
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Datum
2020-01-23

Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 12:30-15:15, ajournering 
klockan 13:40-13:50 samt 14:05-14:20

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Evert Andersson (M)
Per-Erik Johansson (M), §§ 3-25
Pernilla Magnusson Vallgren (C)
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, §§ 1-11
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 1-11
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och socialpsykiatri, §§ 1-11
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, §§ 1-11
Jenny Blom, enhetschef kansli- och utvecklingsstab, §§ 1-5
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende, §§ 1-3
Jeanette Tillgren, enhetschef barn- och familjeenheten, § 4
Jenny Nilsson, nämndsekreterare
 

Utses att justera Thomas Heinrich (SD)

Justeringens
plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, den 29 januari 2020, klockan 13:45 

Paragrafer: 1-25

Underskrifter

Sekreterare …………………………………………………………………
Jenny Nilsson

Ordförande …………………………………………………………………
Christian Persson (M)

Justerare …………………………………………………………………
Thomas Heinrich (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2020-01-23

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-30

Datum när anslaget tas ned 2020-02-21

Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1

Underskrift ...........................................................................................................
Jenny Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Socialnämnden Sammanträdesdatum
2020-01-23

Beslutande Christian Persson (M)
Anne Olofsdotter (M)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Fahlborg (M)
Eva Clausson (C)
Agneta van Toor (L)
Riccard Axtelius (S)
Mohammad Omran (KD), §§ 3-25
Sonja Valtonen Sköld (MP)
Lilian Borén (S)
Thomas Heinrich (SD)

Jan-Erik Jönsson (S) ers: Birgitta Cestrone Nyman (S)
Per-Erik Johansson (M), §§ 1-2 ers: Mohammad Omran (KD)
Kenneth Andersson (SD) ers: Anna Sjöland (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Socialnämnden Sammanträdesdatum
2020-01-23

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 1 Fastställande av föredragningslistan 5 - 6

§ 2 Information om arbetet utifrån Lex Sarah rörande 
larm 2020/1 7

§ 3 Information kring Lyktans avvecklingsplan 2020/1 8

§ 4 Information kring rutiner för orosanmälningar 2020/1 9

§ 5 Mål för Socialnämnden under återstoden av 
mandatperioden 2019-2022 2020/44 10 - 11

§ 6 Internbudget 2020 med plan 2021-2023 2019/9 12 - 18

§ 7 Svar till revisionen avseende genomförd granskning 
av socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans 2019/186 19 - 20

§ 8 Årlig översyn av subventionering av hyror på 
bostäder med särskild service 2019/190 21 - 22

§ 9 Information om samarbete kring ansökan om 
statsbidrag för personligt ombud 2019/327 23

§ 10 Förvaltningschefen informerar 24

§ 11 Information; BUSO 2020/1 25

§ 12 Godkännande av nytt ansvar i attestförteckning för 
socialnämnden 2020/10 26 - 27

§ 13 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2020/2 28

§ 14 Kontaktpolitiker Social Omsorg, mandatperiod 
2019-2022, uppdatering 2019/73 29 - 30

§ 15 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3 31

§ 16 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4

§ 17 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott 32

§ 18 Anmälan om ordförandebeslut 2018/238

§ 19 Anmälan om ordförandebeslut 2018/239
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 20 Anmälan om ordförandebeslut 2018/240

§ 21
Överklagande av Förvaltningsrättens dom 15363-19, 
komplettering i mål nummer 360-20 hos 
Kammarrätten i Göteborg

2018/238

§ 22
Överklagande av Förvaltningsrättens dom 15362-19, 
komplettering i mål nummer 359-20 hos 
Kammarrätten i Göteborg

2018/239

§ 23
Överklagande av Förvaltningsrättens dom 15361-19, 
komplettering i mål nummer 358-20 hos 
Kammarrätten i Göteborg

2018/240

§ 24 Val av ledamot till John F Carlssons stiftelse, 
mandatperiod 2019-2022 2019/99 33

§ 25 Övrigt 34
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 1 Dnr  

Justerares signatur 

Fastställande av föredragningslistan

Socialnämnden beslutar
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 om arbetet utifrån Lex Sarah rörande larm 2020/1
5 Information kring Lyktans avvecklingsplan 2020/1
6 Information kring rutiner för orosanmälningar 2020/1
7 Mål för Socialnämnden under återstoden av mandatperioden 2019-2022 2020/44
8 Internbudget 2020 med plan 2021-2023 2019/9

9 Svar till revisionen avseende genomförd granskning av socialnämndens 
åtgärder för ekonomi i balans 2019/186

10 Årlig översyn av subventionering av hyror på bostäder med särskild 
service 2019/190

11 Information om samarbete kring ansökan om statsbidrag för personligt 
ombud 2019/327

12 Förvaltningschefen informerar
13 Information; BUSO 2020/1
14 Godkännande av nytt ansvar i attestförteckning för socialnämnden 2020/10
15 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2020/2
16 Kontaktpolitiker Social Omsorg, mandatperiod 2019-2022, uppdatering 2019/73
17 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3
18 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4
19 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott
20 Anmälan om ordförandebeslut 2018/238
21 Anmälan om ordförandebeslut 2018/239
22 Anmälan om ordförandebeslut 2018/240

23 Överklagande av Förvaltningsrättens dom 15363-19, komplettering i mål 
nummer 360-20 hos Kammarrätten i Göteborg 2018/238

24 Överklagande av Förvaltningsrättens dom 15362-19, komplettering i mål 
nummer 359-20 hos Kammarrätten i Göteborg 2018/239
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 1 Dnr  

Justerares signatur 

25 Överklagande av Förvaltningsrättens dom 15361-19, komplettering i mål 
nummer 358-20 hos Kammarrätten i Göteborg 2018/240

26 Val av ledamot till John F Carlssons stiftelse 2019/99
27 Övrigt

Sammanfattning av ärendet
Christian Persson (M) meddelar tillägg av tre ärenden gällande anmälan av ordförandebeslut 
samt tre ärenden gällande överklagande av Förvaltningsrättens dom 15361-19, komplettering 
i mål nummer 358-20 hos Kammarrätten i Göteborg. 

Cecilia Fahlborg (M) anmäler tillägg av ärenden gällande val av ny ledamot i John F 
Karlssons stiftelse.

Christian Persson (M) föreslår att punkten 6 Information kring Lyktans avvecklingsplan byter 
plats med punkten 5 Information kring rutiner förorosanmälningar. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden godkänner föredragningslista till dagens 
sammanträde med ändring av att punkten 6 byter plats med punkten 5 samt med tillägg av 
tre punkter gällande anmälan av ordförandebeslut, tre ärenden gällande överklagande av 
Förvaltningsrättens dom 15361-19, komplettering i mål nummer 358-20 hos Kammarrätten i 
Göteborg samt ett ärende gälande val av ny ledamot i John F Karlssons stiftelse, att 
behandlas mellan punkt 19 och 20 på den utsända föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 2 Dnr 2020/1

Justerares signatur 

Information om arbetet utifrån Lex Sarah rörande larm

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende, redogör för historik kring trygghetslarm 
och organisationen kring detta, nuläge samt framtidsplanering. 

Informationen har efterfrågats av socialnämnden med anledning av de många Lex Sarah-
rapporter som gjorts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 3 Dnr 2020/1

Justerares signatur 

Information kring Lyktans avvecklingsplan

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende, redogör för den planerade 
avvecklingsplanen kring Lyktans gruppbostad. 

Planerar för att utflyttningen från Lyktan ska vara klar den 1 september 2020.

Det är beslutat om intagningsstopp på Lyktans gruppbostad och de boende på Lyktan idag 
kommer att vara prioriterade till lediga platser inom kommunens särskilda boenden. Det 
kommer inte att ges möjlighet till önskemål men en matchning kommer att göras för lämplig 
plats. 

Den 5 februari planeras för en anhörigträff för information kring den uppgjorda planen.

Det är också beslutat om anställningsstopp för tillsvidare-tjänster inom övriga särskilda 
boende för att kunna omplacera personal från Lyktans gruppbostad i första hand.

En risk- och konsekvensanalys kommer att tas fram.

Fortsatt återrapport till socialnämnden kommer att ske fortlöpande.

Föredragande
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg
 
 
 
 
Beslut skickas till:
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 4 Dnr 2020/1

Justerares signatur 

Information kring rutiner för orosanmälningar

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Jeanette Tillgren, enhetschef barn- och familjeenheten, redogör för de rutiner som finns 
kring inkomna orosanmälningar utifrån fråga ställd av Cecilia Persson (V). 

Sedan januari 2020 arbetar 2 mottagningssekreterare med att hantera inkomna 
orosanmälningar, från att tidigare enbart varit en socialsekreterare.

Man har ingen telefontid utan vill vara tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt. 
Telefonnumret på kommunens hemsida går till Social Omsorgs reception som i sin tur 
kopplat samtalen till mottagningssekreterarna. Skulle ingen av mottagningssekreterarna vara 
på plats går kopplas samtal till tillgänglig socialsekreterare. 

Om det varken finns mottagningssekreterare eller annan socialsekreterare tillgänglig får man 
möjligheten att tala in ett meddelande till mottagningssekreterarna som sedan ringer tillbaka 
så fort som möjligt. 

Det finns inga krav på att en orosanmälan ska vara skriftlig men om orosanmälan kommer 
från verksamhet med anmälningsplikt, exempelvis skola, sjukvård, ställs högre krav på att 
anmälan ska vara skriftlig.

Vid inkommen orosanmälan ska mottagningssekreterarna göra en skyddsbedömning inom 24 
timmar. En förhandsbedömning ska sedan vara klar inom två veckor. För att göra en 
förhandsbedömning kallas vårdnadshavare till ett möte och utifrån vad som framkommer vid 
mötet fattas beslut om utredning ska inledas eller inte. Vid misstanke om våld inleds alltid 
utredning och oftast görs i dessa sammanhang även en polisanmälan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 5 Dnr 2020/44

Justerares signatur 

Mål för Socialnämnden under återstoden av mandatperioden 
2019-2022

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar anta ledningsgruppens förslag till mål för perioden 2020-2022. Målen 
kan revideras inför varje nytt år.

Protokollsanteckning
Roger Jönsson (S) lämnar protokollsanteckning. Redovisas i sin helhet som bilaga till 
paragrafen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden kan utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål formulera egna 
nämndsmål. Socialnämnden har vid flera möten under hösten 2019 arbetat med att ta fram 
mål tillsammans med personalkonsult Charlotta Blom och i dialog med Social Omsorgs 
ledningsgrupp. Socialnämnden föreslås anta följande mål:

- Människor i Ystads kommun som möter Social Omsorg blir sedda och hörda 
(lyhörda, delaktiga)

- Vi är trygga i att vi gör rätt saker (kunniga)
- Vi tror på människans egen förmåga att leva ett självständigt liv (förhållningssätt)
- Vi arbetar med tidiga och förebyggande insatser (metod)
- Vi är öppna för omvärlden och ser möjligheter (utveckling)

Beslutsunderlag
Styrmodell för Ystads kommun, antagen av kommunfullmäktige 22 augusti 2019
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab, daterad den 15 januari 2020.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att anta ledningsgruppens förslag till 
mål för perioden 2020-2022. Målen kan revideras inför varje nytt år.

Föredragande vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 5 Dnr 2020/44

Justerares signatur 

Socialnämndens arbetsutskott beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att anta ledningsgruppens förslag till 
mål för perioden 2020-2022. Målen kan revideras inför varje nytt år.

Föredragande vid socialnämndens sammanträde
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg

Förslag till beslut under sammanträdet
Roger Jönsson (S) begär ajournering. Mötet ajourneras klockan 13:40-13:50.
 

Beslut skickas till:
Ledning och utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 6 Dnr 2019/9

Justerares signatur 

Internbudget 2020 med plan 2021-2023

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2020 med plan 
2021-2023.

Reservation/Deltar inte i beslut
Socialdemokraterna; Roger Jönsson, Jan-Erik Jönsson, Riccard Axtelius, Lilian Borén reserverar 
sig mot beslutet.
Centerpartiet; Eva Clausson, reserverar sig mot beslutet.
Miljöpartiet; Sonja Valtonen Sköld, reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Roger Jönsson (S) lämnar protokollsanteckning. Redovisas i sin helhet som bilaga till paragrafen.

Christian Persson (M) lämnar protokollsanteckning för (M) som även (L) och (KD) ställer sig 
bakom. Redovisas i sin helhet som bilaga till paragrafen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har utarbetat förslag till internbudget för 2020 och plan 2021-2023. 
Ramen om 685,5 mkr är nedbruten på anslagsbindningsnivå.
  
Socialnämnden har fått en utökning av ramen med 4,0 mkr. Denna utökning är fördelad enligt 
nedan;

• 2,5 mkr till avdelningen för individ och familjeomsorgen
• 1,5 mkr till volymökningar inom hemtjänsten, Hälsa vård och omsorg

Beslutsunderlag
Internbudget 2020 Socialnämnden,
Kopia av; Protokoll NÄSAM från den 20 januari 2020,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson, daterad den 15 januari 2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 6 Dnr 2019/9

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens förslag till 
internbudget 2020 med plan 2021-2023.

Föredragande vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg

Förslag till beslut under socialnämndens arbetsutskott sammanträde
Riccard Axtelius (S) yrkar tillägg till Internbudget med följande lydelse:

Beslutsgång vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde
Christian Persson (M) ställer förvaltningens förslag till beslut mot Riccard Axtelius (S) 
tilläggsyrkande och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutat enligt förvaltningens förslag 
till beslut.

Omröstning begärs
Socialnämndens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång:
Förvaltningens förslag till beslut = JA och Riccard Axtelius (S) tilläggsyrkande = NEJ

Omröstningsresultat:
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

JA-röst NEJ-röst Avstår

Anne Olofsdotter (M) X
Lilian Borén (S) X
Riccard Axtelius (S) X
Christian Persson (M) X
Summa: 2 2 0

Efter omröstning med 2 Ja-röster och 2-nej-röster beslutar socialnämndens arbetsutskott, med 
stöd av ordförandes utslagsröst, att besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Socialnämndens arbetsutskott beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens förslag till 
internbudget 2020 med plan 2021-2023.

Föredragande vid socialnämndens sammanträde
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg
Elisabeth Ejlertsson, ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 6 Dnr 2019/9

Justerares signatur 

Förslag till beslut under socialnämndens sammanträde
Roger Jönsson (S) begär ajournering. Mötet ajourneras klockan 14:05-14:20.

Roger Jönsson (S) yrkar tillägg till Internbudget med följande lydelse:
 Rätten till heltid ska gälla alla persongrupper verksamma inom socialförvaltningens 

verksamheter.
 Intensifiera arbetet med våld i nära relationer
 Arbeta fram nya vägar till egen försörjning för personer i försörjningsstöd.
 Utveckla de förebyggande insatserna till barnfamiljer

Centerpartiet och Miljöpartiet ställer sig bakom tilläggsyrkandet.

Eva Clausson (C) lägger tilläggsyrkande med följande lydelse:
Kompetensförsörjningspengar behöver sättas undan för utbildning av undersköterskor.

Roger Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Claussons (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång vid socialnämndens sammanträde
Ordföranden Christian Persson (M) ställer socialnämndens arbetsutskott beslut mot 
tilläggsyrkandet från (S), (C) och (MP) och finner att socialnämnden beslutat enligt 
socialnämndens arbetsutskott beslut.

Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Socialnämndens arbetsutskott förslag till beslut = JA och bifall till tilläggsyrkande från (S), (C) 
och (MP) = NEJ

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

JA-röst NEJ-röst Avstår

Anne Olofsdotter (M) X
Roger Jönsson (S) X
Jan-Erik Jönsson (S) X
Cecilia Fahlborg (M) X
Eva Clausson (C) X
Agneta van Toor (L) X
Riccard Axtelius (S) X
Mohammad Omran (KD) X
Sonja Valtonen Sköld (MP) X
Kenneth Andersson (SD) X
Lilian Borén (S) X
Thomas Heinrich (SD) X
Christian Persson (M) X
Summa: 7 6 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 6 Dnr 2019/9

Justerares signatur 

Efter omröstning med 7 Ja-röster och 6-nej-röster beslutar socialnämnden enligt socialnämndens 
arbetsutskott förslag till beslut.

Ordföranden Christian Persson (M) ställer därefter socialnämndens arbetsutskott beslut mot 
tilläggsyrkandet från (C) och finner att socialnämnden beslutat enligt socialnämndens 
arbetsutskott beslut.

Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Socialnämndens arbetsutskott förslag till beslut = JA och bifall till tilläggsyrkande från (C) = NEJ
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

JA-röst NEJ-röst Avstår

Anne Olofsdotter (M) X
Roger Jönsson (S) X
Jan-Erik Jönsson (S) X
Cecilia Fahlborg (M) X
Eva Clausson (C) X
Agneta van Toor (L) X
Riccard Axtelius (S) X
Mohammad Omran (KD) X
Sonja Valtonen Sköld (MP) X
Kenneth Andersson (SD) X
Lilian Borén (S) X
Thomas Heinrich (SD) X
Christian Persson (M) X
Summa: 7 6 0

Efter omröstning med 7 Ja-röster och 6-nej-röster beslutar socialnämnden enligt socialnämndens 
arbetsutskott förslag till beslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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Protokollsanteckning
Förtydligande till budget med anledning av oppositionens protokollsanteckningar.

En mängd insatser och aktiviteter har genom ny politisk styrning vidtagits under senaste året och 
pågår fortfarande för att vända och skapa en bättre fungerande verksamhet. 
 
Övergripande mål hanteras som separat punkt och är inte del av beslutspunkt för tilldelning av 
internbudget. Det finns inga motsättningar i de punkter som förts upp av oppositionen och som 
till större del redan står högt på agendan i organisationen, däremot hör detaljmål på den nivån 
inte hemma under en beslutspunkt för tilldelning av internbudget.

Christian Persson för Moderaterna
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Protokollsanteckning samt reservation rörande internbudgeten

En internbudget handlar om vad för inriktning som en nämnds budget ska ha, hur det hela ska 
fördelas och uppdrag som ska genomföras. Internbudgeten är ett förtydligande av vad 
politiken vill att resurserna ska användas till. Vi anser att Socialnämnden står i ett viktigt 
skede och vill göra en inriktning på internbudgeten för att stärka människors frihet, 
delaktighet och självständighet.

I grunden har vi yrkat bifall till förslag på förvaltningens förslag på internbudget men vi anser 
att inriktningen på den behöver förstärkas med följande punkter.

Personalen inom Social Omsorg gör varje dag, dygnet runt, alla dagar om året en fantastisk 
insats för kommunens invånare. Kompetensförsörjningen till de yrken som finns inom 
socialförvaltningens område är redan i dag en utmaning men kommer att bli mycket svår i 
framtiden. Det är därmed viktigt att kommunen och förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. 

Här finns det två viktiga steg att ta. Det handlar dels om att se till så att alla personalgrupper 
inom Social Omsorg har rätt att gå upp till heltid. En anställning på heltid skapar bättre 
möjligheter för anställda att kunna förbättra sin ekonomi, både nu och i framtiden som 
pensionär. Det gör också att arbetsgivaren måste utveckla arbetsmiljöarbetet som ska se till så 
att anställda kan arbeta heltid utan att skada sig eller på andra sätt försämra sin hälsa.

Dels handlar det om att göra kompetensförsörjningsinsatser som gör att vårdbiträden kan 
studera till att bli undersköterskor. Arbetsuppgifterna kräver mer kunskaper och en 
undersköterskeutbildning ger en kvalitetshöjning för den som får denna utbildning. Vår 
förvaltning kan bli en attraktiv arbetsgivare.

Vårt samhälle i dag är lite kyligare mellan människor. Det gör att det tyvärr sker våld i nära 
relationer. Det är ett destruktivt beteende och agerande som trasar sönder de människor som 
blir utsatta för våldet. Deras liv, trygghet och säkerhet. Barn i familjer med våld utsätts också 
och får en uppväxt som utgör ett hot mot deras liv. Ystads kommun måste intensifiera arbetat 
med våld i nära relationer och se till så att det finns en nollvision för detta.

Arbetet med att arbeta fram nya vägar till egen försörjning för personer i försörjningsstöd är 
något som måste ske. Under ett par år nu har försörjningsstödet legat på samma höga nivå, 
mellan 14 - 15 miljoner kronor. Vi anser att det måste till krafttag för att denna nivå ska 
sjunka. Det handlar om människor som måste få lov att få en ny chans till att bygga sitt eget 
liv utifrån en egen försörjning. Insatserna måste utvecklas och fler samarbetspartners knytas 
till detta. Det här sparar på förvaltningens resurser samtidigt som den enskilde själv stärker 
sin egen ekonomi.

Drogkonsumtionen i vår kommun sker dagligen. Risken att barn tidigt kommer i kontakt med 
missbruk är hög. Kostnaderna i kommunbudgeten för att ta hand om personer som är i 
missbruk har ökat över tid. Tillgängligheten till alkohol och droger är stor. Allting är ett 
telefonnummer bort. I kommunen görs ett arbeta för att minska på missbruket men vi anser att 
detta arbete måste intensifieras nu om missbruket ska minska på bred front och under längre 
tid. Krafttag tillsammans med det civila samhället, näringslivet, andra regionala och statliga 
organisationer/myndigheter måste ske.
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Vi blir allt äldre i vår kommun och allt fler är äldre i vår kommun. Det är glädjande. Det är 
därmed viktigt att liv läggs till åldern, att det finns goda möjligheter till att ha en god hälsa, 
vänner, rikt socialt liv och möjligheter att odla hobby och kulturella upplevelser. Bara för att 
en blir äldre och i behov av äldreomsorg innebär det inte att en blir en passiv människa, 
tacksam över att få hjälp och stöd. Det är viktigt att människor upplever att de äger sin vardag 
och liv. Har fyller kommunen, och utförare på kommunens uppdrag, en viktig roll i att se till 
att utveckla äldres möjligheter till frihet, delaktighet och självständighet. Det vill vi att 
äldreomsorgen ska utveckla.

En del av inriktningen på internbudgeten inom Individ och Omsorg vill vi ska vara på att de 
förebyggande insatserna till barnfamiljer ska utvecklas. Det finns bra steg gjorda med ”Hela 
barnet, hela dagen” och andra saker knutna till detta. Kan insatser göras tidigt för att stötta 
barnet och familjen är mycket vunnit för alla parter. Speciellt för barnet. Det skapar nya 
möjligheter i livet och en positiv framtid kan byggas. Det förebyggande arbetet stoppar 
mycket lidande men också framtida kostnader för den enskilde och samhället. Mer 
förebyggande insatser gör att livskvaliteten för den enskilde kan öka samtidigt som Social 
Omsorg kan minska på placeringskostnader och andra insatser. Resurser av olika slag frigörs 
och kan användas till andra insatser.

Om vårt gemensamma budgetförslag i kommunfullmäktige i fjol 2019 hade röstats igenom 
hade det inneburit 18 miljoner kronor till Socialnämnden. Pengar som hade inneburit en ny 
positiv väg framåt och möjligheter för all personal och verksamhet. Det hade 
kommuninvånarna vunnit mycket på. Så blir det inte nu med den budget styret och 
Sverigedemokraterna röstade igenom.

Eva Clausson och Pernilla M Wallgren för Centerpartiet
Sonja Valtonen Sköld för Miljöpartiet
Roger Jönsson, Lilian Borén, Riccard Axtelius, Jan-Erik Jönsson för Socialdemokraterna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 7 Dnr 2019/186

Justerares signatur 

Svar till revisionen avseende genomförd granskning av 
socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar att överlämna svar till revisionen i enlighet med tjänsteskrivelse från 
förvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning avseende socialnämndens ekonomistyrning i syfte 
att bedöma socialnämndens åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Revisionens 
sammanfattande bedömning vid tidpunkten för granskningen var att åtgärderna för att nå 
ekonomi i balans behövde konkretiseras. Förvaltningen har kontinuerligt uppdaterat 
framtagen handlingsplan i syfte att få fram konkreta prognoser på förväntat utfall av 
åtgärderna. Utöver den sammanfattade bedömningen lämnande revisionen 
rekommendationen till socialnämnden att svara på till 2019-08-31. Svaret har således dröjt 
och en förfrågan med en begäran på ytterligare frågor har inkommit att besvaras av 
förvaltningen tills 
2020-01-15 (bifogas ärendet). 

Beslutsunderlag
Missiv; Genomförd granskning av socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans,
Granskningsrapport av socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans,
Mail; Revisionens skrivelse med frågor till Förvaltningschefen att besvara avseende åtgärder 
för ekonomi i balans,
Svar på frågor till förvaltningschefen,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson, daterad den 14 januari 2020,
Beslut SNAU § 55/2020-01-23 Svar till revisionen avseende genomförd granskning av 
socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans .

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna svar till revisionen i 
enlighet med tjänsteskrivelse från förvaltningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 7 Dnr 2019/186

Justerares signatur 

Föredragande vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg

Socialnämndens arbetsutskott beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna svar till revisionen i 
enlighet med tjänsteskrivelse från förvaltningen.
 
 

Beslut skickas till:
Revisionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 8 Dnr 2019/190

Justerares signatur 

Årlig översyn av subventionering av hyror på bostäder med 
särskild service

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar att hyrestaket för bostad med särskild service enligt LSS inte höjs. 
Den årliga översynen görs av förvaltningen och beslut om fortsatt hyrestak beslutas av 
socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
2018 utreddes hyresnivån för kommunens bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) i syfte att hitta en princip för bostadssubvention för alla 
kommunens bostäder med särskild service. Bakgrunden är att hyrorna vid nybyggnation blir 
höga i relation till målgruppens inkomster samtidigt som kommunen enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade ska tillförsäkra den enskilda goda levnadsvillkor (7 § 
LSS). Socialnämnden beslutade i maj 2018 om ett generellt hyrestak om 6 400 kr per månad 
för personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS (dnr 2018/129). Vid samma 
tillfälle fattades också beslut att se över hyrestaket årligen. 

Under 2019 har sjukersättning och aktivitetsersättning stigit något. En vanlig inkomst för 
personer i LSS-bostad ligger i år på mellan 8 600 och 9 800 kronor. Bostadstillägget är 
oförändrat jämfört med 2018. Med avdragen skatt och tillkommande bostadstillägg innebär 
det att det kvarstående disponibla beloppet efter betald hyra är mellan 5 500 och 6 400 
kronor per månad. Jämfört med 2018 innebär det en ökning med mellan 200 och 300 kronor 
per månad. 

En brukare inom LSS har, till skillnad från andra, generellt inga möjligheter att påverka sin 
inkomst. De har inte heller något val vad gäller boende utan har att förhålla sig till de 
boenden och därmed de boendekostnader som kommunen erbjuder. Det rör sig inte heller 
om en begränsad period i livet. Med tanke på att ökningen av det disponibla beloppet är 
ringa föreslår Social omsorg att hyrestaket inte höjs i nuläget. Social Omsorg föreslår vidare 
att hyrestaket framöver ses över av tjänstemännen årligen. Översynen kan komma att leda till 
nya beslut.

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid sammanträde den 12 december 2019 
men beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för förtydligande av beslutsmening 
gällande att överföra beslut till förvaltningen och vem som då ska ha denna beslutsrätt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 8 Dnr 2019/190

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Beslut SNAU § 516/2019-12-12 Årlig översyn av subventionering av hyror på bostäder med 
särskild service,
Tjänsteskrivelse av Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och socialpsykiatri, 
daterad den 12 december 2019,
Beslut SNAU § 3/2020-01-09 Årlig översyn av subventionering av hyror på bostäder med 
särskild service.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta att hyrestaket för bostad 
med särskild service enligt LSS inte höjs.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att ge social omsorg i uppdrag att 
årligen se över hyrestaket. Verksamhetschef i avdelning funktionsnedsättning och 
socialpsykiatri fattar utifrån översynen beslut om hyrestaket ska vara oförändrat. Beslut om 
förändrat hyrestak fattas av socialnämnden.

Föredragande vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri

Förslag till beslut under socialnämndens arbetsutskott sammanträde
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämndens arbetsutskott beslutar att hyrestaket för 
bostad med särskild service enligt LSS inte höjs. Den årliga översynen görs av förvaltningen 
och beslut om fortsatt hyrestak beslutas av socialnämnden.

Socialnämndens arbetsutskott beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att hyrestaket för bostad med särskild service enligt 
LSS inte höjs. Den årliga översynen görs av förvaltningen och beslut om fortsatt hyrestak 
beslutas av socialnämnden.
 

Beslut skickas till:
Verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 9 Dnr 2019/327

Justerares signatur 

Information om samarbete kring ansökan om statsbidrag för 
personligt ombud

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri, redogör för den 
ansökan som gjorts om statsbidrag för personligt ombud som denna gång även inkluderar en 
tjänst som ska vara gemensam för samtliga kommuner som anlitar PO Skåne. Anledningen 
till att förvaltningen gjort ansökan är att PO-Skåne inte kan ansöka om statsbidrag för 
personligt ombud då detta endast kan sökas av kommuner.. Ansvaret för verksamhet och 
anställningar kommer dock att åligga PO-Skåne. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 10 Dnr  

Justerares signatur 

Förvaltningschefen informerar

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Dan Kjellsson lämnar följande information:

 Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och socialpsykiatri, redogör för 
boendesituationen inom verksamheten. Har identifierat ett antal personer som kan 
klara bo i satellitboende och har fått en del erbjudanden från Ystadbostäder om 
lediga bostäder. 4-5 personer beräknas kunna erbjudas lägenhet inom kort varpå kön 
ska kunna minskas. Det finns dock fortsatta bekymmer med avsaknad av 
gruppbostäder för de personer som har mer omfattande behov. 

 Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, informerar om 
arbetsmarknadsenhetens utmaningar kring lokaler. Tittar för närvarande på 
lokalmöjligheter på Södra Dragongatan där alla enheter inom arbetsmarknadsenheten 
skulle kunna få plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 11 Dnr 2020/1

Justerares signatur 

Information; BUSO

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen samt ordförande i 
BUSO, informerar om det fortsatta arbetet med familjecentral. Tittar för närvarande på att 
hitta lämpliga lokaler. Till nästa socialnämnd kommer Caroline Ekstrand och informerar mer.

Informerar även om projektet Växa tryggt som är ett projekt via Sveriges kommuner och 
regioner. Innebär bland annat ett utökat hembesöksprogram för 20 stycken förstföderskor. 
För Ystads kommun del är det centrala Ystad som kommer att vara upptagningsområde. 
Totalt innebär det 6 stycken hembesök med olika närvarande från barnhälsovård, 
mödrahälsovård, tandvård samt socialtjänsten. Projektet ingår som en del i Backa barnet och 
samverkansavtalet med alla parter är klart.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 12 Dnr 2020/10

Justerares signatur 

Godkännande av nytt ansvar i attestförteckning för 
socialnämnden

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar godkänna tillägg av ansvar 303 03 till socialnämndens 
attestförteckning

Sammanfattning av ärendet
Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är 
korrekta vad gäller prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, 
kontering och beslut. Befogenheter, ansvar och skyldigheter för attestanter framgår av 
attestreglementet.

Kommunfullmäktige fastställde ett nytt attestreglemente den 18 januari 2018. I den framgår 
följande ansvarsområden:

Kommunfullmäktige fastställer attestreglementet. 

Kommunstyrelsen ansvarar, genom ekonomiavdelningen, för att vid behov ta initiativ till 
förändring av reglementet.

Kommunens nämnder ansvarar för att
 antagna regler avseende detta reglemente följs
 besluta om attestanter och ersättare inom sitt verksamhetsområde samt beloppsnivåer 

minst en gång per år, uppgifterna sammanställs i en attestförteckning 
 besluta om attesträtt för förvaltningschef inom sitt verksamhetsområde
 ordförande och vice ordförande tilldelas minst attesträtt för ersättning vid icke 

protokollförda förrättningar inom nämndens verksamhetsområde 
 upprätthålla en god intern kontroll genom att årligen planera och genomföra kontroller av 

efterlevnaden av detta reglemente           
 inom ramen för den interna kontrollen vid behov till kommunstyrelsen lämna rapport om 

reglementets tillämpning och föreslå åtgärder vid behov
 vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 12 Dnr 2020/10

Justerares signatur 

Förvaltningschefen ansvarar inom verksamhetsområdet för att 
 tillse att attestförteckning upprättas och årligen bereds för beslut i nämnd samt 

tillhandahålls ekonomiavdelningen tillsammans med eventuella tillämpningsanvisningar
 fortlöpande under året fatta beslut om behöriga attestanter och beloppsnivåer samt 

översända dessa till ekonomiavdelningen informera attestanter om reglerna och 
anvisningarnas innebörd så att varje attestant och kontrollant har erforderlig insikt och 
kunskap om uppgiften.

Ansvar för psykiatrisamordnare övergår den 1 januari 2020 från verksamhetschef för 
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri till enhetschef för Kansli- och utvecklingsstab. På 
grund av denna ändring behöver nytt ansvar föras in i socialnämndens nuvarande 
attestförteckning samtidigt som ansvar 101 311 02 stryks.

Beslutsunderlag
Attestförteckning ansvar 303 03,
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson, daterad den 19 december 2019.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna tillägg av ansvar 303 03 till 
socialnämndens attestförteckning.

Socialnämndens arbetsutskott beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna tillägg av ansvar 303 03 till 
socialnämndens attestförteckning.
 
 

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 13 Dnr 2020/2

Justerares signatur 

Revidering av socialnämndens delegationsordning

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden att gälla 
från och med den 23 januari 2020 och tills vidare.

Sammanfattning av ärendet
Tillägg av delegationspunkt under punkt 1 Administrativa ärenden, 1.1 Brådskande beslut 
inklusive, beslut som det ankommer socialnämnden att besvara, när socialnämndens eller 
arbetsutskottets avgörande inte kan avvaktas.

Med anledning av tillägg av punkt 1.1 justeras kommande delegationspunktern under punkt 1 
Administrativa ärenden i nummerföljden.

Föreslagen delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning, senast beslutad i 
socialnämnden den 12 december  2019, § 220.

Beslutsunderlag
För revidering 2020-01-23; Socialnämndens delegationsordning med förvaltningschefens 
vidaredelegation,
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson, daterad den 16 januari 2020.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta reviderad delegationsordning 
för socialnämnden att gälla från och med den 23 januari 2020 och tills vidare.

Socialnämndens arbetsutskott beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta reviderad delegationsordning 
för socialnämnden att gälla från och med den 23 januari 2020 och tills vidare.
 
 

Beslut skickas till:
Publiceras intranätet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 14 Dnr 2019/73

Justerares signatur 

Kontaktpolitiker Social Omsorg, mandatperiod 2019-2022, 
uppdatering

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar att uppdatera förteckningen av kontaktpolitiker för Social Omsorg, 
mandatperioden 2019-2022 enligt följande:

 Anne Olofsdotter (M) ersätter Jan Erlandsson (-) som kontaktpolitiker för Individ- 
och familjeomsorg, 

 Evert Andersson (M) ersätter Eva Ellesson (m) som kontaktpolitiker för 
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri, 

 Pernilla Magnusson Wallgren (C) ersätter Henrik Berven (C) som kontaktpolitiker för 
Hälsa, vård och omsorg

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram områden där kontaktpolitiker kan utses. Förvaltningen har 
också tagit fram uppdragsbeskrivning för kontaktpolitiker i Socialnämnden.

På grund av förändringar i socialnämnden behöver förteckningen uppdateras och revideras.

Beslutsunderlag
Uppdragsbeskrivning för kontaktpolitiker,
Förteckning över kontaktpolitiker, Social Omsorg, mandatperiod 2019-2022,
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson daterad den 16 januari 2020.

Förslag till beslut
Lämnas utan förslag från förvaltningen

Förslag till beslut under sammanträdet
Christian Persson (M) föreslår följande:

 Anne Olofsdotter (M) ersätter Jan Erlandsson (-) som kontaktpolitiker för Individ- 
och familjeomsorg, 

 Evert Andersson (M) ersätter Eva Ellesson (m) som kontaktpolitiker för 
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 14 Dnr 2019/73

Justerares signatur 

 Pernilla Magnusson Wallgren (C) ersätter Henrik Berven (C) som kontaktpolitiker för 
Hälsa, vård och omsorg.

 

Beslut skickas till:
Socialnämnden
Verksamhetschefer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 15 Dnr 2020/3

Justerares signatur 

Redovisning av delegationsbeslut 2020

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
2019-12-12 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 495-527,

Personalärenden enligt avtal, SN 2020-01-23,

Individ- & familjeomsorg (enheterna; Arbete och försörjning, Barn- och familjeenheten, 
Rådgivningsbyrån, Enheten för nyanlända), bistånd enligt SoL, LVU, LVM samt FB, 
perioden 2019-12-01 – 2019-12-31 (OBS! Redovisningen innehåller två separata listor på 
grund av att det pågår en övergång till nytt verksamhetssystem, dubbletter i redovisningen 
kan därför förekomma),

Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 
Trafikförordningen samt LSS, perioden 2019-12-01 – 2019-12-31,

Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2019-12-01 – 2019-12-31,

Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2019-12-01 – 2019-12-31,

Delegationsbeslut SN 2020-01-23; Dan Kjellsson §§ 14-15/2019 samt §§ 1-4/2020, Josefin 
Hallgren § 5/2019 samt § 1/2020, Elisabeth Thulin § 13/2019, Mattias Gunnarsson §§ 
57-61/2019 samt §§ 1-2/2020, Per Persson § 1/2019, Carina Mårtensson § 1/2019, Gabriella 
Clemedtson, § 1/2020,

Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson, daterad den 16 januari 2020.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 17 Dnr  

Justerares signatur 

Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Christian Persson (M) sammanfattar att socialnämndens arbetsutskott hanterat ett flertal Lex 
Sarah-rapporter men att ingen av dem varit av så allvarlig karaktär att dom skickats vidare till 
Inspektionen för vård och omsorg och de åtgärder som gjorts har bedömts tillräckliga.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 24 Dnr 2019/99

Justerares signatur 

Val av ledamot till John F Carlssons stiftelse, mandatperiod 
2019-2022

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar att utse Kevin Sundin (M) som ledamot i styrelsen för John F 
Carlssons stiftelse.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har att utse ledamot till styrelsen för John F Carlssons stiftelse. 

Enligt stadgarna ska socialnämnden (tidigare Fattigvårdsstyrelsen) utse en ledamot.

Vid inledningen av mandatperioden 2019-2022 utsågs Jan Erlandsson (-) som ledamot. Då 
Jan Erlandsson avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden behöver nu ledamot 
utses till styrelsen för John F Carlssons stiftelse.

Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) föreslår att socialnämnden utser Kevin Sundin(M) som ledamot till 
styrelsen för John F Carlssons stiftelse
 
 
 

Beslut skickas till:
Utsedd ledamot
Ekonomiavdelningen Liselott Rosberg
Kansliavdelningen förtroendemannaregister
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23

SN § 25 Dnr  

Justerares signatur 

Övrigt

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden har tagit del av initiativet och överlämnar det till förvaltningen för 
handläggning och beredning.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har vid dagens sammanträde lämnat ett ledamotsinitiativ angående 
inrättande av Larmgrupp i Ystads kommun. Christian Persson (M) meddelar att skrivelsen 
överlämnas till förvaltningen för handläggning och beredning av ärendet och återkommer 
med svar till socialnämnden framöver. 
 
 
 
 

Beslut skickas till:
Hälsa, vård och omsorg
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