
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2020-08-27 

 

 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 12:30-15:45, ajournering 

13:45-13:55 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Kent Andersson (SD), §§ 123-125 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Erika Hult, utredare, §§ 123-124 
Cecilia Larsson, projektledare, §§ 123-124 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, §§ 123-125 
Peter Eriksson, ekonom, §§ 123-125 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Marcus Bräutigam (MP) 
 
Digital justering Digital justering 
 
Paragrafer: 123-142 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Christian Persson (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Marcus Bräutigam (MP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-08-27 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-01 

Datum när anslaget tas ned 2020-09-23 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegtan i  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2020-08-27 
 
Beslutande Christian Persson (M) 

Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Agneta van Toor (L) 
Riccard Axtelius (S) 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD) 
Marcus Bräutigam (MP) 
My Henriksson (KD) 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) 
 
Per-Erik Johansson (M)   ers: Anne Olofsdotter (M) 
Kent Andersson (SD), § 126-142 ers: Thomas Heinrich (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 123 Fastställande av föredragningslistan  5 

§ 124 Förändrad avgiftsmodell för beslut utifrån 
socialtjänstlagen 2020/135 6 - 8 

§ 125 Ekonomisk rapport 2020/5 9 

§ 126 Medel till Samordningsförbundet Sydöstra Skåne, 
FINSAM 2020/237 10 - 11 

§ 127 
Svar på ledamotsinitiativ om det är möjligt att 
inrymma verksamhet från Social Omsorg i 
fastighet Räfsan 1 

2020/178 12 - 13 

§ 128 Svar på remiss gällande strategi och riktlinjer för 
parkering 2020/227 14 

§ 129 Förvaltningschefen informerar  15 

§ 130 Val av nya ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott 2019-2022  16 

§ 131 Redovisning av anmälningsärenden 2020/12 17 

§ 132 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3 18 

§ 133 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4  

§ 134 Begäran om vårdens upphörande, utökat umgänge 
samt placering i hemmet 2018/69  

§ 135 Anmälan om ordförandebeslut 2019/252  

§ 136 Anmälan om ordförandebeslut 2019/252  

§ 137 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 
Föräldrabalken 2020/228  

§ 138 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2020/230  

§ 139 Yttrande till Kammarrätten med anledning av 
överklagat beslut om umgängesbegränsning 2018/238  

§ 140 Yttrande till Kammarrätten med anledning av 
överklagat beslut om umgängesbegränsning 2018/239  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

§ 141 Yttrande till Kammarrätten med anledning av 
överklagat beslut om umgängesbegränsning 2018/240  

§ 142 Övrigt  19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 123 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med strykning av punkterna 4. Information; Rutin och stödmaterial avseende placerade barns 
skolgång (2020/1), 5. Information; BUSO (2020/1), 20. Nedläggning av påbörjad 
faderskapsutredning (2020/229), 25. Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott, 26. Aktuella utbildningserbjudanden samt 27. Inkomna handlingar till 
socialnämnden, fastställer socialnämnden föredragningslistan till dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar strykning av punkten 4. Information; Rutin och 
stödmaterial avseende placerade barns skolgång (2020/1), punkten 5. Information; BUSO 
(2020/1), punkten 20. Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning (2020/229), punkten 
25. Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott, punkten 26. Aktuella 
utbildningserbjudanden samt punkten 27. Inkomna handlingar till socialnämnden.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden, med strykning av punkterna 4. 
Information; Rutin och stödmaterial avseende placerade barns skolgång (2020/1), 5. 
Information; BUSO (2020/1), 20. Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning (2020/229), 
25. Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott, 26. Aktuella 
utbildningserbjudanden samt 27. Inkomna handlingar till socialnämnden, fastställer 
föredragningslistan till dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 124 Dnr 2020/135 

Justerares signatur  

 
 

Förändrad avgiftsmodell för beslut utifrån socialtjänstlagen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anta ny avgiftsmodell för Social 
Omsorg från och med 2021-01-01. Återrapport om nya avgiftsmodellens införande och utfall 
ska ske till socialnämnden i augusti 2021. 

Protokollsanteckning 
Roger Jönsson (S) lämnar protokollsanteckning för Socialdemokraterna. Redovisas i sin 
helhet sist i paragrafen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Social Omsorg har sett över sin nuvarande avgiftsmodell då den inte lever upp till kraven på 
effektivitet och rätt användande av resurser.  
 
Den nya avgiftsmodellen tar avstamp i att nyttja resurser på ett bättre sätt genom att; 
1.  Minska manuell administration genom att nyttja verksamhetssystemet bättre så att 
avgiftsunderlaget kvalitetssäkras  
2. Brukarens avgift bygger på beslutad tid där tiden beräknas utifrån en schablon 
3. Underlättar styrning då avgiftsunderlaget baseras på ett tydligare insatsträd i 
verksamhetssystemet 
 
Genom att införa en ny avgiftsmodell blir processen i verksamhetssystemet, från 
biståndsbeslut till avgift, mer rättssäker då man går från, i viss mån, manuell hantering till en 
process som hanteras av verksamhetssystemet. 

Beslutsunderlag 
Remissutskick angående förslag till ny avgiftsmodell inom Social Omsorg rörande SOL-
beslut, 
Remissvar från Ystads pensionärsråd - Ny avgiftsmodell 2020, 
Svarsskrivelse på inkommet remissvar från Ystads Pensionärsråd, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 8 augusti 2020, av utredare Erika Hult. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 124 Dnr 2020/135 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anta ny avgiftsmodell för Social 
Omsorg från och med 2021-01-01. 

Föredragande 
Erika Hult, utredare 
Cecilia Larsson, projektledare 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
Peter Eriksson, ekonom 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras 13:45-13:55. 
 
Roger Jönsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut med 
tilläggsyrkande att socialnämnden får återrapport om nya avgiftsmodellens införande och 
utfall i augusti 2021. 
 
Christian Persson (M) yrkar bifall till Roger Jönssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Anna Sjöland (SD) yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till ärendets komplexitet 
samt i enlighet med pensionärsrådets skrivelse att ett förtydligande och ytterligare utredning 
av ärendet görs. Detta för att säkerställa att den nya avgiftsmodellen inte innebär ökade 
kostnader för våra pensionärer i behov av hjälpinsatser från hemtjänst/hemsjukvård i Ystads 
kommun. 
 
Christian Persson (M) yrkar avslag på återremissyrkandet. 

Beslutsgång 
Christian Persson (M) ställer frågan om socialnämnden ska avgöra ärendet idag eller om 
socialnämnden ska bifalla Anna Sjölands (SD) återremissyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Christian Persson (M) frågar om socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut och finner 
att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Christian Persson (M) frågar om socialnämnden beslutar att bifalla eller avslå Roger Jönssons 
(S) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 124 Dnr 2020/135 

Justerares signatur  

 
Protokollsanteckning 
Vi utgår ifrån att förändringen av avgiftssystemet leder till mindre administrativt arbete för 
hemtjänstpersonalen som gör att de får mer tid över till omsorgs- och vårdinsatser. Det ska 
inte heller leda till att personalens schema detaljstyrs utifrån minuter och timmar som ska 
utföras hos de som är i behov av äldreomsorgen utan utgå ifrån behoven och få ta den tid 
det behöver ta. Förändringen av avgiftssystemet ska inte skapa oro hos de äldre och leda till 
att avgifterna ökar i sin helhet. Enligt ekonomerna ska detta vara neutralt och innebära att 
avgifterna inte ökar intäkter för Socialnämnden. Det är viktigt att detta nya avgiftssystem 
följs upp noga och eventuella problem och fel åtgärdas som drabbar den enskilde och 
personalen negativt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 125 Dnr 2020/5 

Justerares signatur  

 
 

Ekonomisk rapport 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av ekonomisk rapport för juli 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, och Peter Eriksson, ekonom, föredrar resultat för juli 2020.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 126 Dnr 2020/237 

Justerares signatur  

 
 

Medel till Samordningsförbundet Sydöstra Skåne, FINSAM 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att tilldela Samordningsförbundet Sydöstra Skåne 523 735 kronor för 
verksamhetsåret 2021. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne har i skrivelse äskat om 523 735 kr för 
verksamhetsåret 2021 från Ystads kommun. Detta är en ökning med 76 735 kr i jämförelse 
med förra årets tilldelning till Samordningsförbundet.  
 
Kommunfullmäktige har 2008-05-15 beslutat att Ystad ska ingå i Samordningsförbundet 
Sydöstra Skåne tillsammans med Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Simrishamns kommun, Skurups kommun, Sjöbo kommun samt Tomelilla kommun. 
 
Förvaltningen föreslår att Socialnämnden beslutar om att ge Samordningsförbundet samma 
anslag som tidigare år utifrån att nämndens nuvarande ekonomiska läge inte medger den 
höjning som Samordningsförbundet begärt. Ystad kommun betalade ut 447 000 inför år 
2020 och samma summa inför år 2019. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne skrivelse med äskande av medel 2021 Ystad, 
Bilaga med fördelning mellan samordningsförbund - Finsam idealfördelning 2021, 
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2020-08-18. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att tilldela Samordningsförbundet Sydöstra Skåne 447 000 kr för 
verksamhetsåret 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 126 Dnr 2020/237 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden beslutar att tilldela Samordningsförbundet 
Sydöstra Skåne 523 735 kronor för verksamhetsåret 2021. 
 
Roger Jönsson (S), Pernilla Magnusson Wallgren (C), Marcus Bräutigam (MP) och Agneta 
van Toor (L) yrkar bifall till Christian Perssons yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden Christian Persson (M) ställer förslag till beslut mot eget yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt Christian Perssons (M) yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 127 Dnr 2020/178 

Justerares signatur  

 
 

Svar på ledamotsinitiativ om det är möjligt att inrymma 
verksamhet från Social Omsorg i fastighet Räfsan 1 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att konstatera att nämnden i nuläget inte har någon verksamhet som 
är lämplig att inrymma i fastigheten Räfsan 1.  
 
Socialnämnden beslutar skicka över till Samhällsbyggnadsnämnden att Räfsan fortsätter att 
vara i kommunal ägo och kunna användas för kommunal verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott har 2020-05-26 gett förvaltningen i uppdrag att utreda ett 
ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vari föreslås att 
socialförvaltningen ska ta fram förslag på vilka verksamheter eller delar av verksamhet som 
skulle kunna vara placerad i fastighet Räfsan 1. 
 
Social Omsorg har inte kunnat hitta någon verksamhet som skulle vara lämplig att inrymma i 
fastigheten. Det finns behov av att hitta lokaler för LSS-boenden men Räfsan 1 innehar en 
för liten yta och lokalen blir därför inte ett kostnadseffektivt framtida boende. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ rörande rådslag om Räfsan, 20200524 
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstaben 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att konstatera att nämnden i nuläget inte har någon verksamhet som 
är lämplig att inrymma i fastigheten Räfsan 1. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar om tilläggsyrkande att Socialnämnden beslutar skicka över till 
Samhällsbyggnadsnämnden att Räfsan fortsätter att vara i kommunal ägo och kunna 
användas för kommunal verksamhet. 
 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) yrkar bifall till socialdemokraternas yrkande. 
 
Cecilia Fahlborg (M) yrkar avslag till Roger Jönssons (S) tilläggsyrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 127 Dnr 2020/178 

Justerares signatur  

 

Beslutsgång 
Christian Persson (M) frågar om socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut och finner 
att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Christian Persson (M) frågar om socialnämnden beslutar att avslå eller bifalla Roger Jönssons 
(S) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar att avslå Roger Jönssons (S) 
tilläggsyrkande. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som önskar avslå tilläggsyrkandet = JA. Den som önskar bifalla tilläggsyrkandet = NEJ. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar socialnämnden att bifalla tilläggsyrkandet. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Per.-Erik Johansson (M) X   
Roger Jönsson (S)  X  
Birgitta Cestrone Nyman (S)  X  
Cecilia Fahlborg (M) X   
Pernilla Magnusson Wallgren (C) 

 
X  

Agneta van Toor (L) X   
Riccard Axtelius (S)  X  
My Henriksson (KD) X   
Marcus Bräutigam (MP) X   
Anna Sjöland (SD) 

 
X  

Lilian Borén (S)  X  
Kenth Andersson (SD) 

 
X  

Christian Persson (M) X   
 
Resultat: 

 
6 

 
7 

 

 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 128 Dnr 2020/227 

Justerares signatur  

 
 

Svar på remiss gällande strategi och riktlinjer för parkering 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att meddela 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att nämnden inte har några synpunkter rörande föreslagen 
strategi och riktlinjer för parkering. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på remiss skickat ut ett förslag till strategi och riktlinjer 
för parkering i Ystads tätort. Parkeringsstrategin omfattar både cykel- och bilparkering på 
allmän platsmark och kommunal kvartersmark samt hantering av parkering i detaljplaner och 
bygglov. 
 
I Ystads kommun pågår och planeras det för många exploateringsprojekt och 
ombyggnadsprojekt. I dessa projekt är parkering en viktig fråga att hantera. Olika 
ställningstaganden kring parkering behöver också ständigt göras i den löpande verksamheten 
utifrån tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och stadsmiljö för att möjliggöra och 
bibehålla Ystads kvalitet och attraktion.  
 

Beslutsunderlag 
Remissutgåva, Strategi och riktlinjer för parkering, 2020-05-28 
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att meddela 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att nämnden inte har några synpunkter rörande föreslagen 
strategi och riktlinjer för parkering.  
  
  
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 129 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Social Omsorg, Dan Kjellsson, lämnar följande information: 

 Sommaren inom verksamheterna har fungerat bra.  
 Rörande covid-19 har förvaltningen haft ett bekräftat fall på ett av våra LSS-boenden. 

Situationen hanterades utifrån uppgjorda rutiner och har fallit väl ut. Personen är nu 
friskförklarad och inga nya fall har inträffat. 

 Det finns i nuläget inga nya direktiv från Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen 
om att exempelvis kunna lägga på besöksförbuden inom de särskilda 
boendeformerna. Frågor kring hur besök ska kunna lösas framöver har börjat dyka 
upp inför hösten och vintern då det kanske börjar bli för kallt att genomföra besöken 
utomhus.  

 Som en åtgärd för att begränsa antalet deltagare på socialnämndens sammanträden 
har förvaltningschefen bestämt att tjänstemän endast deltar på socialnämndens 
sammanträde vid de punkter då de har något att föredra. 

 Till nästa socialnämnds sammanträde kommer mer information att lämnas gällande 
framtida byggnationer och prognoser. 

 Fråga kring arbetet med familjecentral väcks av Agneta van Toor (L) och Dan 
Kjellsson meddelar att man tittar på den så kallade Prästvillan och även region Skåne 
har tittat på aktuella lokaler. Verksamheten inom Social Omsorg är positiva till 
aktuella lokaler och man inväntar Region Skånes ställningstagande.  

 Riccard Axtelius (S) väcker fråga om kommunen fått de pengar som Skånetrafiken 
annonserat att man haft i minskade kostnader till följd av minskat resande utifrån 
covid-19. Dan Kjellsson meddelar att dessa pengar har kommunen redan fått ta del 
av i form av avdrag på senaste fakturan.  

  
  
  
  
 
Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 130 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Val av nya ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2019-
2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att som ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott efter 
Mohammad Omran (KD) välja My Henriksson (KD). 
 
Socialnämnden beslutar att som ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott efter Eva 
Clausson (C) välja Pernilla Magnusson Wallgren (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Mohammad Omran (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden och blivit 
entledigad av Kommunfullmäktige, KF § 97/2020-06-17. Till hans plats som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott behöver därför ny ledamot väljas.  
 
Eva Clausson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden och blivit 
entledigad av Kommunfullmäktige, KF § 123/2020-08-20. Till hennes plats som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott behöver därför ny ledamot väljas. 
 
Förslag på nya ersättare framläggs av socialnämndens ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 24 augusti 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag till beslut från förvaltningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden beslutar att som ny ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott efter Mohammad Omran (KD) välja My Henriksson (KD). 
 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden beslutar att som ny ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott efter Eva Clausson (C) välja Pernilla Magnusson Wallgren (C). 
  
 
Beslut skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 131 Dnr 2020/12 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av anmälningsärenden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande anmälningsärende: 

 Kopia av Hid: SN 2020.2264; KS § 133/2020-06-17 Redovisning av handlingsplaner 
från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, 

 KF § 97 2020-06-17 Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot  i 
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval - Mohammad Omran (KD), 

 Kopia av Hid: SN 2020.2266; KF § 113 /2020-06-17 För kännedom: svar på 
Granskning av färdtjänst i Region Skåne och i tolv deltagande kommuner. 

Beslutsunderlag 
Kopia av Hid: SN 2020.2264; KS § 133/2020-06-17 Redovisning av handlingsplaner från 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, 
KF § 97 2020-06-17 Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot  i socialnämnden 
samt därav föranlett fyllnadsval - Mohammad Omran (KD), 
Kopia av Hid: SN 2020.2266; KF § 113 /2020-06-17 För kännedom: svar på Granskning av 
färdtjänst i Region Skåne och i tolv deltagande kommuner, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 augusti 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 132 Dnr 2020/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

Beslutsunderlag 
2020-06-25 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 298-299, 304, 306, 316_omedelbar 
justerade, 
2020-06-25 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 297, 300-303, 305, 307-315, 317-
318_normalt justerade, 
2020-07-09 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 319-335, 
2020-07-20 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, § 336, 
2020-08-13 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§  337-372, 
 
Personalärenden enligt avtal, SN 2020-08-27, 
 
Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, Barn- 
och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, LVU, LVM samt 
FB, perioden 2020-06-01 – 2020-06-30 samt 2020-07-01 – 2020-07-31, 
 

Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 
Trafikförordningen samt LSS, perioden 2020-06-01 – 2020-06-30 samt 2020-07-01 – 
2020-07-31, 
 

Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2020-06-01 – 2020-06-30 
samt 2020-07-01 – 2020-07-31, 
 

Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2020-06-01 – 2020-06-30 samt 
2020-07-01 – 2020-07-31, 
 

Delegationsbeslut SN 2020-08-27; Denny Walldén § 1/2020, Per Persson §1-2/2020, Josefin 
Hallgren §§ 13-14/2020, Dan Kjellsson §§ 13-17, Hanne Lassgård § 1/2020, Ajsela Music § 
1/2020, Mattias Gunnarsson §§ 29-32/2020, Eva Bergman § 1/2020, Gabriella Clemedtson 
§§ 6-8/2020, Paterick Kronvall §1/2020, Hanna Antoft § 1/2020, Jeanette Tillgren § 2/2020, 
Julia Lundin § 1/2020, Elisabeth Thulin § 6-8/2020 
 
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 augusti 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

  

SN § 142 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Persson (M) framför att som följd av att han valt att i stort sett renodla 
socialnämndens arbetsutskott till att behandla individärenden har verksamhetsärenden 
kommit att delges övriga partier i ett sent skede inför socialnämndens sammanträde. Har 
därför kommit fram till att man kommer ha utökade presidiemöte där ledamöterna i 
socialnämndens arbetsutskott får ta del av kommande ärenden i form av arbetsmaterial. 
Dessa möten kommer att hållas i samband med vartannat sammanträde för socialnämndens 
arbetsutskott.  
 
Birgitta Cestrone Nyman (S) framför fråga kring hemsidan för våld i nära relationer (VINR) 
där det bör finnas en snabbknapp för att snabbt lämna sidan om man behöver. Christian 
Persson (M) framför att denna fråga är väckt med Individ- och familjeomsorg som med hjälp 
av IT-avdelningen tittar på lösning. 
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