
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2020-12-17 

 

 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 12:30-18:10 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Tommy Persson (S), §§ 197-200 
Cecilia Persson (V), §§ 197-201, distansdeltagande 
Kent Andersson (SD), §§ 197-201, 204-209 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Sofie Forss, personalkonsult, § 197-198, distansdeltagande 
Alexandra Hansson, folkhälsostrateg, §§ 199-200 
Richard Magnusson, fältsekreterare, § 199 
Josefin Hallgren, enhetschef, § 201 
Jeanette Tillgren, enhetschef, § 201 
Maria Posa, enhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri, § 197-
198, 204 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Pernilla Magnusson Wallgren (C) 
 
Digital justering Se sista sidan 
 
Paragrafer: 197-209 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Christian Persson (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Pernilla Magnusson Wallgren (C) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-12-17 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-18 

Datum när anslaget tas ned 2021-01-09 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
 
  
  

1



 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-17 
 
Beslutande Christian Persson (M) 

Anne Olofsdotter (M), distansdeltagande 
Roger Jönsson (S), §§ 197-201 (ej beslut § 201), 204-209, 
distansdeltagande 
Birgitta Cestrone Nyman (S), distansdeltagande 
Cecilia Fahlborg (M), distansdeltagande 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) 
Riccard Axtelius (S), §§ 197-203, distansdeltagande 
My Henriksson (KD), distansdeltagande 
Marcus Bräutigam (MP), §§ 197-199 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S), distansdeltagande 
Thomas Heinrich (SD), distansdeltagande 
 
 
Kent Andersson (SD), §§ 202-203 ers: Roger Jönsson (S) 
Kevin Sundin (M)  ers: Eva Hallmer Lindahl (L) 
Tommy Persson (S), § 201-209 ers: Marcus Bräutigam (MP) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 197 Fastställande av föredragningslistan  4 

§ 198 Information; Heltid som rättighet - resurspass, 
hälsosamma scheman 2020/1 5 

§ 199 Information; Barnchecklistan 2020/1 6 

§ 200 Information; BUSO 2020/1 7 

§ 201 information; Genomlysning av barn- och familj 2020/1 8 

§ 202 Förvaltningschefen informerar  9 

§ 203 Information; Den regionala samverkan för 
psykiatrin 2020/1 10 

§ 204 Nedläggning av Träffpunkten inom 
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 2020/239 11 - 12 

§ 205 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3 13 

§ 206 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4  

§ 207 Väcka talan hos Tingsrätt om 
vårdnadsöverflyttning enligt Föräldrabalken 2018/31  

§ 208 Inkomna handlingar till socialnämnden  14 

§ 209 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott  15 

  

3



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 197 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden fastställer följande föredragningslista till dagens sammanträde: 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Information; Heltid som rättighet - resurspass, hälsosamma scheman 2020/1 
5 Information; Barnchecklistan 2020/1 
6 Information; BUSO 2020/1 
7 Information; Genomlysning av barn- och familj 2020/1 
8 Förvaltningschefen informerar  
9 Information; Den regionala samverkan för psykiatrin 2020/1 

10 Nedläggning av Träffpunkten inom Funktionsnedsättning och 
socialpsykiatri 2020/239 

11 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3 
12 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4 

13 Väcka talan hos Tingsrätt om vårdnadsöverflyttning enligt 
Föräldrabalken 2018/31 

15 Inkomna handlingar till socialnämnden  
16 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson föreslår att punkt 10 Förvaltningschefen informerar flyttas 
till efter punkt 7 Information; Genomlysning av barn- och familj. 
 

Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns något att redovisa till punkt 14 
Aktuella utbildningserbjudanden. 
 

Ingen ledamot anmäler ärende till punk 17 Övrigt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden, med flytt av punkt 10 Förvaltningschefen 
informerar, samt med strykning av punkterna 17 Aktuella utbildningserbjudanden och 17 
Övrigt, fastställer föredragningslistan till dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 198 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Heltid som rättighet - resurspass, hälsosamma 
scheman 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sofie Forss, personalkonsult, föredrar arbetet med heltid som rättighet. Går igenom 
införandeprocess och hur arbetet nu fortgår.  
 
Diskuteras för och nackdelar och hur uppfattningen är bland personalen rörande 
förändringen. Det finns många olika synpunkter och uppfattningar bland personal och 
socialnämnden har bland annat tagit emot en namninsamling. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 199 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Barnchecklistan 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Hansson, folkhälsostrateg, och Richard Magnusson, fältsekreterare, informerar om 
Barnkonventionen som lag och hur detta bland annat kommer att påverka socialnämndens 
arbete. Barnchecklistan som finns sedan länge är ett viktigt redskap i detta arbete. 
Genomgång av hur barnchecklistan fylls i och vad man ska tänka på när man svarar på dom 
olika frågorna i checklistan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 200 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; BUSO 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Hansson, folkhälsostrateg, informerar om BUSO:s arbete. Presenterar ny 
organisation för BUSO och att man inför 2021 planerar för att förvaltningscheferna återigen 
ska ingå i BUSO. Alexandra presenterar även de mål och delmål som BUSO ska arbeta mot 
framöver. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 201 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Genomlysning av barn- och familj 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Josefin Hallgren, enhetschef, och Jeanette Tillgren, enhetschef, presenterar den 
genomlysning som genomförts av barn- och familjeenheten, barnblocket.  

Beslutsunderlag 
Presentation; Genomlysning av barnblocket 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 202 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson lämnar följande information: 

 Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, redovisar kring 
sitt uppdrag att undersöka möjligheterna att starta ett Fontänhus bara för Ystads 
kommun, kanske med hjälp av FINSAM-pengar. Kan konstatera att FINSAM-
pengar kan inte användas då det i FINSAM ingår flera kommuner. Inom Social 
Omsorg finns inte resurser att starta i egen regi.  

 Med anledning av den allmänna spridningen Covid -19 i samhället samt till viss del en 
ökning i kommunens verksamhet, vidtas extra åtgärder som berör b la stödenhet och 
växelvården. Det är också infört krav på munskydd och visir även när personal träffas 
i mötessituationer, det vill säga inte bara vid brukarnära arbetssituation. 

 Kommunstyrelsen har beslutat vid sammanträde den 16 december 2020 att 
presentkort ska skickas till alla tillsvidare- och månadsanställda som en uppskattning 
för allt arbete under pandemin.  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Förvaltningschef Dan Kjellsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 203 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Den regionala samverkan för psykiatrin 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson redogör för hur den regionala samverkan för psykiatrin är 
organiserad, vilka aktiviteter som sker samt hur planeringen för verksamhetsåret 2021 ser ut. 
Redogör även för aktiviteter som skett tidigare år. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 204 Dnr 2020/239 

Justerares signatur  

 
 

Nedläggning av Träffpunkten inom Funktionsnedsättning och 
socialpsykiatri 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande motivering till förtydligande: 

1. Utredning /beskrivning av verksamheten de 3 senaste åren. Beskrivning av 
grupperna, ålder, och sammanlagt antal timmar per vecka. 

2. Tydlig plan för de hjälpsökande vart de kan få stöd istället. 
3. Chef från äldreomsorgen behöver titta på verksamheten. Vad kan göras bättre? 
4. Nya hjälpsökande – vart kan de vända sig? 

 

Sammanfattning av ärendet 
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri föreslår att den öppna verksamheten Träffpunkten 
läggs ner utifrån att det visat sig svårt att få kvalitet i verksamheten då besökarna har haft 
olika behov. Personalen har bedömt att besökarna kan få ett bättre utbyte genom andra 
verksamheter, en del är äldre och kan vända sig till mötesplatser som riktar sig till dem och 
andra är yngre med olika problematik som behöver en verksamhet som passar dem. Några 
har besökarna har bedömts kunna få ett biståndsbeslut för sysselsättning enligt 
Socialtjänstlagen. Utifrån detta har verksamheten bedömt att en stängning av Träffpunkten 
kan ske utan att det får större konsekvenser. 
 
Ärendet föredrogs för Ystad Pensionärsråd och Ystad Tillgänglighetsråd vid ett 
samverkansmöte 2020-09-14. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Maria Posa, 2020-09-18, 
YPR Remissvar; Nedläggning av Träffpunkten 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar om nedläggning av verksamheten Träffpunkten inom 
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Verksamhetschefen får i uppdrag att tillse att 
ansvarig personal vidtar de åtgärder som är möjliga för att hjälpa de besökare som har 
kommit till Träffpunkten att hitta andra mötesplatser/sysselsättning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 204 Dnr 2020/239 

Justerares signatur  

 

Föredragande 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna yrkar på återremiss med följande 
motivering till förtydligande: 

5. Utredning /beskrivning av verksamheten de 3 senaste åren. Beskrivning av 
grupperna, ålder, och sammanlagt antal timmar per vecka. 

6. Tydlig plan för de hjälpsökande vart de kan få stöd istället. 
7. Chef från äldreomsorgen behöver titta på verksamheten. Vad kan göras bättre? 
8. Nya hjälpsökande – vart kan de vända sig? 

 
Sverigedemokraterna yrkar på återremiss i enlighet med Centerpartiet och 
Socialdemokraterna.  
 
Kevin Sundin (M) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Beslutsgång 
Christian Persson (M) ställer yrkande om återremiss mot yrkande om bordläggning och 
finner att socialnämnden beslutat att återremittera ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Verksamhetschef för Funktionsnedsättning och socialpsykiatri
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 205 Dnr 2020/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Beslutsunderlag 
2020-11-13 Socialnämndens arbetsutskott protokoll § 454, 
2020-11-20 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 455-480, 
2020-12-03 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 481-499, 
 
Personalärenden enligt avtal, SN 2020-12-17, 
 
Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, Barn- 
och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, LVU, LVM samt 
FB, perioden 2020-11-01 – 2020-11-30, 
 
Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 
Trafikförordningen samt LSS, perioden 2020-11-01 – 2020-11-30, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2020-11-01 – 2020-11-30, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2020-11-01 – 2020-11-30, 
 
Delegationsbeslut SN 2020-12-17, Elisabeth Thulin § 13/2020, Ajsela Music § 2/2020, 
Gabriella Clemedtson, § 11/2020, 
 
Tjänsteskrivelse, daterad den 10 december 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 208 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Inkomna handlingar till socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av de inkomna skrivelserna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson redogör för tre olika skrivelser med frågor rörande att 
brukarinflytandesamordnarfunktionen (BISAM) ska upphöra. Skrivelserna har besvarats av 
förvaltningen med hänvisning till att det är styrgruppen, som består av representanter från 
varje kommun och från regionen, som ansvarar för hur samverkan ska gå till och därmed 
också dom som kan ge besked på de frågor som ställs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

  

SN § 209 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 beslut från socialnämndens arbetsutskott den 3 
december 2020, SnAu § 498, Förfrågan från samhällsbyggnadsförvaltningen angående en 
ändring i Social Omsorgs beställning av Ljuskällan. 
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