den 25 juni att flytta socialnämndens arbetsutskott samt 
socialnämndens sammanträde från torsdagen den 22 oktober till torsdagen den 29 oktober 
men anledning av att Kommunfullmäktige beslutat att ändra sitt sammanträde den 22 
oktober till att börja klockan 13:00.  
 
Nu föreligger förslag om att Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober ska flyttas 
till ordinarie tid varpå socialnämndens arbetsutskott samt socialnämnden kan ha sina 
respektive sammanträden enligt tidigare sammanträdesplan, det vill säga den 22 oktober. 
 
Samtidigt föreligger förslag om att Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november ska 
flyttas till att börja klockan 13:00. Detta kommer då att sammanfalla med socialnämndens 
sammanträde samma dag varpå detta sammanträde behöver flyttas. 

Beslutsunderlag 
Beslut SN § 120/2020-06-25 Förändrade sammanträdestider för socialnämnden 2020, 
KS § 168/2020-08-26 Förändrade sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 september 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att flytta tillbaka socialnämndens arbetsutskott respektive 
socialnämndens sammanträde till den 22 oktober 2020 med ordinarie starttider för respektive 
sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 146 Dnr 2019/276 

Justerares signatur  

 
Vad gäller nytt datum för socialnämndens arbetsutskott respektive socialnämndens 
sammanträde den 19 november lämnas utan förslag till beslut från förvaltningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut och flyttar 
tillbaka socialnämndens arbetsutskott respektive socialnämndens sammanträde till den 22 
oktober 2020 samt att socialnämnden beslutar att flytta socialnämndens arbetsutskott 
respektive socialnämndens sammanträde den 19 november 2020 till fredagen den 20 
november 2020 med ordinarie starttider för respektive sammanträde. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Socialnämndens ledamöter 
Förvaltningschef Dan Kjellsson 
Verksamhetschefer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 147 Dnr 2020/13 

Justerares signatur  

 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda 
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 2 2020. 

 

Beslutsunderlag 
Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 2 2020, 
Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 2020, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 september 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda 
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 2 2020. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 148 Dnr 2020/12 

Justerares signatur  

 
 

Anmälningsärenden till socialnämnden 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande anmälningsärende: 

 KF § 123/2020-08-20 Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
socialnämnden och därefter fyllnadsval efter Eva Clausson (C), 

 Kopia av Hid: SN 2020.2872; KF § 132/2020-08-20 Svar på motion om minnesgåva 
inom Daglig verksamhet och sysselsättning enligt socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
KF § 123/2020-08-20 Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i socialnämnden 
och därefter fyllnadsval efter Eva Clausson (C), 
Kopia av Hid: SN 2020.2872; KF § 132/2020-08-20 Svar på motion om minnesgåva inom 
Daglig verksamhet och sysselsättning enligt socialtjänstlagen, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 september 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 149 Dnr 2020/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Beslutsunderlag 
2020-08-27 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ x-x (anslagstid 2020-08-27 – 
2020-09-18), 
2020-09-10 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ x-x (anslagstid 2020-09-10 – 
2020-10-02), 
 
Personalärenden enligt avtal, SN 2020-09-24, 
 
Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, Barn- 
och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, LVU, LVM samt 
FB, perioden 2020-08-01 – 2020-08-31, 
 
Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 
Trafikförordningen samt LSS, perioden 2020-08-01 – 2020-08-31, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2020-08-01 – 2020-08-31, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2020-08-01 – 2020-08-31, 
 
Delegationsbeslut SN 2020-09-24; Mattias Gunnarsson, §§ 33-35/2020, Josefin Hallgren, § 
15/2020, Patrick Kronvall § 2/2020, Jeanette Tillgren § 3/2020, Dan Kjellsson § 18/2020, 
 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 september 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 151 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Våld i nära relationer - hur arbetar vi och andra 
kommuner med frågan 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kristianstads kommun var inbjudna till dagens sammanträde för att informera om deras 
arbete med våld i nära relationer. De skulle delta via distansuppkoppling men på grund av 
tekniska problem kunde deras information inte genomföras. Kristianstads kommun kommer 
därför att bjudas in till nytt sammanträde med socialnämnden för att delge sin information. 
 
Vid dagens sammanträde informerade Ystads kommun, Individ- och familjeomsorg, 
Vuxenenheten, om sitt arbete rörande våld i nära relationer. Elisabeth Thulin, enhetschef 
Vuxenenheten, och Eva Nilsson, socialsekreterare och samordnare för våld i nära relationer 
informerade om deras arbete med frågan.  
 
Eva Nilsson, samordnare/utredare, har i sin samordnarroll uppgift att hålla sig à jour kring 
det som berör våld i nära relationer (VINR) samt sprida kunskap och utveckla arbetet om 
VINR inom Social Omsorg. Bland annat om hur man upptäcker VINR och vad man då kan 
göra. Fokus på detta arbete ligger inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) eftersom det är 
personal inom IFO som utreder ärenden kring VINR: I samordnarfunktionen ingår det att 
samverka med andra funktioner i samhället som exempelvis sjukvård, polis och kvinnojour. 
Det ingår också att delta i olika samverkansgrupper internt inom Social Omsorg men också i 
SÖSK samt delta i Länsstyrelsen Skånes nätverksträffar för Samordnare i Skåne. 
 
Som utredare ingår det att handlägga och utreda VINR, göra riskbedömningar, 
säkerhetsplaneringar och uppföljningar av insats som exempelvis skyddat boende. Arbetet 
sker enligt SOSFS 2014:4. Det finns två personer som utreder VINR. 
 
Sedan Kriscentrum lades ner har Vuxenenhetens öppenvård utbildats i att kunna ta emot 
våldsutsatta och våldsutövare för behandling. Detta förväntas starta hösten 2020. 
 
I alla ärenden inom barn- och familjeomsorgen där VINR förekommer i familjer med barn 
erbjuds familjen alltid stöd hos vuxenenheten men det är frivilligt att ta den kontakten och 
det stödet. I de fall där vuxenenheten kommer i kontakt med familj med barn där VINR 
förekommer görs alltid en orosanmälan till barn- och familjeenheten. 
 
Planerar framöver att bland annat se över och uppdatera hemsidan och ett samarbete med 
exempelvis kvinnojouren.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 151 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
Fram till augusti 2020 har man haft 35 kontakter varav 17 lett till utredningar. Man har haft 8 
placeringar till en kostnad av 798 000 kronor. Det har varit 3 barn berörda och 3 
hedersrelaterade ärenden i dessa placeringar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 152 Dnr 2020/7 

Justerares signatur  

 
 

Delårsrapport 2, 31 augusti 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en prognos efter augusti månad som visar på ett underskott med 
9 mkr vid årets slut.  
 
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2, 31 augusti 2020, Socialnämnden 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 17 september 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen. 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
Peter Eriksson, ekonom 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 153 Dnr 2019/298 

Justerares signatur  

 
 

Medborgarförslag om hörselvård inom äldreomsorgen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarad med hänvisning till att 
kommunen har en överenskommelse med Region Skåne där det är regionen som är ansvarig 
för syn- och hörselhjälpmedel samt att vård och omsorgspersonalen i kommunen är 
behjälpliga med att hjälpa brukarna med användning av och skötsel av hörapparater 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ingeborg Albrecht Svensson föreslår i medborgarförslag 2019-09-24 att socialnämnden ska 
anställa en hörselpedagog som ska besöka och hjälpa äldre brukare med hörapparater.  
 
Kommunfullmäktige har 2019-10-17 beslutat att överlämna medborgarförslaget till 
socialnämnden att besluta i ärendet. 
 
Ystad kommun har liksom övriga kommuner i Skåne en överenskommelse med Region 
Skåne avseende hälso- och sjukvård och tekniska hjälpmedel (inkl. syn- hörselhjälpmedel). 
 
Vård och Omsorgspersonal i kommunen är behjälpliga med att titta över hörapparaterna för 
att se om de fungerar, byta batterier och andra enkla uppdrag. Utprovning av hörselapparater 
ansvarar Region Skåne för. Kommunens omvårdnadspersonal fungerar som en länk för den 
enskilde till Region Skånes syn- och hörcentraler. 
 
Förvaltningen bedömer att de arbetsuppgifter som föreslås för en hörselpedagog kan 
tillgodoses inom Hälsa, vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ingeborg Albrecht Svensson 2019-09-23 
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-10-17 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, Ajsela Music, 2020-09-07 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till att kommunen 
har en överenskommelse med Region Skåne där det är regionen som är ansvarig för syn- och 
hörselhjälpmedel samt att vård och omsorgspersonalen i kommunen är behjälpliga med att 
hjälpa brukarna med användning av och skötsel av hörapparater. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 153 Dnr 2019/298 

Justerares signatur  

 

Föredragande 
Ingeborg Albrecht Svensson, förslagsställare 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar att  medborgarförslaget ska anses besvarad med hänvisning till att 
kommunen har en överenskommelse med Region Skåne där det är regionen som är ansvarig 
för syn- och hörselhjälpmedel samt att vård och omsorgspersonalen i kommunen är 
behjälpliga med att hjälpa brukarna med användning av och skötsel av hörapparater. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 154 Dnr 2020/126 

Justerares signatur  

 
 

Uppföljning av handlingsplan/åtgärdsplan som berör 
underskott 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av handlingsplanen för budget i balans 
2020 och att förvaltningen ska återkomma med ny uppföljning längre fram. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog åt alla nämnder, som prognostiserar ett underskott 2020, att 
redovisa en handlingsplan/åtgärdsplan. Socialnämndens beslutade i maj om en handlingsplan 
för budget i balans utifrån 9 prioriterade områden. Förvaltningen har följt upp 
handlingsplanen, insatserna visar på att resultatet förbättrats. Det som visat på störst effekt är 
arbetet med bemanningsplanering, rätt resurssättning och minskade vikariekostnader, samt 
tydliggörande av det kommunala ansvaret gällande hälso- och sjukvård. 
 
Prioriterade områden 
 
1. Bemanningsplanering, rätt resurssättning och minskade vikariekostnader  
2. Utvecklad biståndsbedömning och uppföljning  
3. Organisering och planering  
4. Tydliggöra det kommunala ansvaret gällande hälso- och sjukvård  
5. Minska försörjningsstödskostnaderna  
6. Utveckla resursfördelningsmodellen med särskilt prioritering äldreomsorgen  
7. Ökad frisknärvaro  
8. Lokaloptimering  
9. Effekter statliga medel 
 
Enligt den interna kontrollen ska handlingsplanen följas upp månadsvis  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Dan Kjellsson daterad 21 september 2020 
Uppföljning av handlingsplan för budget i balans till 2020 
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SN § 154 Dnr 2020/126 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår socialnämnden godkänna uppföljningen av handlingsplanen för 
budget i balans 2020. 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut samt att 
förvaltningen ska återkomma med ny uppföljning längre fram. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

  

SN § 155 Dnr 2020/238 

Justerares signatur  

 
 

Utredning rörande tjänsten som dietist inom Hälsa, vård och 
omsorg 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut om att tjänsten som dietist 
ska upphöra inom Social Omsorg. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Christian Persson (M), Kevin Sundin (M), Cecilia Fahlborg (M), Per-Erik Johansson (M), My 
Henriksson (KD) och Marcus Bräutigam (MP) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Marcus Bräutigam (MP) lämnar protokollsanteckning. Redovisas i sin helhet sist i paragrafen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Social Omsorg genomförde en utredning rörande matens kvalitet inom äldreomsorgen under 
2017. Kvalitetsbrister konstaterades. Det togs fram en handlingsplan som har följts upp av 
socialnämnden vid flera tillfällen. I enlighet med handlingsplanen anställdes en dietist under 
2018 med uppgift att: 

- Arbeta med att upprätthålla kvaliteten inom kost- och måltider 
- Utbilda personalen 
- Ge råd om kost- och nutritionsfrågor 

 
Dietisten har arbetat nära särskilt utsedda kostombud från varje enhet inom hemtjänsten och 
särskilt boende som haft ett extra ansvar för måltidsfrågor. Kostombudsträffar har 
genomförts för att motivera och utbilda personalen. Dietisten har också utvecklat ett nära 
samarbete med kostenheten inom samhällsbyggnad för att höja kvaliteten på maten. 
Uppföljning av dietistens arbete har presenterats på socialnämnden. 
 
Förvaltningen föreslår att tjänsten som dietist tas bort från organisationen på grund av 
nämndens ekonomiska underskott. Kostnaden för tjänsten är 600 000 kr om året. 
 
Social Omsorg kommer verka för att redan vidtaget arbete för att utveckla kvaliteten inte 
försämras. Detta sker genom att enhetschef /områdeschef blir sammankallande för att 
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SN § 155 Dnr 2020/238 

Justerares signatur  

 
genomföra möten med kostombuden för att upprätthålla arbetet. All vårdpersonal kommer 
att få gå webbutbildning inom nutrition. Regelbundna möten med kostenheten inom 
samhällsbyggnad kommer att fortgå enligt utarbetade riktlinjer och planer.  
 
Det finns i riktlinjer en fördelning av vilket ansvar omsorgspersonal, rehab personal, 
biståndshandläggare, sjuksköterskor, enhetschefer, kostombud, kontaktperson, MAS och 
kostenheten har när det gäller de äldres mat. 
 
Det har varit dietistens ansvar att i samverkan systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet gällande mat, måltider och nutrition i enlighet med nationella 
och lokala styrdokument. När tjänsten tas bort kommer det inte finnas möjlighet att ta 
samma tid i anspråk för att hålla sig uppdaterad med ny forskning och nya nationella 
riktlinjer inom området. Den kompetens som en dietist besitter kommer inte längre att finnas 
kvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Ajsela Music, 2020-08-20, 
Remissvar från Ystads Pensionärsråd - Uppsägning av dietist. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att tjänsten som dietist ska upphöra inom Social Omsorg.   

Föredragande 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar avslag på förslag till beslut. 
Anna Sjöland (SD) yrkar avslag på förslag till beslut. 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) yrkar avslag på förslag till beslut. 
Lilian Borén (S) yrkar avslag på förslag till beslut. 
 
Cecilia Fahlborg (M) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras 15:48-16:00 
 
Christian Persson (m) yrkar på återremiss med motiveringen Att specifika tjänster diskuteras 
på politisk nivå är olyckligt, politiken bör besluta om vilka uppdrag eller vad som skall utföras 
och inte specifikt hur själva uppdraget skall utföras av tjänsteorganisationen. Det är inte 
rimligt att politiken tar beslut om specifika tjänster i en förvaltning med cirka tusen 
medarbetare. I det här fallet tolkar förvaltningen att det krävs ett politiskt beslut för att 
genomföra förändring av en tjänst då tjänsten tidigare har tillsatts genom ett politiskt beslut. 
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Om fallet är sådant att beslutet måste tas på politisk nivå behöver både ursprungligt uppdrag 
samt redogörelse av faktiskt utförda uppgifter framgå tydligare. Återremissyrkande sker med 
hänvisning till: 
- att undersöka om beslutet måste tas av politiken 
- att komplettera med ursprungligt politiskt beslut och dess syfte 
- att tydligare redogöra för faktiskt utförda uppgifter 
 
Roger Jönsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 
Ordförande Christian Persson (M) ställer frågan till socialnämnden om ärendet ska 
återremitteras eller om ärendet ska avgöras idag och finner att socialnämnden beslutar att 
frågan ska återremitteras.  
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:  
Den som röstar för att ärendet sak återremitteras = JA. Den som röstar för att ärendet ska 
avgöras idag = NEJ 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster och 8 nej-röster beslutar socialnämnden att ärendet ska avgöras idag. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Kevin Sundin (M) X   
Roger Jönsson (S)  X  
Birgitta Cestrone Nyman (S)  X  
Cecilia Fahlborg (M) X   
Pernilla Magnusson Wallgren (C) 

 
X  

Per-Erik Johansson (M) X   
Gunilla Christerson (C)  X  
My Henriksson (KD) X   
Marcus Bräutigam (MP) 

 
X  

Anna Sjöland (SD) 
 

X  
Lilian Borén (S)  X  
Kenth Andersson (SD) 

 
X  

Christian Persson (M) X   
 
Resultat: 

 
5 

 
8 

 

 
Christian Persson (M) frågar socialnämnden om socialnämnden beslutar enligt förslag till 
beslut eller enligt Roger Jönssons (S) yrkande om avslag och finner att socialnämnden 
beslutar enligt Roger Jönssons (S) förslag att avslå förvaltningens förslag till beslut 
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Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning med anledning av utredningen om tjänsten 
som dietist. I samspelet mellan förvaltning och politiken är det viktigt att skilja på vad och 
hur frågor. Politikens uppdrag är att definiera vad vi ska göra medans förvaltningen har 
mandatet att bestämma hur vadet skall uppnås. I detta fall handlar det om en specifik tjänst 
vilket är en tydlig ’hur fråga’ som därför inte bör behandlas av nämnden. Det är också 
olämpligt att politisera frågor om specifika medarbetares tjänster ska finnas eller inte. Av 
denna anledning avstår Miljöpartiet att delta i beslutet. I framtiden är det önskvärt att 
förvaltningen löser denna typ av frågor inom ramen för sitt mandat att bestämma hur de ska 
organiseras för att lösa sina uppdrag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Verksamhetschef
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