
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2020-06-25 

 

 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 12:30-15:30, ajournering 

14:35-14:45, 14:55-15:05 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 103-108 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykaitri, 
§§ 103-108 
Peter Eriksson, ekonom, §§ 103-108 
Kerstin Mårtensson, enhetschef Funktionsnedsättning och 
Socialpsykiatri, § 105 
Martina Nebrelius, rektor Erici förskola och Soldalens förskola 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare  
  

 
Utses att justera Riccard Axtelius (S) 
 
Digital justering Digital justering, se sista sidan 
 
Paragrafer: 103-122 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Christian Persson (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Riccard Axtelius (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-06-25 

Datum då anslaget sätts upp 2020-07-01 

Datum när anslaget tas ned 2020-07-23 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2020-06-25 
 
Beslutande Christian Persson (M) 

Anne Olofsdotter (M) 
Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) , §§ 103, 105-118, 120-122 
Cecilia Fahlborg (M) 
Eva Clausson (C) 
Agneta van Toor (L) 
Riccard Axtelius (S) 
Mohammad Omran (KD) 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
 
Per-Erik Johansson (M)  ers: Marcus Bräutigam (MP) 
Douglas Andersson (M)  ers: Mohammad Omran (KD) 
Kent Andersson (SD)   ers: Thomas Heinrich (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 103 Fastställande av föredragningslistan  4 - 5 

§ 104 Beslut om umgängesbegränsning 2019/121  

§ 105 Ansökan till den sociala investeringsfonden 2020/192 6 - 7 

§ 106 
Information; Tillfällig stängning av dagverksamheter 
inom Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 
upphör 

2020/128 8 

§ 107 Ekonomisk månadsrapport 2020/5 9 

§ 108 Översyn av investeringsprojekt 2020 2019/9 10 

§ 109 Information om rutin för utbetalning av ekonomiskt 
bistånd utifrån jämställt försörjningsstöd 2020/41 11 

§ 110 Svar rörande ledamotsinitiativ om att tillåta inköp 
från fler handlare till brukare inom hemtjänsten 2020/113 12 - 15 

§ 111 Yttrande över lekmiljöprogram Ystad 2020/144 16 - 17 

§ 112 Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 2020/195 18 

§ 113 Förvaltningschefen informerar  19 - 20 

§ 114 Inkomna handlingar till socialnämnden  21 

§ 115 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3 22 

§ 116 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4  

§ 117 Yrkande om särskilt förordnad vårdnadshavare 2016/388  

§ 118 Yrkande om särskilt förordnad vårdnadshavare 2016/262  

§ 119 Anmälan om ordförandebeslut 2019/120  

§ 120 Förändrade sammanträdestider för socialnämnden 
2020 2019/276 23 

§ 121 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott  24 

§ 122 Övrigt  25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 103 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Beslut om umgängesbegränsning 2019/121 
5 Ansökan till den sociala investeringsfonden 2020/192 

6 Information; Tillfällig stängning av dagverksamheter inom 
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri upphör 2020/128 

7 Ekonomisk månadsrapport (rapporten presenteras på sammanträde) 2020/5 
8 Översyn av investeringsprojekt 2020 2019/9 
9 Information om rutin för utbetalning av ekonomiskt bistånd utifrån 

jämställt försörjningsstöd 
2020/41 

10 Svar rörande ledamotsinitiativ om att tillåta inköp från fler handlare till 
brukare inom hemtjänsten 

2020/113 

11 Yttrande över lekmiljöprogram Ystad 2020/144 
12 Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 2020/195 
13 Förvaltningschefen informerar  
14 Inkomna handlingar till socialnämnden  
15 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3 
16 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4 
17 Yrkande om särskilt förordnad vårdnadshavare 2016/388 
18 Yrkande om särskilt förordnad vårdnadshavare 2016/262 
19 Anmälan om ordförandebeslut 2019/120 
20 Förändrade sammanträdestider för socialnämnden 2020 2019/276 
21 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott  
22 Övrigt  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 103 Dnr   

Justerares signatur  

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar strykning av punkten 6 Information; BUSO, samt 
att det finns information att redovisa till punkten Övrigt. 
 
Ordförande Christian Persson (M) meddelar tillägg av ärende gällande ”Inkomna handlingar 
till socialnämnden” samt ärende gällande ” Förändrade sammanträdestider för 
socialnämnden 2020”.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden fastställer följande 
föredragningslista till dagens sammanträde: 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Beslut om umgängesbegränsning 2019/121 
5 Ansökan till den sociala investeringsfonden 2020/192 

6 Information; Tillfällig stängning av dagverksamheter inom 
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri upphör 2020/128 

7 Ekonomisk månadsrapport (rapporten presenteras på sammanträde) 2020/5 
8 Översyn av investeringsprojekt 2020 2019/9 

9 Information om rutin för utbetalning av ekonomiskt bistånd utifrån 
jämställt försörjningsstöd 2020/41 

10 Svar rörande ledamotsinitiativ om att tillåta inköp från fler handlare till 
brukare inom hemtjänsten 2020/113 

11 Yttrande över lekmiljöprogram Ystad 2020/144 
12 Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 2020/195 
13 Förvaltningschefen informerar  
14 Inkomna handlingar till socialnämnden  
15 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3 
16 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4 
17 Yrkande om särskilt förordnad vårdnadshavare 2016/388 
18 Yrkande om särskilt förordnad vårdnadshavare 2016/262 
19 Anmälan om ordförandebeslut 2019/120 
20 Förändrade sammanträdestider för socialnämnden 2020 2019/276 
21 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott  
22 Övrigt  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 105 Dnr 2020/192 

Justerares signatur  

 
 

Ansökan till den sociala investeringsfonden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner ansökan till den sociala investeringsfonden på 289 000 kronor och 
lämnar över den till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Den sociala investeringsfonden är kopplad till kommunens arbete för folkhälsa och social 
hållbarhet. Beviljade satsningar ska planeras och genomföras i linje med kommunens 
övergripande mål. Medel ur den sociala investeringsfonden ska inte finansiera befintlig 
verksamhet. På sikt ska detta arbete minska risken för ett långvarigt utanförskap och ge 
minskade kommunala kostnader.  
 
Syftet med den sociala investeringsfonden är att 

 Utveckla främjande och förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ 
händelseutveckling hos barn och unga i Ystads kommun. 

 På sikt minska risken för långvarig arbetslöshet och utanförskap. 
 Metodutveckla kommunens verksamhet med fokus på nämndövergripande 

samverkan. 
 Fånga både mänskliga och ekonomiska vinster i att arbeta med tidiga och 

förebyggande insatser. 
 Ställa om organisationen, från reaktiv till proaktiv 

 
Insatser som beviljas medel ska genomföras med ett tvärsektoriellt perspektiv och inkludera 
samverkan mellan minst två förvaltningar. Samverkan kan utöver detta omfatta externa 
aktörer. 
 
Det har genomförts en behovsanalys och en idéprövning genom att verksamheten kontaktar 
folkhälsostrategen för att göra en problemanalys och en diskussion av ett upplevt 
behov/problem som verksamheterna vill åtgärda med ett socialt investeringsprojekt.  
 
Ansvarig verksamhet för projektet är BuSo (delmålsgrupp 2 ”Barn och unga har en god 
förskole- och skolmiljö och en trygg fritid”). BuSo är ett samarbete mellan kultur och 
utbildningsförvaltningen samt social omsorg. Projektnamnet är HBTQ1 kompetenshöjning 
för nyckelpersoner i vissa av kommunens verksamhet. Den huvudsakliga målgruppen för 
projektet är nyckelpersoner inom barn- och elevhälsan (skolsköterskor och kuratorer), 
berörda handläggare inom social omsorg samt personal vid Ungdomens Hus och 
Arenan/badet. 

 
1 Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och 
identiteter och intersexpersoner. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 105 Dnr 2020/192 

Justerares signatur  

 

Beslutsunderlag 
Idéprövning Sociala investeringsfonden - BuSo delmålsgrupp, 
Projektansökan för Sociala investeringar, 
Bilaga 1 Budget kompetensutveckling HBTQ, 
Barnchecklista, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 15 juni 2020, av enhetschef Kerstin Mårtensson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner ansökan till den sociala investeringsfonden på 289 000 kronor och 
lämnar över den till kommunstyrelsen för beslut. 

Föredragande 
Martina Nebrelius, Rektor Erici förskola och Soldalens förskola 
Kerstin Mårtensson, enhetschef Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen

7



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 106 Dnr 2020/128 

Justerares signatur  

 
 

Information; Tillfällig stängning av dagverksamheter inom 
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri upphör 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri, informerar att man 
planerar för att öppna upp dagverksamheterna inom Funktionsnedsättning och 
Socialpsykiatri när senaste beslutet om den tillfälliga stängningen löper ut, det vill säga från 
och med den 1 juli 2020.  
 
Informerar om vilka risk- och konsekvensbedömningar som gjorts och hur verksamheten nu 
planerar inför öppnandet och vilka åtgärder som planeras samt vilka försiktighets- respektive 
säkerhetsåtgärder som det innefattar. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 107 Dnr 2020/5 

Justerares signatur  

 
 

Ekonomisk månadsrapport 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av rapporten. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Eriksson, ekonom, föredrar ekonomisk månadsrapport avseende resultat per maj 
månad 2020. Totalt sett pekar prognosen på ett underskott på 12 miljoner kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 108 Dnr 2019/9 

Justerares signatur  

 
 

Översyn av investeringsprojekt 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden konstaterar att det inte finns några investeringar i budget 2020 som kan 
stoppas eller flyttas till 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått i uppdrag att se över de investeringar som är beslutade för 2020. Den 
största investeringen avser tillbyggnad av särskilda boendet Ljuskällan. Årets budgetmedel 
samt kompletteringsbudget är överförda till samhällsbyggnad och kommer att behandlas i 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Planeringen av ombyggnaden är långt framskriden med upphandlad entreprenör, och 
byggstart är planerad till mars 2021. Det finns idag ett stort behov av platser till särskilda 
boende varför investeringen behöver komma tillstånd. Det finns dock en möjlighet att flytta 
del av årets budget samt kompletteringsbudget till år 2021.  

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 102/2020-05-27 Översyn investeringsbudget 2020, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 juni 2020, av förvaltningschef Dan Kjellsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden konstaterar att det inte finns några investeringar i budget 2020 som kan 
stoppas eller flyttas till 2021. 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
  
  
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 109 Dnr 2020/41 

Justerares signatur  

 
 

Information om rutin för utbetalning av ekonomiskt bistånd 
utifrån jämställt försörjningsstöd 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om jämställt försörjningsstöd. 
Detta  innebär att båda parter i ett förhållande som ansöker om försörjningsstöd får det 
utbetalt i två lika delar.   

Beslutsunderlag 
Rutin för utbetalning av ekonomiskt bistånd, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 juni 2020, av verksamhetschef Mattias Gunnarsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Föredragande 
Julia Lundin, enhetschef försörjningsenheten 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Mattias Gunnarsson 
Julia Lundin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 110 Dnr 2020/113 

Justerares signatur  

 
 

Svar rörande ledamotsinitiativ om att tillåta inköp från fler 
handlare till brukare inom hemtjänsten 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att avslå förslaget om att tillåta inköp ifrån fler dagligvaruhandlare 
inom hemtjänsten inom nuvarande avtalsperioden. Däremot uppdrar socialnämnden 
förvaltningen att se över möjligheter till andra typer av inköp i kommande upphandlingar 
avseende inköp från handlare till brukare. 

Protokollsanteckning 
Roger Jönsson (S) lämnar protokollsanteckning för Socialdemokraterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har i ett ledamotsinitiativ föreslagit att förvaltningen ska utreda om det i 
nuvarande avtal finns möjlighet till att inköp kan göras i fler affärer, vad som behöver göras 
för att det ska kunna ske samt vad kostnaden blir om fler butiker ska kunna göras inköp i. 
 
Social Omsorg har ett avtal om dagligvaruinköp med Samhall aktiebolag som sträcker sig 
fram till 2021-10-31. Avtalet omfattar inköp och distribution av dagligvaror till äldre och 
personer med funktionshinder i Ystad kommun. Uppdraget innebär att leverantören ska 
handha inhandling, plockning, distribution och uppackning av dagligvaror hos brukare. 
Leverantören ansvarar i samråd med beställaren (Social Omsorg) för valet av butik/butiker 
där inköp kommer att utföras. Det står skrivet i avtalet att det är ett önskemål från 
kommunens sida om att inköpen sker i närområdet. Det nuvarande priset är 169 kr per 
inköp. Samhall sköter inköpen via en lokal ICA-handlare i Ystad tätort. 
 
Det är möjligt för kommunen att komma överens med Samhall om att inköp ska kunna göras 
i fler butiker. Samhall har i ett svar till Social Omsorg framfört att om Samhall ska åta sig att 
göra inköp i fler butiker så kommer kostnaden för detta att bli 652 kr per leverans. Det högre 
priset beror på att det innebär fördyrande omkostnader för Samhall att åta sig extraleverans 
där det inte blir möjligt att nyttja stordriftsfördelar. 
 
Förvaltningen föreslår socialnämnden att inte komma överens med Samhall om inköp i fler 
butiker utifrån prisskillnaden i förhållande till vad kommunen idag betalar per inköp. 

12



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 110 Dnr 2020/113 

Justerares signatur  

 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, Inköp av varor, 2020-03-26 
Tjänsteskrivelse av enhetschef vid kansli- och utvecklingsstab, Jenny Blom, daterad den 15 
maj 2020, 
Beslut SNAU § 266/2020-06-11 Svar rörande ledamotsinitiativ om att tillåta inköp från fler 
handlare till brukare inom hemtjänsten. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att avslå förslaget om att tillåta 
inköp ifrån fler dagligvaruhandlare inom hemtjänsten.  

Förslag till beslut under socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Roger Jönsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att återkomma med 
en mer handfast totalsumma. 

Beslutsgång 
Ordförande Christian Persson (M) frågar socialnämndens arbetsutskott om ärendet ska 
återremitteras enligt Roger Jönssons (S) yrkande eller om ärendet ska hanteras idag och 
finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämndens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag = JA. Den som röstar för att ärendet ska 
återremitteras = NEJ. 
 
Omröstningsresultat 
Med 3 Ja-röster och 2 Nej-röster beslutar socialnämndens arbetsutskott att ärendet ska 
avgöras idag. 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

 JA-röst NEJ-röst Avstår 

Christian Persson (M)  X 
 

 
Anne Olofsdotter (M)  X 

 
 

Roger Jönsson (S)  
 

X  
Anna Sjöland (SD)  X 

 
 

Riccard Axtelius (S)  
 

X  
Summa:  3 2 0 
 
Då ärendet ska avgöras idag finns ett förslag till beslut och ordförande Christian Persson (M) 
frågar socialnämndens arbetsutskott om socialnämndens arbetsutskott kan besluta enligt 
förslag till beslut och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 110 Dnr 2020/113 

Justerares signatur  

 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att avslå förslaget om att tillåta 
inköp ifrån fler dagligvaruhandlare inom hemtjänsten. 

Förslag till beslut under socialnämndens sammanträde 
Roger Jönsson (S) föreslår att socialnämnden beslutar om återremiss för att få en utförlig 
förklaring av Samhall rörande kostnaden på 652 kr/timme samt vad totalkostnaden skulle bli 
för inköp i valfri butik. 
 
Christian Persson (M) begär ajournering och mötet ajourneras 14:35-14:45. 
 
Mötet återupptas och Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden beslutar enligt 
följande: 
Socialnämnden beslutar att avslå förslaget om att tillåta inköp ifrån fler dagligvaruhandlare 
inom hemtjänsten inom nuvarande avtalsperioden. Däremot uppdrar socialnämnden 
förvaltningen att se över möjligheter till andra typer av inköp i kommande upphandlingar 
avseende inköp från handlare till brukare. 
 
Roger Jönsson (S) begär ajournering och mötet ajourneras 14:55-15:05. 
 
Roger Jönsson (S) meddelar att man tar tillbaka sitt återremissyrkande och ställer sig bakom 
Christian Perssons (M) förslag till beslut. Meddelar också att man kommer lämna 
protokollsanteckning. 
 
 
 
 
 
Protokollsanteckning rörande Ledamotsinitiativ om att tillåta inköp från fler handlare 
till brukare inom hemtjänsten 
Utredningen som har gjorts visar på att det går att via avtal, även i nuvarande avtal, skapa 
möjligheter för de som har behov av inköp (brukare) att kunna få det i valfri matvarubutik. 
Det är en vinst och en viktig del i att ha bra livskvalité. Det är bra att detta är tydligt klarlagt 
för alla. 
 
Nuvarande avtalsperiod går ut under 2021. Det gör att det inte är så lång tid kvar under 
nuvarande avtalsperiod. Vi ser att det skulle vara svårare att hinna genomföra en förändring 
där personer som är biståndsbedömda att ha inköp ska kunna få inköp i valfri matvarubutik 
under den tid det är kvar på denna avtalsperiod. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 110 Dnr 2020/113 

Justerares signatur  

 
Därmed anser vi att det är mycket viktigt att i den kommande upphandlingen finns med i 
upphandlingsunderlaget att brukare ska kunna göra inköp i valfri matvarubutik och att 
leverantör ska kunna klara av det. Det kan också vara så att enskilda matvarubutiker själva tar 
hand om ”sina kunder”. Det skapar en frihet från den enskilde att få produkter från den 
butik som man vill ha och känner sig trygg med. I dag är det inte så utan alla styrs till en och 
samma matvarubutik. 
 
Det är viktigt att politiken i tid får upp upphandlingsunderlaget för behandling i 
socialnämnden. Vi vill att en förändring ska ske och i den riktning vi lyfter fram ovan. 
 
Roger Jönsson, Socialdemokraterna 
Birgitta Cestrone Nyman, Socialdemokraterna 
Riccard Axtelius, Socialdemokraterna  
Lilian Borén, Socialdemokraterna 
Eva Clausson, Centerpartiet 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 111 Dnr 2020/144 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över lekmiljöprogram Ystad 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att översända yttrande daterat 
den 29 maj 2020 såsom nämndens svar till samhällsbyggnadsförvaltningen rörande förslaget 
till lekmiljöprogram för Ystad. 

Protokollsanteckning 
Roger Jönsson (S) lämnar protokollsanteckning för socialdemokraterna. Eva Clausson (C) 
meddelar att man ställer sig bakom socialdemokraternas protokollsanteckning. Redovisas i 
sin helhet sist i paragrafen. 

      

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på remiss översänt ett förslag till lekmiljöprogram för 
Ystad. 
 
Lekmiljöprogrammet har till syfte att säkerställa att lekmiljöerna i Ystads kommun är rätt 
lokaliserade, säkra, planeras i dialog med barn och andra berörda och innehåller höga lek- 
och upplevelsevärden för alla. Programmet ska ge stöd till planenheten avseende lokalisering 
av nya lekplatser och stöd till tekniska avdelningen vad gäller utveckling och drift av 
kommunens lekmiljöer. 
 
Social Omsorg har tagit fram ett förslag till yttrande vari framförs att det är önskvärt att 
kommunen satsar på fler lekplatser som har två eller fler tillgängliga lekredskap för barn med 
rörelsehinder. Vid utformningen av lekredskapen är det av värde om dessa väljs med 
variation och att en dialog beaktas även med barn med kognitiva svårigheter. 

Beslutsunderlag 
Lekmiljöprogram – remissversion, 2020-04-28, 
Yttrande över lekmiljöprogram Ystad, daterat den 29 maj 2020, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 29 maj 2020, av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab 
Jenny Blom, 
Beslut SNAU § 267/2020-06-11 Yttrande över lekmiljöprogram Ystad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 111 Dnr 2020/144 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att översända yttrande daterat 
den 29 maj 2020 såsom nämndens svar till samhällsbyggnadsförvaltningen rörande förslaget 
till lekmiljöprogram för Ystad. 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att översända yttrande daterat 
den 29 maj 2020 såsom nämndens svar till samhällsbyggnadsförvaltningen rörande förslaget 
till lekmiljöprogram för Ystad. 

Reservation/Deltar inte i socialnämndens arbetsutskott beslut 
Roger Jönsson (S) och Riccard Axtelius (S) deltar inte i beslutet. 
 
  
  
 
 
     Protokollsanteckning till socialnämndens beslut 
Det är ett ambitiöst förslag till lekmiljöprogram som har presenterats. Vi delar 
socialförvaltningens skrivning om tillgänglighet på lekplatserna. Vi vill lyfta fram vikten av att 
få med mer fokus på lekplatserna på landsbygden. Det handlar inte bara om att värna 
lekplatserna i byarna utan också utveckla dessa. Kommunens byar blir allt mer populära för 
barnfamiljer och lekplatserna är en viktig mötesplats för barnen och deras familjer. Det 
handlar om jämlikhet och jämställdhet. Det är viktigt att ett lekmiljöprogram slår vakt om 
detta och att det satsas på att utveckla lekplatserna i hela kommunen. 
                                               
Roger Jönsson            , Socialdemokraterna     
 
Birgitta Cestrone Nyman, Socialdemokraterna     
 
Riccard Axtelius, Socialdemokraterna 
 
Lilian Borén, Socialdemokraterna 
 
Eva Clausson, Centerpartiet 
 
   
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 112 Dnr 2020/195 

Justerares signatur  

 
 

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner föreliggande dokumenthanteringsplan för nämndens verksamhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till dokumenthanteringsplan för socialnämndens 
verksamheter. Denna avser att styra när olika handlingar ska gallras bort och vad som ska 
bevaras. Kommunen är skyldig att bevara vissa handlingar för att tillgodose allmänhetens 
behov av insyn, förvaltningens behov av information bakåt samt för forskningens behov av 
källmaterial.  
 
Nuvarande dokumenthanteringsplan för Socialnämnden togs fram 2005. 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för Socialnämnden från 2020, 
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab, daterad den 16 juni 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreliggande dokumenthanteringsplan för nämndens verksamhet. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Enhetschef för kansli- och utvecklingsstaben
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 113 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av information.  
 

Sammanfattning av ärendet 
AirCondition till alla särskilda boenden har beställts eftersom fläktar inte ska användas 
eftersom dom befaras sprida eventuell smitta i större utsträckning. 
 
Förvaltningen har inga konstaterade fall av Covid-19, vare sig hos några brukare eller någon 
personal. Misstänkta fall har förekommit men ingen har testats positivt. Testningen utförs av 
Region Skåne och samarbetet med sjukhuset kring detta fungerar bra.  
 
Sommarplaneringen har gått bra. Dock har det varit vissa avhopp på sjuksköterskesidan samt 
en enhetschef som slutat.  
 
Förvaltningscheferna i sydöstra Skåne har fått i uppdrag av kommuncheferna att 
samordna/samverka kring ledningsplanen för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna. 
I ledningsplanen anges fem mål: 

- Sydöstra Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 
- Sydöstra Skåne ska vara en stark, hållbar tillväxtmotor 
- Sydöstra Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer 
- Sydöstra Skåne ska ställa om för att klara välfärden 
- Sydöstra Skåne ska vara globalt attraktivt 

 
Socialchefer, skolledare och samhällsbyggnadschefer har fått uppdraget; 
”Ett av målen med samarbetet inom SÖSK är att Sydöstra Skåne ska ställa om för att klara 
framtidens välfärd. Så att de äldre känner sig fortsatt trygga och har hälsan i behåll. Så att 
barnen utbildas på rätt sätt. Och så att vi alla har en självupplevd god hälsa och uppfattar att 
välfärden finns om vi behöver den. Hur kan vi då dra nytta av varandras erfarenheter och 
fungerande koncept? Vi vill att ni tillsammans kommer fram till ett antal konkreta exempel 
på inom vilka områden vi är betjänta av att jobba ihop inom. Utgångspunkten ska vara 
invånarnas efterfrågan och behov.  
Är det kompetensförsörjningen, den digitala transformationen eller att någon annan än 
kommunen ska leverera en viss tjänst?” 
 
Ett annat uppdrag som socialchefer och skolledare fått är att bygga nätverk för att dela 
kompetens och erfarenheter kring lyckade metoder för att nå ungdomar i riskzon och öka  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 113 Dnr   

Justerares signatur  

 
ungdomars motivation till skolarbete. I detta ligger även att hitta 
metoder/modeller/verksamhet för att möta barn och unga med särskilda behov. Flera av 
kommunerna ser behov av se till att dessa barn och unga ska ges förutsättningar för att ges 
utbildning inom kommunens försorg. Frågan om inrättande av resursskola/särskild 
undervisningsgrupp kommer att utredas under hösten.   
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 114 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Inkomna handlingar till socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att ta upp ledamotsinitiativen och överlämnar dem till förvaltningen 
för utredning och beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Persson (M) informerar om två ledamotsinitiativ som inkommit till socialnämnden: 

 Ledamotsinitiativ med förslag om att det inrättas en IT-fixartjänst i kommunen, 
alternativt tillägg av digital service i befintlig fixartjänst, från Socialdemokraterna, 
Centerpartiet och Vänsterpartiet. 

 Ledamotsinitiativ om att socialnämnden ansöker om och genomför 
äldreomsorgslyftet, från Socialdemokraterna och Centerpartiet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden beslutar att ta upp ledamotsinitiativen och 
överlämnar dem till förvaltningen för utredning och beredning. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 115 Dnr 2020/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Beslutsunderlag 
2020-05-19 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 224-226, 
2020-05-26 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 228-230, 233, 257_omedelbart 
justerade, 
2020-05-26 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 227, 231-232_normalt justerade, 
2020-06-11 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 265, 271-272, omedelbart justerade, 
2020-06-11 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 263-264, 266-270, 273-296_normalt 
justerade, 
 
Personalärenden enligt avtal, SN 2020-06-25, 
 
Individ- & familjeomsorg (enheterna; Arbete och försörjning, Barn- och familjeenheten, 
Rådgivningsbyrån, Enheten för nyanlända), bistånd enligt SoL, LVU, LVM samt FB, 
perioden 2020-05-01 – 2020-05-31, 
 
Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 
Trafikförordningen samt LSS, perioden 2020-05-01 – 2020-05-31, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2020-05-01 – 2020-05-31, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2020-05-01 – 2020-05-31, 
 
Delegationsbeslut SN 2020-06-25; Gabriella Clemedtson, §§ 2-5, Josefin Hallgren, 
§§ 9-12/2020, Dan Kjellsson, § 7-11/2020, Mattias Gunnarsson, §§ 17-28/2020, Jenny Blom, 
§ 1/2020, Samira Karamian, § 1/2020, Jessica Olofsson, § 2/2020. 
 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 juni 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 120 Dnr 2019/276 

Justerares signatur  

 
 

Förändrade sammanträdestider för socialnämnden 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att socialnämndens arbetsutskott samt socialnämndens sammanträde 
torsdagen den 22 oktober flyttas till torsdagen den 29 oktober. Samma klockslag och samma 
plats som tidigare. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att ändra sammanträdestid för sitt sammanträde den 22 
oktober till att börja klockan 13:00. Detta gör att socialnämndens sammanträde sammanfaller 
med kommunfullmäktiges sammanträde och behöver flyttas. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämndens arbetsutskott samt socialnämndens 
sammanträde torsdagen den 22 oktober flyttas till torsdagen den 29 oktober. Samma 
klockslag och samma plats som tidigare. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Socialnämndens ledamöter 
Förvaltningschef Dan Kjellsson 
Verksamhetschefer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 121 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Persson (M) informerar om ärende ( 2020/197) gällande en anmälan till Sveriges 
advokatsamfund som socialnämndens arbetsutskott beslutat om.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

  

SN § 122 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av tackbrevet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Persson (M) informerar om det tackbrev som inkommit från Barnens rätt i 
samhället (BRIS) som tack för det beviljade föreningsbidraget. 
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