
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2020-11-20 

 

 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 12:30-16:10 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Per-Erik Johansson (M) 
Cecilia Persson (V) 
Kent Andersson (SD) 
Tommy Persson (S) 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
Micael von Wowern, utvecklingsledare, § 178 
Lisa Syrén Mandelkonvalj, kommunjurist, § 179 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, § 180 
Peter Eriksson, ekonom, § 180 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 182-183 
Jenny Nilsson, nämndsekreterar 
  

 
Utses att justera Birgitta Cestrone Nyman (S) 
 
Digital justering   
 
Paragrafer: 177-196 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Christian Persson (M)  Anne Olofsdotter (M) 
 §§ 177-187, 190-196  §§ 189-189 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Birgitta Cestrone Nyman (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-11-20 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-23 

Datum när anslaget tas ned 2020-12-15 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2020-11-20 
 
Beslutande Christian Persson (M) 

Anne Olofsdotter (M) 
Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Riccard Axtelius (S) 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD) 
Marcus Bräutigam (MP) 
My Henriksson (KD) 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) 
Eva Hallmer Lindahl (L) 
 
Kevin Sundin (M)  ers: Cecilia Fahlborg (M) 
Tommy Persson (S), §§ 183-196 ers: Pernilla Magnusson Wallgren (C) 
Per-Erik Johansson (M), §§ 183-196 ers: Eva Hallmer Lindahl (L) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 177 Fastställande av föredragningslistan  4 

§ 178 Slutredovisning av uppdraget om SÖSK-
gemensamt Fontänhus 2016/318 5 - 6 

§ 179 Nämndens rätt att fatta beslut om enskilda 
befattningar/tjänster 2020/290 7 - 8 

§ 180 Ekonomisk uppföljning oktober 2020 2020/5 9 

§ 181 Yttrande över förslag till miljöprogram för Ystads 
kommun 2021-2025 2020/264 10 - 11 

§ 182 Informationsärende; Resultat av 
brukarundersökning för äldreomsorg  2020 2020/273 12 

§ 183 Förvaltningschefen informerar  13 

§ 184 Anmälningsärenden till socialnämnden 2020 2020/12 14 

§ 185 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3  

§ 186 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4  

§ 187 Väcka talan hos Tingsrätt om 
vårdnadsöverflyttning enligt Föräldrabalken 2018/89  

§ 188 Yttrande till Förvaltningsrätten 2020/199  

§ 189 Yttrande till Förvaltningsrätten 2020/200  

§ 190 Yttrande till Kammarrätten 2018/69  

§ 191 Omprövning av umgängesbegränsning 2018/238  

§ 192 Omprövning av umgängesbegränsning 2018/239  

§ 193 Omprövning av umgängesbegränsning 2018/240  

§ 194 Omprövning av umgängesbegränsning 2019/252  

§ 195 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott  15 

§ 196 Övrigt  16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 177 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med strykning av punkterna 21 Aktuella utbildningserbjudanden och 22 Inkomna handlingar 
till socialnämnden, fastställer socialnämnden föredragningslistan till dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns något särskilt att redovisa till 
punkterna 21 Aktuella utbildningserbjudande eller 22 Inkomna handlingar till socialnämnden.  
 
Cecilia Persson (V) anmäler ärende till punkten 24 Övrigt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden, med strykning av punkterna 21 Aktuella 
utbildningserbjudanden och 22 Inkomna handlingar till socialnämnden, fastställer 
föredragningslistan till dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 178 Dnr 2016/318 

Justerares signatur  

 
 

Slutredovisning av uppdraget om SÖSK-gemensamt 
Fontänhus 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av rapporten och lämnar den vidare till Kommunfullmäktige 
samt uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på fortsättning av det arbete som bedrivits 
inom denna verksamhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog åt socialnämnden att undersöka förutsättningarna för att starta 
ett fontänhus.  
 
Socialnämnden beslutade att skicka förfrågan till socialnämnderna/motsvarande i 
Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Skurup om intresse finns kring ett SÖSK-gemensamt 
Fontänhus. Samtliga, förutom Tomelilla, accepterade erbjudandet 
 
Socialnämnderna/motsvarande i Simrishamn, Sjöbo och Skurup svarar att de inte har 
intresse att gå vidare mot att etablera ett SÖSK-gemensamt fontänhus. 

Beslutsunderlag 
Rapport; Förstudie, en kartläggning av målgrupp - finns förutsättningar att starta ett 
Fontänhus 
Underlag; Fontänhus – Effekter i kommunal och regional verksamhet 
Rapport; Fontänhusen – en samhällsekonomisk analys  
Rapport; Höj ambitionerna inom socialpsykiatrin,  
Beslut SN § 73/2018-05-17,  
Kopia; Beslut KF § 38/2019-03-14 Beslut om uppdrag att inventera intresset för att upprätta 
en gemensam brukarstyrd verksamhet i sydöstra Skåne, 
Tjänsteskrivelse av koordinator Micael von Wowern, daterad den 3 maj 2019 
Beslut SN § 130/2019-06-13 Förfrågan om intresse av en inventering om ett SÖSK-
gemensamt Fontänhus,  
Tjänsteskrivelse, daterad den 4 november 2020, av koordinator Micael von Wowern. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av rapporten och lämnar den vidare till Kommunfullmäktige. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 178 Dnr 2016/318 

Justerares signatur  

 

Föredragande 
Micael von Wowern, utvecklingsledare 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar tillägg med uppdrag till förvaltningen arbeta vidare med frågan. 
 
Christian Persson (M) yrkar bifall till Roger Jönssons (S) yrkande och föreslår följande 
formulering på tillägg: samt uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på fortsättning av 
det arbete som bedrivits inom denna verksamhet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg

6



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 179 Dnr 2020/290 

Justerares signatur  

 
 

Nämndens rätt att fatta beslut om enskilda 
befattningar/tjänster 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att förvaltningen för Social Omsorg inte kan fatta beslut om enskilda 
tjänster eller befattningar då det handlar om verksamhetens inriktning, omfattning, kvalitet 
eller mål. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I socialnämndens möte i september behandlades avyttrande av två tjänster. Vid behandlingen 
framkom synpunkter om det var en nämndsfråga att besluta kring enskilda befattningar. 
Förvaltningen bedömde att frågan skulle upp till nämnden för avgörande, då tjänsterna 
tillkommit utifrån en politisk viljeinriktning och att medel delgivits i budgeten.  
 
Vilken typ av ärende som kan behandlas på nämnd finns det inget specifikt regelverk för. 
Reglementet anger inom vilket ansvarsområde som nämnden verkar inom och i detta att 
nämnden har ansvar för hela verksamheten. För att praktiskt hantera verksamhetsfrågor har 
nämnden delegerat ut ansvar till arbetsutskott eller enskilda befattningar. Det mandat som 
delegaten har är att fatta beslut inom angiven uppgift, och om det i enskilda ärenden uppstår 
frågor som behöver förtydligas lyfta ärendet till nämnden.  
 
Förvaltningens bedömning är att den politiska viljeinriktningen är viktig för förvaltningen att 
veta utifrån ett kvalitetsperspektiv. Det är därefter förvaltningens ansvar att verka för att 
inriktningen genomsyrar verksamheten utan att nämnden behöver ange detaljnivån eller hur 
det ska verkställas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2020, av förvaltningschef Dan Kjellsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att förvaltningen för Social Omsorg inte lyfter enskilda tjänster eller 
befattningar för prövning till nämnd.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 179 Dnr 2020/290 

Justerares signatur  

 

Föredragande 
Lisa Syrén Mandelkonvalj, kommunjurist 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lisa Syrén Mandelkonvalj, kommunjurist, lämnar förslag till beslut: Socialnämnden beslutar 
att förvaltningen för Social Omsorg inte kan fatta beslut om enskilda tjänster eller 
befattningar då det handlar om verksamhetens inriktning, omfattning, kvalitet eller mål. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg

8



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 180 Dnr 2020/5 

Justerares signatur  

 
 

Ekonomisk uppföljning oktober 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen 31 oktober 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I ekonomisk uppföljning 31 oktober 202020 redovisas nämndens ekonomiska uppföljning 
och verksamhet under årets första 10 månader. 
 
Förvaltningen har upprättat en prognos efter oktober månad som visar på ett underskott 
med 13,0 mkr vid årets slut. 
 
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning 31 oktober 2020, 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 16 november 202. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen 31 oktober 2020. 

Föredragande 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
Peter Eriksson, ekonom 
  
  
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 181 Dnr 2020/264 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över förslag till miljöprogram för Ystads kommun 
2021-2025 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att såsom yttrande över miljöprogrammet till Ledning och utveckling 
föreslå att följande ska läggas till i stycket om Goda möjligheter till friluftsliv på s 10: ” 
Kommunen bör även undersöka möjligheterna till anpassade stråk i naturen för människor 
med funktionsvariation, vilket även skulle komma äldre och barnfamiljer till gagn. 
Kommunen bör hitta lösningar för att i större utsträckning tillgänglighetsanpassa stränderna i 
kommunen.” 
 
Socialnämnden förutsätter att ärendet också hanteras utifrån barnchecklistan 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Marcus Bräutigam (MP) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ledning och utveckling har översänt ett förslag till Miljöprogram för Ystads kommun 2021-
25 på remiss till alla nämnder med begäran om svar till senast den 20 november. 
 
Programmet utgörs av ett övergripande mål och fem strategiska miljömål. Syftet med 
miljöprogrammet är att det tillsammans med folkhälsoprogrammet ska skapa en långsiktighet 
och en strategi för att uppnå det av riksdagen antagna Generationsmålet. 

Beslutsunderlag 
Miljöprogram för Ystads kommun 2021-2025 
Missivskrivelse till remiss för miljöprogram 
Bilaga till miljöprogram 
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2020-11-10 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 181 Dnr 2020/264 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att såsom yttrande över miljöprogrammet till Ledning och utveckling 
föreslå att följande ska läggas till i stycket om Goda möjligheter till friluftsliv på s 10: ” 
Kommunen bör även undersöka möjligheterna till anpassade stråk i naturen för människor 
med funktionsvariation, vilket även skulle komma äldre och barnfamiljer till gagn. 
Kommunen bör hitta lösningar för att i större utsträckning tillgänglighetsanpassa stränderna i 
kommunen.” 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Riccard Axtelius (S) yrkar på tillägg om att ärendet ska barnchecklistas. 
 
Christian Persson (M) föreslår följande tillägg: Socialnämnden förutsätter att ärendet också 
hanteras utifrån barnchecklistan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ledning och utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 182 Dnr 2020/273 

Justerares signatur  

 
 

Informationsärende; Resultat av brukarundersökning för 
äldreomsorg  2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2013 genomför Socialstyrelsen varje år en enkät riktad till äldre som har hemtjänst eller 
bor på ett äldreboende. I enkäten svarar de på frågor vad de tycker om äldreomsorgen i sin 
kommun.  
 
I årets undersökning var 85% av de som svarade nöjda med sitt äldreboende. Det är ökning 
jämfört med året innan då siffran var 81%. I Skåne län var 83% nöjda och rikets resultat var 
81% nöjda. 
 
Inom hemtjänsten var 88% av de som svarade nöjda med hemtjänsten de får, en minskning 
jämfört med 92% året innan.  I Skåne län var 86% nöjda och rikets resultat var 88% nöjda. 
 

Beslutsunderlag 
Samanställning av Socialstyrelsens brukarenkät för särskilt boende och för hemtjänsten, 2020 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för Hälsa, Vård och Omsorg Ajsela Music, 2020-10-07  

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Föredragande 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg 
  
  
 

12



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 183 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, tillsammans med Ajsela 
Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, lämnar följande information: 

 Corona-situationen: Inom verksamheterna finns en del konstaterade smittade 
personal och brukare. Smittspårning har genomförts i de fall där det har varit aktuellt. 
Gällande ett eventuellt besöksförbud på boenden gäller i nuläget att man avråder från 
besök som inte är nödvändig och plexiglas kan med fördel användas. Inom Hälsa, 
vård och omsorg pågår planering inför jul- och nyårshelgerna och semestrar kommer 
att beviljas restriktivt. Problem kring behov av särskilda vårdplatser då vi redan i 
grunden har ont om platser på boende. 

 Trygghetslarm Tunstall. I Ystads kommun har det inte varit så allvarliga händelser. 
När det var som störst problem fick verksamheten ta in extra personal för att kunna 
hålla kontakt med de brukare som man vet brukar använda sitt trygghetslarm. 
Kommer, tillsammans med Tomelilla kommun, begära skadestånd på grund av 
avtalsbrott vad gäller extra ekonomiska kostnader.  

 Angående heltid som rättighet har det varit och är mycket känslor och åsikter bland 
personalen. Till 84 % har alla medarbetare arbetat på sin ordinarie arbetsplats, så den 
del som har fått arbetspass på annan arbetsplats en den ordinarie är en mindre del. 
Fortsatt arbete med detta fortsätter. Ajsela Music föreslår att Sofie Fors, som varit 
projektledare, bjuds in till socialnämnden för att informera om läget.  

  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 184 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: 

 Kopia av Hid: SN 2020.3315; KS § 188/2020-09-30  Delårsrapport 2 31 augusti 2020 
för Ystads kommun, 

 Kopia av Hid: SN 2020.3618; KF § 170/2020-10-22 Förändrad avgiftsmodell för 
beslut utifrån socialtjänstlagen, 

 Kopia av Hid: SN 2020.3619; KF § 171/2020-10-22 Delårsrapport 2 31 augusti 2020 
för Ystads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kopia av Hid: SN 2020.3315; KS § 188/2020-09-30  Delårsrapport 2 31 augusti 2020 för 
Ystads kommun, 
Kopia av Hid: SN 2020.3618; KF § 170/2020-10-22 Förändrad avgiftsmodell för beslut 
utifrån socialtjänstlagen, 
Kopia av Hid: SN 2020.3619; KF § 171/2020-10-22 Delårsrapport 2 31 augusti 2020 för 
Ystads kommun, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 12 november 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 195 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2020, § 166, att delegera till 
socialnämndens arbetsutskott att besvara remiss SOU 2018:88 – Översyn av insatser enligt 
LSS och assistansersättningen till ett antal kommuner. Socialnämndens arbetsutskott 
beslutade vid sammanträde den 5 november 2020, § 444, att godkänna och översända 
framtagen skrivelse såsom Ystads kommuns svar till Socialdepartementet rörande översynen 
av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Både framtaget remissvar och 
socialnämndens arbetsutskott beslut har delgetts socialnämnden till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Svar på remiss rörande översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, 
Beslut SNAU § 444/2020-11-05 Svarsskrivelse till Socialdepartementet om SOU 2018:88, 
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-11-20 

  

SN § 196 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Inget beslut finns att fatta i ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Persson (V) framför förfrågan om att ha gemensam planeringsdag med förvaltning 
och politik inför 2021. Christian Persson (M) framför att han tycker att förslaget är bra och 
tar med frågan till presidiet. 
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