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Socialnämnden 

Datum 
2020-04-23 

 

 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 12:30-16:25 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Evert Andersson (M), §§ 74-89 
Cecilia Persson (V) 
Pernilla Magnusson Vallgren (C), §§ 76-89 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 74-81 
Maria Posa, verksamhetschef Funtionsnedsättning och Socialpsykiatri 
(distans), §§ 74-81, 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, §§ 74-81 
Peter Eriksson, ekonom, §§ 74-75 (delvis) 
Jenny Nilsson, nämndsekreterar3 
  

 
Utses att justera Lilian Borén (S) 
 
Justeringens 
plats och tid Den 29 april 2020 
 
Paragrafer: 74-89 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare ………………………………………………………………… 
 Jenny Nilsson 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Christian Persson (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Lilian Borén (S) 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-04-23 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-04 

Datum när anslaget tas ned 2020-05-26 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
 
 
Underskrift ........................................................................................................... 
 Jenny Nilsson 
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signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2020-04-23 
 
Beslutande Christian Persson (M) 

Anne Olofsdotter (M) 
Roger Jönsson (S) (distans) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Eva Clausson (C) (distans) 
Riccard Axtelius (S) 
Mohammad Omran (KD) 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD) (distans) 
Marcus Bräutigam (MP) 
 
Per-Erik Johansson (M)  ers: Agneta van Toor (L) 
Evert Andersson (M) ers: Anne Olofsdotter (M)  
 punkt 1-2 på föredragningslistan 
Pernilla Magnusson Vallgren (C) ers: Marcus Bräutigam (MP), §§ 74-75 
 

 
  
 
  



 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 74 Fastställande av föredragningslistan   

§ 75 Förvaltningschefen informerar   

§ 76 Budget till år 2021 samt plan 2022-2024 2020/9  

§ 77 Intern kontrollplan med risk- och 
väsentlighetsanalys, 2020 2020/119  

§ 78 Svar angående revisionsberättelse för år 2019 2020/132  

§ 79 Ekonomisk rapport 2020/5  

§ 80 Handläggningsrutiner av försörjningsstöd i samband 
med införande av E-ansökningar 2020/123  

§ 81 
Handläggningsrutiner och riktlinjer; Att Utreda 
Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott – så kallat 
FUT utredningar 

2020/124  

§ 82 Föreningsbidragsansökan år 2020 från BRIS - 
barnens rätt i samhället 2020/109  

§ 83 Yttrande över motion om jämställt försörjningsstöd 2020/41  

§ 84 Yttrande över ny Renhållningsordning för Ystads 
kommun 2020/116  

§ 85 
Informationsärende; Minnesanteckningar från 
samverkansgrupp Ystads Pensionärsråd och Ystad 
Tillgänglighetsråd 

2020/16  

§ 86 Anmälningsärenden till socialnämnden 2020/12  

§ 87 Redovisning av delegationsbeslut 2020/3  

§ 88 Redovisning av meddelanden 2020/4  

§ 89 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott   

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 74 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med strykning av punkterna 11 Föreningsbidragsansökan år 2020 från Föräldraföreningen 
mot narkotika i Malmö (FMN), 13 Yttrande över motion om redovisning av kostnader kring 
mottagning av nyanlända, 16 Information; BUSO samt 22 Övrigt, fastställer socialnämnden 
föredragningslistan för dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Persson (M) meddelar strykning av punkterna 11 Föreningsbidragsansökan år 2020 
från Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö (FMN), 13 Yttrande över motion om 
redovisning av kostnader kring mottagning av nyanlända samt 16 Information; BUSO. 
 
Ingen ledamot anmäler ärende till punken 22 Övrigt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden, med strykning av punkterna 11 
Föreningsbidragsansökan år 2020 från Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö (FMN), 13 
Yttrande över motion om redovisning av kostnader kring mottagning av nyanlända, 16 
Information; BUSO samt 22 Övrigt, fastställer föredragningslistan för dagens sammanträde. 
  
  
  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 75 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Åsa Lundblad, informerar om nuläget kring 

Corona-situationen i kommunen samt om hur man förbereder och planerar inför 
eventuella framtida scenarier. Provtagning på misstänkta fall bland brukare görs på 
brukare på särskilt boende och på gruppbostad enligt LSS. Inom Region Skåne 
förbereds även för provtagning av brukare i hemtjänst. Testning av personal 
förbereds av Region Skåne.   

 Respektive verksamhetschef redogör för hur man inom verksamheterna arbetar 
utifrån Corona-situationen.  

o Hälsa, vård och omsorg arbetar utifrån de riktlinjer som finns om att bland 
annat stanna hemma vid minsta symtom. Dagverksamheterna har stängts ner 
och samhällsbyggnadsförvaltningen har stängt restaurangerna på olika 
boenden för besökare. Det råder besöksförbud på våra boenden och buffé 
och självservering vid måltider har upphört. Vid de boenden där hantverkare 
eller personer som ska ombesörja in- eller utflytt från boende gör man en 
särskild bedömning och lotsar dessa särskilt för att undvika så mycket kontakt 
som möjligt. Bemanningsenheten har annonser ute. Det har också gjorts en 
inventering av vilken personal som tillhör riskgrupper. Generellt gäller också 
att ej nödvändiga möten och utbildningar ställs in. 

o Funktionsnedsättning och socialpsykiatri arbetar utifrån riktlinjerna och man 
har även stängt alla dagverksamheter. Risk- och konsekvensanalys har gjorts 
för respektive brukare med anledning av stängningen av dagverksamheterna. 
Detta har medfört att några fåtal brukare fortsatt har sin dagverksamhet på 
aktivitetshuset och några med individuell placering har fått möjlighet att 
fortsätta. Man ser något högre sjukfrånvaro bland personal och man har 
överanställt personal på boenden för att säkra upp. Planering för ett 
eventuellt framtida krisläge finns vid behov.  

o Individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån riktlinjerna och har också gjort 
risk- och konsekvensanalys inom verksamheterna samt även gjort en 
prioriteringslista över arbetsuppgifter som måste utföras även i krisläge. En 
del enheter har gjort en uppdelning där halva personalstyrkan arbetar hemma 
och halva personalstyrkan arbetar på plats och så alternerar man utifrån 
uppgjort schema. Märker redan av ett visst ökat inflöde av ansökningar till 
försörjningsenheten. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 75 Dnr   

Justerares signatur  

 Förvaltningschef Dan Kjellsson informerar om det förslag på särskilt boende på 
kommunens tomt i Trädgårdsstaden som förvaltningen, tillsammans med 
samhällsbyggnad, har arbetat fram - Mispeln. Finns även ett förslag framtaget av 
Sehlhall. Stora skillnaden är antalet vårdplatser.  På kommunens tomt skulle det 
kunna byggas ett särskilt boende med 56 platser med lägenheter på cirka 33 
kvadratmeter. 

 Eva Clausson (C), Roger Jönsson (S) och Lilian Borén (S) ställer alla fråga kring vad 
som händer rörande Utsiktens dagverksamhet. Dan Kjellsson och Ajsela Music 
informerar om tankar och planering. Det finns idag 17 individer med beviljat bistånd 
till social samvaro. De individer som idag har rehabiliteringsträning kommer 
framöver att få detta av samma personal som man träffar idag men den kommer 
istället att utföras i hemmet. Man har inte märkt av några större reaktioner från 
brukare eller anhöriga. Störst reaktion har man fått från personalen. 

 Cecilia Persson (V) ställer fråga om vilka rutiner som finns när det gäller arbetet med 
våld i nära relationer. Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och 
familjeomsorg, svarar att man framförallt utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2014:4) samt Socialstyrelsens handbok för våld i nära 
relationer. 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Förvaltningschef Dan Kjellsson



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 76 Dnr 2020/9 

Justerares signatur  

 
 

Budget till år 2021 samt plan 2022-2024 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar i enlighet med det redovisade förslaget samt överlämnar materialet 
till budgetberedningen 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S), Lilian Borén (S) och 
Eva Clausson (C) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram budgetbehov för nämndens verksamheter utifrån aktuell 
verksamhetsöversikt, omvärldsanalys, demografi och förväntad utveckling. Förslagen till 
budget 2021och flerårsplan 2022-2024 redovisas i prioriteringsordning för investeringar. 

Beslutsunderlag 
Budgetskrivelse till årsbudget 2021 samt ekonomisk flerårsplan 2022-2024 till SnAu, 
Långsiktigt behov av lokaler och boenden, 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson 2020-04-02 
Beslut SNAU § 165/2020-04-07 Budget till år 2021 samt plan 2022-2024 
Budgetskrivelse till årsbudget 2021 samt plan 2022-2024 till SN 23 april 
Beslut SNAU § 178/2020-04-23 Budget till år 2021 samt plan 2022-2024. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta i enlighet med det redovisade 
förslaget samt överlämnar materialet till budgetberedningen. 

Föredragande vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
Peter Eriksson, ekonom 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 76 Dnr 2020/9 

Justerares signatur  

 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta i enlighet med det redovisade 
förslaget samt överlämnar materialet till budgetberedningen. 

Reservation/Deltar inte i socialnämndens arbetsutskott beslut 
Roger Jönsson (S) och Riccard Axtelius (S) deltar inte i beslutet. 

Föredragande vid socialnämndens sammanträde 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Förvaltningschef Dan Kjellsson 
Budgetberedningen  
Ekonomichefen, budgetchefen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 77 Dnr 2020/119 

Justerares signatur  

 
 

Intern kontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys, 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna upprättad intern kontrollplan med riskanalys. 
 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S), Lilian Borén (S), Eva 
Clausson (C) och Marcus Bräutigam (MP) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för intern kontroll i Ystad kommun ska respektive nämnd varje år anta en 
särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Social omsorg har tagit fram ett 
förslag till intern kontrollplan för 2020. 

Beslutsunderlag 
Risk-och väsentlighetsanalys 2020, 
Intern kontrollplan 2020, 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson 2020-04-02, 
Beslut SNAU § 166/2020-04-07 Intern kontrollplan med riskanalys 2020, 
Internkontrollplan 2020, justerad efter socialnämndens arbetsutskott, 
Risk- och väsentlighetsanalys 2020, justerad efter socialnämndens arbetsutskott. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna upprättad intern 
kontrollplan med riskanalys. 

Föredragande vid socialnämndens sammanträde 
Dan Kjellsson, förvaltningschef 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 77 Dnr 2020/119 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut under socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Christian Persson (M) föreslår att punkten om budget i balans som finns med i Risk- och 
väsentlighetsanalysen även läggs in i Intern kontrollplanen. 
 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämndens arbetsutskott, med tillägg av punkt om 
budget i balans i Intern kontrollplan, föreslår socialnämnden att godkänna upprättad intern 
kontrollplan med riskanalys. 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att, med tillägg av punkt om budget i 
balans i Intern kontrollplan, godkänna upprättad intern kontrollplan med riskanalys. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 78 Dnr 2020/132 

Justerares signatur  

 
 

Svar angående revisionsberättelse för år 2019 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar godkänna upprättat svar och överlämnar detta till 
kommunfullmäktige. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S), Lilian Borén, Eva 
Clausson (C) och Marcus Bräutigam (MP) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har avlämnat revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna ämnar rikta en 
anmärkning till socialnämnden, på grund av brister i styrning och internkontroll, som i sin tur 
resulterat i ett underskott. 
 
Socialnämnden arbetar aktivt med att komma i balans med flera aktiviteter som resulterat i 
minskat underskott med tydligt uppåtgående kurva gentemot ett resultat åter i balans. Ett 
arbete som fortsätter under 2020. Verksamheten är till stor del lagstiftad och individriktad 
med en till en insats. Ett faktum som inte alltid delger snabba effektiviseringar. Arbetet har 
varit inriktat på att arbeta med strukturinriktade förändringar dvs arbetets utförande i syfte 
att minska personalresurserna. Insatserna har löpande följts upp och det ekonomiska 
medvetandet har förstärkts i organisationen. Det har och är vissa svårigheter att sätta exakta 
belopp på åtgärderna, då det handlat om strukturinriktade förändringar. Varje månad går 
ekonomi igenom resultaten i enskilda möten med förvaltningschef, verksamhetschefer, 
områdeschefer samt enhetschefer. Om resultaten visar på en negativ trend sätts ytterligare 
åtgärder in. Varje månad delges nämnden det ekonomiska resultatet.  
 
Ett av de viktigare ekonomiska nyckeltalen i uppföljningen av verksamheten är det rullande 
underskottet, dvs vilket resultat nuvarande kostnader genererar på årsbasis. Vid årsskiftet 
2018/2019 uppgick det rullande underskottet till 36 mkr, i december 2019 till 20 mkr och vid 
utgången av kvartal 1 2020 till 14 mkr. Nämnden hävdar, i motsats till revisionen, att det 
finns ett systematiskt arbete som tydligt leder gentemot ett resultat i balans.  
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 78 Dnr 2020/132 

Justerares signatur  

 

 
 
 
Givetvis står det revisionen fritt att göra sin bedömningar men det är ändå anmärkningsvärt 
att revisionen förordar att utdela anmärkning för år 2019 gentemot den nämnd som de facto 
brutit tidigare negativ trend, verksamheten är numer på god väg mot ett resultat i balans. En 
större kännedom i revisionen avseende nödvändiga ledtider för att genomföra stora 
omställningar vore önskvärt. Noteras bör även att revisionen valt att inte rikta anmärkning 
mot föregående socialnämnd. 
 

Beslutsunderlag 
Svarsskrivelse angående revisionsberättelse för år 2019 av Christian Persson (M), 
Revisionsberättelse för år 2019 SN 2020/132, 
Beslut SNAU § 179/2020-04-23 Svar angående revisionsberättelse för år 2019 . 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 78 Dnr 2020/132 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna upprättat svar och 
överlämna till kommunfullmäktige. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna upprättat svar och 
överlämna till kommunfullmäktige. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservation/Deltar inte i socialnämndens arbetsutskott beslut 
Roger Jönsson (S) och Riccard Axtelius (S) deltar inte i beslutet. 
 

Föredragande vid socialnämndens sammanträde 
Socialnämndens ordförande, Christian Persson (M) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 79 Dnr 2020/5 

Justerares signatur  

 
 

Ekonomisk månadsrapport 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en prognos efter mars månad som visar på ett underskott med 
12,0 mkr vid årets slut. 
 
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1, 31 mars 2020, 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 2020-04-21, 
Beslut SNAU § 181/2020-04-23 Ekonomisk rapport. 

Förslag till beslut 
Socialnämndenarbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen. 

Föredragande vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
Peter Eriksson, ekonom 
 

Förslag till beslut under socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämndens arbetsutskott beslutar att man tagit del av 
den ekonomiska uppföljningen. 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av den ekonomiska uppföljningen. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 79 Dnr 2020/5 

Justerares signatur  

 

Föredragande vid socialnämndens sammanträde 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 80 Dnr 2020/123 

Justerares signatur  

 
 

Handläggningsrutiner av försörjningsstöd i samband med 
införande av E-ansökningar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämndens beslutar att införa ny handläggningsrutin vid arbete med handläggning av 
försörjningsstöd från den 1 september 2020 i samband med införande av elektronisk ansökan 
inom Social Omsorg i Ystads kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Under slutet av år 2019 så genomfördes ett byte av journalhanteringssystem inom 
Individ- och familjeomsorgen i Ystads kommun. Det nya journalhanteringssystemet, 
LifeCare, har två nya funktioner som möjliggör andra arbetsrutiner för arbetet med 
försörjningsstöd, Mina sidor och E-ansökningar. 

Beslutsunderlag 
Handläggningsrutiner av försörjningsstöd, 
Tjänsteskrivelse av enhetschef Julia Lundin, daterad den 7 april 2020, 
Beslut SNAU § 182/2020-04-23 Handläggningsrutiner av försörjningsstöd i samband med 
införande av E-ansökningar. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att införa ny rutin vid arbete 
med handläggning av försörjningsstöd från den 1 september 2020 i samband med 
införande av elektronisk ansökan inom Social Omsorg i Ystads kommun.  

Förslag till beslut under socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Roger Jönsson (S) föreslår att beslutsformuleringen ändras från ”införa ny rutin” till ”införa 
ny handläggningsrutin” 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att införa ny 
handläggningsrutin vid arbete med handläggning av försörjningsstöd från den 1 september  
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 80 Dnr 2020/123 

Justerares signatur  

 
2020 i samband med införande av elektronisk ansökan inom Social Omsorg i Ystads 
kommun. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Julia Lundin, enhetschef försörjningsenheten



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 81 Dnr 2020/124 

Justerares signatur  

 
 

Handläggningsrutiner och riktlinjer; Att Utreda Felaktiga 
utbetalningar och bidragsbrott – så kallat FUT utredningar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att införa ny handläggningsrutin vid arbete med utredningar av 
felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom Social Omsorg i Ystads kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 
En rutin för hur en FUT- utredning bör utföras, klargöra när det ska göras och vad som 
utredningen ska innehålla behövs för att tydliggöra det ansvar som kommunen har vad gäller 
arbetet med att Utreda Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.  

Beslutsunderlag 
Handläggningsrutiner FUT, 
Tjänsteskrivelse av enhetschef Julia Lundin, daterad den 7 april 2020, 
Beslut SNAU § 183/2020-04-23 Handläggningsrutiner och riktlinjer; Att Utreda Felaktiga 
utbetalningar och bidragsbrott – så kallat FUT utredningar. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att införa ny rutin vid arbete 
med utredningar av felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom Social Omsorg i Ystads 
kommun.  

Förslag till beslut under socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Roger Jönsson (S) föreslår att beslutsformuleringen ändras från ”införa ny rutin” till ”införa 
ny handläggningsrutin”. 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att införa ny 
handläggningsrutin vid arbete med utredningar av felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 
inom Social Omsorg i Ystads kommun. 
 
  
   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 81 Dnr 2020/124 

Justerares signatur  

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Julia Lundin, enhetschef försörjningsenheten



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 82 Dnr 2020/109 

Justerares signatur  

 
 

Föreningsbidragsansökan år 2020 från BRIS - barnens rätt i 
samhället 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att bevilja BRIS verksamhetsbidrag med 6 kronor per barn vilket 
innebär en summa på 35 682 kronor. 

 

Sammanfattning av ärendet 
BRIS (Barnes Rätt i Samhället) region Syd ansöker om bidrag för år 2020 med 60 000 kronor 
eller mer. Ansökan har tidigare baserats på att kommunen bidrar med 10 kronor/barn upp 
till 18 år boende i Ystads Kommun. Socialnämnden har tidigare år valt att bidra med 5 
kronor / barn fram till 2019 då Socialnämnden valde att utöka bidraget till 6 kronor / barn. 
Antalet barn i Ystads kommun i åldersspannet 0-18 år är för 2019, 5947 st. Uppgifterna är 
hämtade från SCB´s statistik. 
 
Beviljas verksamhetsbidrag med 5 kronor / barn blir summan 29 735 kronor. 
Beviljas verksamhetsbidrag med 6 kronor / barn blir summan 35 682 kronor. 

Beslutsunderlag 
Bidragsansökan år 2020 med bilagor, 
Barnchecklista för bidragsansökan 2020 Bris, 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Mattias Gunnarsson, daterad den 14 april 2020, 
Beslut SNAU § 187/2020-04-23 Föreningsbidragsansökan år 2020 från BRIS - barnens rätt i 
samhället. 

Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag till beslut från förvaltningen.  
 
(2019 beviljades BRIS 6 kronor/barn vilket innebar att BRIS beviljades 34 800 kronor, 
tidigare år har det beviljats 5 kronor / barn). 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 82 Dnr 2020/109 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut under socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden 
besluta att bevilja BRIS verksamhetsbidrag med 6 kronor per barn vilket innebär en summa 
på 35 682 kronor. 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att bevilja BRIS 
verksamhetsbidrag med 6 kronor per barn vilket innebär en summa på 35 682 kronor. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
BRIS 
Mattias Gunnarsson



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 83 Dnr 2020/41 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om jämställt försörjningsstöd 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner yttrandet över motionen om jämställt försörjningsstöd och 
föreslår kommunstyrelsen att bifalla motionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motionen om jämställt försörjningsstöd. 
Motionen inlämnad av Centerpartiet Ystad. 

Beslutsunderlag 
Motion om jämställt försörjningsstöd, 
Socialnämndens yttrande över motion om jämställt försörjningsstöd, 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef, Mattias Gunnarsson, 2020-04-16, 
Beslut SNAU § 185/2020-04-23 Yttrande över motion om jämställt försörjningsstöd. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna yttrandet över motionen om 
jämställt försörjningsstöd och översända denna till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut under socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Roger Jönsson (S) och Christian Persson (M) föreslår att socialnämndens arbetsutskott 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna motionen 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna yttrandet över motionen om 
jämställt försörjningsstöd och föreslår kommunstyrelsen att bifalla motionen. 
  
  
 
 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 84 Dnr 2020/116 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över ny Renhållningsordning för Ystads kommun 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att såsom yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden uppge att nämnden inte har några invändningar mot förslaget till 
Renhållningsordning för Ystads kommun 2021-2030. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har på remiss till samtliga nämnder och bolag skickat ut ett 
förslag till ny renhållningsordning för perioden 2021-2030, med begäran om svar senast 8 
maj. Denna består av en kretsloppsplan med 9 bilagor samt avfallsföreskrifter för Ystads 
kommun. 
Kretsloppsplanen har tagits fram tillsammans med det gemensamägda kommunala bolaget 
Sysav och elva av ägarkommunerna - Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 
Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.  

Beslutsunderlag 
Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 (motsvarande avfallsplan) med 
9 bilagor, 
Föreskrifter för avfallshantering, 
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, daterad den 30 
mars 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att såsom yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden uppge att nämnden inte har några invändningar mot förslaget till 
Renhållningsordning för Ystads kommun 2021-2030. 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att såsom yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden uppge att nämnden inte har några invändningar mot förslaget till 
Renhållningsordning för Ystads kommun 2021-2030. 
  
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 84 Dnr 2020/116 

Justerares signatur  

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 85 Dnr 2020/16 

Justerares signatur  

 
 

Informationsärende; Minnesanteckningar från 
samverkansgrupp Ystads Pensionärsråd och Ystad 
Tillgänglighetsråd 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av aktuella minnesanteckningar. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Att informera socialnämnden om samverkansgruppens synpunkter och önskemål, ger en 
ökad dialog med nämnden och att råden får inflytande och delaktighet i utvecklingen av 
verksamheten inom Social omsorg. 
 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från samverkansmöte med Ystad Pensionärsråd och Ystad 
Tillgänglighetsråd den 2 mars 2020 
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstaben Jenny Blom, 2020-04-07 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av aktuella minnesanteckningar. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Jenny Blom, enhetschef för kansli- och utvecklingsstaben



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 86 Dnr 2020/12 

Justerares signatur  

 
 

Anmälningsärenden till socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande anmälningsärende: 

 Beslut KF § 40/2020-03-19; Deltagande på distans vid sammanträden under 2020, 
 Beslut KF § 42/2020-03-19; Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 

socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval Sonja Valtonen Sköld (MP), 
 Kopia av Hid: SN 2020.1081: KF § 51/2020-03-19 Indexuppräkning enligt KPIF för 

vissa avgifter inom socialnämnden 

Beslutsunderlag 
Beslut KF § 40/2020-03-19; Deltagande på distans vid sammanträden under 2020, 
Beslut KF § 42/2020-03-19; Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval Sonja Valtonen Sköld (MP), 
Kopia av Hid: SN 2020.1081: KF § 51/2020-03-19 Indexuppräkning enligt KPIF för vissa 
avgifter inom socialnämnden, 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson, daterad den 16 april 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
  
  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 87 Dnr 2020/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
  

Beslutsunderlag 
2020-03-26 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 138, 144, 148-153, omedlebart 
justerade, 
2020-03-26 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 134-137, 139-143, 145-147, 154-163, 
normalt justerad, 
2020-04-07 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, § 172, omedelbart justerad, 
2020-04-07 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ §§ 164-171, 173-176, normalt 
justerad 
 
Personalärenden enligt avtal, SN 2020-04-23, 
 
Individ- & familjeomsorg (enheterna; Arbete och försörjning, Barn- och familjeenheten, 
Rådgivningsbyrån, Enheten för nyanlända), bistånd enligt SoL, LVU, LVM samt FB, 
perioden 2020-03-01 – 2020-03-31, 
 
Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 
Trafikförordningen samt LSS, perioden 2020-03-01 – 2020-03-31, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2020-03-01 – 2020-03-31, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2020-03-01 – 2020-03-31, 
 
Delegationsbeslut SN 2020-04-23; Josefin Hallgren, §§ 6/2020, Mattias Gunnarsson, §§ 15-
16/2020, Magnus Hörnblad, §§ 1-2/2020, Elisabeth Thulin § 4/2020, Jessica Olofsson, § 
1/2020, 
 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson, daterad den 16 april 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

  

SN § 89 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 Lex Sarah; Pengar saknas från brukares 
värdeskåp (2020/114, från socialnämndens arbetsutskott sammanträde den 7 april 2020 samt 
om det inkomna ledamotsinitiativet från Riccard Axtelius (S), Roger Jönsson (S), Birgitta 
Cestrone Nyman (S) och Cecilia Persson (V) om att socialnämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att ta bort kostnaden för tekniska hjälpmedel för pensionärer, som 
infördes genom beslut i kommunfullmäktige den 23 januari 2020, åtminstone tills 
coronakrisen är över. Ledamotsinitiativet är överlämnat till förvaltningen för utredning och 
beredning. 
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