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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2020-10-22 
 
Beslutande Christian Persson (M) 

Anne Olofsdotter (M) 
Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Riccard Axtelius (S) 
My Henriksson (KD) 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) 
Eva Hallmer Lindahl (L) 
 
Kevin Sundin (M), §§ 167-176 ers: Cecilia Fahlborg (M) 
Cecilia Persson (V), §§ 159-160 ers: Lilian Borén (S) 
Douglas Andersson (M), §§ 163-176 ers: Thomas Heinrich (SD) 
Kent Andersson (SD)   ers: Anna Sjöland (SD) 
Gunilla Christerson (C)   ers: Marcus Bräutigam (MP) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 159 Fastställande av föredragningslistan  4 - 5 

§ 160 Förändringar i kostens innehåll och justerade avgifter 
inom Social Omsorg 2020/258 6 - 9 

§ 161 Information; BUSO 2020/1 10 

§ 162 Handlingsplan efter T 2 uppföljning 2020/126 11 - 12 

§ 163 Nämndens rätt att fatta beslut om enskilda 
befattningar/tjänster 2020/290 13 - 14 

§ 164 Svar till revisionen rörande granskning av 
budgetprocessen 2020/265 15 

§ 165 Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet 
Sydöstra Skåne 2020/288 16 

§ 166 Uppdrag till arbetsutskottet om att besvara en remiss 
rörande SOU 2018:88 2020/276 17 

§ 167 Socialnämndens sammanträdesplan för 2021 2020/247 18 - 20 

§ 168 Förvaltningschefen informerar  21 

§ 169 
Informationsärende Minnesanteckningar från 
samverkansmöte Ystads Pensionärsråd och Ystad 
Tillgänglighetsråd 

2020/16 22 

§ 170 Anmälningsärenden till socialnämnden 2020 2020/12 23 

§ 171 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3  

§ 172 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4  

§ 173 Anmälan om ordförandebeslut 2018/240  

§ 174 Anmälan om ordförandebeslut 2020/199  

§ 175 Anmälan om ordförandebeslut 2020/200  

§ 176 Inkomna handlingar till socialnämnden  24 

  

3



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 159 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 Förändringar i kostens innehåll och justerade avgifter inom Social 
Omsorg 2020/258 

5 Information; BUSO  2020/1 

6 Handlingsplan efter T 2 uppföljning 2020/126 

7 Nämndens rätt att fatta beslut om enskilda befattningar/tjänster 2020/290 

8 Svar till revisionen rörande granskning av budgetprocessen 2020/265 

9 Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Sydöstra Skåne 2020/288 

10 Uppdrag till arbetsutskottet om att besvara en remiss rörande SOU 
2018:88 2020/276 

11 Socialnämndens sammanträdesplan för 2021 2020/247 

12 Förvaltningschefen informerar  

13 Informationsärende Minnesanteckningar från samverkansmöte Ystads 
Pensionärsråd och Ystad Tillgänglighetsråd 2020/16 

14 Anmälningsärenden till socialnämnden 2020 2020/12 

15 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3 

16 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4 

17 Anmälan om ordförandebeslut 2018/240 

18 Anmälan om ordförandebeslut 2020/199 

19 Anmälan om ordförandebeslut 2020/200 

20 Inkomna handlingar till socialnämnden  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 159 Dnr   

Justerares signatur  

 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Persson (M) meddelar att punkterna 4 Förändringar i kostens innehåll och justerade 
avgifter inom Social Omsorg (2020/258) och 5 Information; BUSO (2020/1) byter plats på 
föredragningslistan. 
 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns några beslut att särskilt redovisa 
under punkt 20 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott. Meddelar också 
att det inte finns något att särskilt redovisa under punkt 21 Aktuella utbildningserbjudanden. 
 
Ingen ledamot anmäler ärende till punkten 23 Övrigt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden fastställer föredragningslista till dagens 
sammanträde med justering av ordning av punkterna 4 Förändringar i kostens innehåll och 
justerade avgifter inom Social Omsorg (2020/258) och 5 Information; BUSO (2020/1) samt 
med strykning av punkterna 20 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott, 21 
Aktuella utbildningserbjudanden och 23 Övrigt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 160 Dnr 2020/258 

Justerares signatur  

 
 

Förändringar i kostens innehåll och justerade avgifter inom 
Social Omsorg 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att justera avgifterna för kost inom både 
ordinärt boende och särskilt boende från och med 1 januari 2021 i enlighet med kommunens 
självkostnad vilket blivit beräknat till följande: 
Matdistribution 65 kr/portion (tillval av färska grönsaker är kostnadsfritt) 
Måltidsabonnemang särskilt boende och korttid 120 kr/dygn 
Korttidsvistelse barn   84 kr upp<14 år ≥14år 120 kr   
Detta ska regleras årligen enligt konsumentprisindex KPIF med basår juni 2020. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska följa Region Skånes 
avgifter för kosttillägg, sondnäring, berikningsprodukter och förtjockningsmedel. Vid 
förändringar av regionens avgifter kommer kommunen framåt att göra samma förändringar.  
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att införa jämkning från och med 1 
januari 2021 av kostavgiften för de brukare som har ett underskott i sitt avgiftsutrymme. 
Jämkningen blir i paritet med underskottet och kan aldrig bli större än det förhöjda 
minimibeloppet för fördyrad kost. 
 
Avgiftsförändringen införs när förändringen av kostens innehåll kan verkställas. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Pernilla Magnusson Wallgren (C), Riccard 
Axtelius (S), Gunilla Christerson (C) och Cecilia Persson (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget avslagsbeslut. 

Protokollsanteckning 
Roger Jönsson (S) och Pernilla Magnusson Wallgren (C) lämnar protokollsanteckning. 
Redovisas i sin helhet sist i paragrafen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda hur möjligheterna ser ut att få ett tillägg om  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 160 Dnr 2020/258 

Justerares signatur  

 
alternativrätter, färska grönsaker och dessert i matdistributionen i ordinärt boende. Därtill 
om det är möjligt att få till stånd en näringsberäkning av de måltider som levereras av 
kostenheten. I uppdraget ingår även att utreda möjligheterna till att leverera kylda rätter till 
brukare i ordinärt boende som alternativ. Samtidigt ska avgifterna för matdistribution och 
måltidsabonnemang ses över så att de är i nivå med kommunens självkostnad. 
 
I utredningen framkommer att det finns möjlighet för kostenheten att erbjuda alternativrätt, 
tillbehör, färska grönsaker och dessert till brukare i ordinärt boende. Förvaltningen föreslår 
att avgifterna höjs till att vara i linje med kommunens självkostnad vilket innebär att priset 
för matdistribution blir 70 kr per portion och att måltidsabonnemanget inom särskilt boende 
kommer att kosta 120 kr per dygn. 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från möte 2020-10-09, Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd, 
Tjänsteskrivelse av utredare Erika Hult, 2020-09-17 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att justera avgifterna för kost inom både 
ordinärt boende och särskilt boende från och med 1 januari 2021 i enlighet med kommunens 
självkostnad vilket blivit beräknat till följande: 
Matdistribution   70 kr/portion  
Måltidsabonnemang särskilt boende och korttid 120 kr/dygn 
Korttidsvistelse barn   84 kr upp<14 år ≥14år 120 kr   
Detta ska regleras årligen enligt konsumentprisindex KPIF med basår juni 2020. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska följa Region Skånes 
avgifter för kosttillägg, sondnäring, berikningsprodukter och förtjockningsmedel. Vid 
förändringar av regionens avgifter kommer kommunen framåt att göra samma förändringar.  
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att införa jämkning från och med 1 
januari 2021 av kostavgiften för de brukare som har ett underskott i sitt avgiftsutrymme. 
Jämkningen blir i paritet med underskottet och kan aldrig bli större än det förhöjda 
minimibeloppet för fördyrad kost. 

Föredragande 
Erika Hult, utredare 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
Kristina Andersson, dietist 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 160 Dnr 2020/258 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras klockan 13:25 – 13:40. 
 
Roger Jönsson (S) yrkar avslag på förslag till beslut.  
Pernilla Magnusson Wallgren (C) yrkar avslag på förslag till beslut. 
Cecilia Persson (V) yrkar avslag på förslag till beslut. 
 
Christian Persson (M) yrkar att socialnämnden beslutar att kostnaden för matdistribution 
fastställs till 65 kronor/portion och att tillval av grönsaker är avgiftsfritt samt att 
avgiftsförändringen införs när förändringen av kostens innehåll kan verkställas. I övrigt 
beslutar socialnämnden enligt förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Christian Persson (M) ställer de tre förslagen mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutat enligt Christian Perssons (M) förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar för Christian Perssons (M) förslag till beslut = JA. Den som röstar för att 
avslå Christian Perssons (M) förslag till beslut = NEJ. 
 
Omröstningsresultat: 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar socialnämnden enligt Christian Perssons (M) förslag 
till beslut. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Anne Olofsdotter (M) X   
Roger Jönsson (S)  X  
Birgitta Cestrone Nyman (S)  X  
Cecilia Fahlborg (M) X   
Pernilla Magnusson Wallgren (C) 

 
X  

Eva Hallmer Lindahl (L) X   
Riccard Axtelius (S)  X  
My Henriksson (KD) X   
Gunilla Christerson (C) 

 
X  

Kenth Andersson (SD) X   
Cecilia Persson (V)  X  
Thomas Heinrich (SD) X   
Christian Persson (M) X   
 
Resultat: 

 
7 

 
6 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 160 Dnr 2020/258 

Justerares signatur  

 
Protokollsanteckning 
2017 gjordes en genomgripande analys av måltidssituationen inom äldreomsorgen. Utifrån 
den togs det fram en handlingsplan. Det är viktigt att en ny måltidsutredning görs där ett nytt 
helhetsgrepp tas. En djupgående analys behövs görs av hela måltiden inom Vård och 
Omsorg som har bäring in i framtiden. På det sättet kvalitetssäkras måltiden och 
måltidssituationen. Det handlar om maten, matens innehåll, om transport av maten, om 
tillagning och tillagningskök på alla äldreboenden, upplägg, stöd vid måltid, äldres egna 
erfarenheter och önskemål, finansiering med mera. Det är också viktigt att det kopplar in i 
andra program som har med maten att göra så att en helhet skapas. Det ger trygghet för att 
maten och måltiden håller hög kvalité och skapar trygghet för den enskilde. 
I dag är det ett politiskt hattande från styret där helheten saknas. Det behövs ett kostprogram 
för att få styrets önskemål att fungera men det är inte upphandlat och på plats. Utredning av 
kyld mat är inte startad utan ska komma senare. Priset och vad som ska gälla ändrades vid 
sittande möte där styret valde att frångå förvaltningens rekommendation där en mer 
djupgående motivering saknades. Prishöjningen blir för stor för den enskilde. Det saknas 
också en risk- och konsekvensanalys på denna förändring. 
 
För socialdemokraterna       För centerpartiet 
Roger Jönsson Pernilla Magnusson Wallgren 
 
 
 

 
     
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 161 Dnr 2020/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; BUSO 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, redogör för BUSO:s 
arbete och vad som är aktuellt nu och framåt. Framförallt fokuseras arbetet för närvarande 
kring: 

 Barnchecklistan – arbeta med att utveckla denna 
 Hedersrelaterad problematik 
 Backa barnet 
 Växa tryggt 
 Familjecentral 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 162 Dnr 2020/126 

Justerares signatur  

 
 

Handlingsplan efter T 2 uppföljning 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av uppföljning och information rörande handlingsplan efter T2 
uppföljning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I tertial två uppföljningen framgår att nämnden visar på ett prognosticerat underskott 
motsvarande 9 mkr till årets slut. Resultatet visar att underskottet minskat sedan tertial ett 
med 3 mkr. Denna plan är ett komplement till planen som omfattar de nio prioriterade 
områden och som förvaltningen arbetar vidare med.  
 
Utföraravdelningarna hälsa, vård och omsorg samt funktionsnedsatta och socialpsykiatri är i 
balans. Medan beställaravdelningen individ- och familjeomsorgen visar på ett ökat underskott 
sedan tertial ett. Därav har avdelningen fått i uppdrag att göra en analys och ta fram en 
rapport med åtgärdsplan tills december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2020, av förvaltningschef Dan Kjellsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner upprättad handlingsplan och att den delges Kommunstyrelsen. 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden ska besluta att socialnämnden tagit del av 
uppföljning och information rörande handlingsplan efter T2 uppföljning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 162 Dnr 2020/126 

Justerares signatur  

 

Beslutsgång 
Christian Persson (M) ställer förvaltningens förslag till beslut mot sitt eget förslag till beslut 
och finner att socialnämnden beslutar enligt Christian Perssons (M) förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 163 Dnr 2020/290 

Justerares signatur  

 
 

Nämndens rätt att fatta beslut om enskilda 
befattningar/tjänster 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. 

Beslutsmotivering 
Ärendet behöver förtydliganden kring juridik och reglemente i frågan. 

 

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

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

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

13



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 163 Dnr 2020/290 

Justerares signatur  

 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Cecilia Magnusson Wallgren (C) yrkar på att ärendet återremitteras. 
Christian Persson (M) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 
Båda yrkar återremiss med motivering att det behövs förtydliganden kring juridik och 
reglemente i frågan. 

Beslutsgång 
Christian Persson (M) frågar om socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att socialnämnden beslutar att återemittera ärendet till 
förvaltningen för förtydliganden kring juridik och reglemente i frågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 164 Dnr 2020/265 

Justerares signatur  

 
 

Svar till revisionen rörande granskning av budgetprocessen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen såsom nämndens svar till revisionen 
rörande granskning av budgetprocessen. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Pernilla Magnusson Wallgren (C), Riccard 
Axtelius (S), Gunilla Christerson (S) och Lilian Borén (S) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har begärt svar om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad 
som framkommit i genomförd granskning av budgetprocessen, senast den 15 november. 
 
Förvaltningen har i tjänsteskrivelse tagit fram ett förslag till svar på revisionens 
rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
Missiv från Revisionen, 2020-09-16 om genomförd granskning av budgetprocessen, 
Granskningsrapport 2020, ”Ystads kommun – Granskning av budgetprocessen”, genomförd 
av EY, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 oktober 2020, av Dan Kjellsson, förvaltningschef Social 
Omsorg. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen såsom nämndens svar till revisionen 
rörande granskning av budgetprocessen. 
  
  
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Revisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 165 Dnr 2020/288 

Justerares signatur  

 
 

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Sydöstra Skåne 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2019 från Samordningsförbundet Sydöstra 
Skåne. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne har inkommit med årsredovisning för 2019 inklusive 
granskningsrapport och revisionsberättelse för socialnämnden att ta del av och godkänna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Sydöstra Skåne, 
Granskningsrapport 2019 Samordningsförbundet Sydöstra Skåne, 
Revisionsberättelse 2019, 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund protokoll nr 2 § 70 (Finsam), 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2019 från Samordningsförbundet Sydöstra 
Skåne. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut skickas till: 
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 166 Dnr 2020/276 

Justerares signatur  

 
 

Uppdrag till arbetsutskottet om att besvara en remiss 
rörande SOU 2018:88 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att besvara remiss SOU 2018:88, 
”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” till Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet har på remiss översänt utredningen SOU 2018:88, ”Översyn av insatser 
enligt LSS och assistansersättningen” till bland andra Ystad kommun, med begäran om svar 
senast den  
12 november. 
 
Social Omsorg nåddes inte av det första utskicket från Socialdepartementet utan fick först 
remissen vid en påminnelse i slutet av september. Utredningen är omfångsrik och består av 
över tusen sidor i två delar. 
 
Förvaltningen föreslår att Socialnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag i svara på remissen då 
utskottet har ett inplanerat möte den 5 november och detta ger handläggarna mer tid att 
utarbeta ett svar. 
 

Beslutsunderlag 
(Remissutskick från Socialdepartementet – skickas inte ut till mötet då materialet omfattar 
över 1000 sidor), 
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2020-10-09. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att besvara remiss SOU 2018:88, 
”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” till Socialdepartementet. 
  
  
 
Beslut skickas till: 
Enhetschef för kansli- och utvecklingsstaben
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 167 Dnr 2020/247 

Justerares signatur  

 
 

Socialnämndens sammanträdesplan för 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar om ordinarie sammanträdesdagar för 2021 för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott enligt följande: 
Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden 
Torsdag 14 januari, klockan 08:30  

Torsdag 28 januari, klockan 08:30 Torsdag 28 januari, klockan 13:00 

Torsdag 11 februari, klockan 08:30  

Torsdag 25 februari, klockan 08:30 Torsdag 25 februari, klockan 13:00 

Torsdag 11 mars, klockan 08:30 
 

Torsdag 25 mars, klockan 08:30 Torsdag 25 mars, klockan 13:00 

Torsdag 15 april, klockan 08:30  

Torsdag 29 april, klockan 08:30 Torsdag 29 april, klockan 13:00 

Onsdag 12 maj, klockan 08:30  

Torsdag 27 maj, klockan 08:30 Torsdag 27 maj, klockan 13:00 

Torsdag 10 juni, klockan 08:30 
 

Torsdag 1 juli, klockan 08:30 Torsdag 1 juli, klockan 13:00 

Torsdag 15 juli, klockan 08:30  

Torsdag 12 augusti, klockan 08:30 
 

Torsdag 26 augusti, klockan 08:30 Torsdag 26 augusti, klockan 13:00 

Torsdag 9 september, klockan 08:30 
 

Torsdag 30 september, klockan 08:30 Torsdag 23 september, klockan 13:00 

Torsdag 14 oktober, klockan 08:30  

Torsdag 28 oktober, klockan 08:30 Torsdag 28 oktober, klockan 13:00 

Torsdag 11 november, klockan 08:30 
 

Torsdag 25 november, klockan 08:30 Torsdag 25 november, klockan 13:00 

Torsdag 16 december, klockan 08:30 Torsdag 16 december, klockan 13:00 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 167 Dnr 2020/247 

Justerares signatur  

 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag har tagits fram för sammanträdesplan för socialnämndens arbetsutskott och 
socialnämnden under 2020. Planen utgår från socialnämndens reglemente och 
kommunstyrelsens sammanträdesplan 2021. 

Beslutsunderlag 
KF § 143/2020-08-20 Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar om ordinarie sammanträdesdagar för 2021 för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott enligt följande: 
Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden 
Torsdag 14 januari, klockan 08:30  

Torsdag 28 januari, klockan 08:30 Torsdag 28 januari, klockan 12:30 

Torsdag 11 februari, klockan 08:30  

Torsdag 25 februari, klockan 08:30 Torsdag 25 februari, klockan 12:30 

Torsdag 11 mars, klockan 08:30 
 

Torsdag 25 mars, klockan 08:30 Torsdag 25 mars, klockan 12:30 

Torsdag 15 april, klockan 08:30  

Torsdag 29 april, klockan 08:30 Torsdag 29 april, klockan 12:30 

Onsdag 12 maj, klockan 08:30  

Torsdag 27 maj, klockan 08:30 Torsdag 27 maj, klockan 12:30 

Torsdag 10 juni, klockan 08:30 
 

Torsdag 1 juli, klockan 08:30 Torsdag 1 juli, klockan 12:30 

Torsdag 15 juli, klockan 08:30  

Torsdag 12 augusti, klockan 08:30 
 

Torsdag 26 augusti, klockan 08:30 Torsdag 26 augusti, klockan 12:30 

Torsdag 9 september, klockan 08:30 
 

Torsdag 30 september, klockan 08:30 Torsdag 23 september, klockan 12:30 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 167 Dnr 2020/247 

Justerares signatur  

 
Torsdag 14 oktober, klockan 08:30  

Torsdag 28 oktober, klockan 08:30 Torsdag 28 oktober, klockan 12:30 

Torsdag 11 november, klockan 08:30 
 

Torsdag 25 november, klockan 08:30 Torsdag 25 november, klockan 12:30 

Torsdag 16 december, klockan 08:30 Torsdag 16 december, klockan 12:30 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämndens sammanträden har ordinarie starttid 
klockan 13:00. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut skickas till: 
Socialnämndens ledamöter 
Kommunkansliet 
Ledningsgruppen Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 168 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson lämnar följande information: 

 Inom Social Omsorg har det förekommit några fall av konstaterad Covid19 och detta 
har hanterats enligt framtagna rutiner. 

 Gällande arbetet med Familjecentral pågår fortfarande diskussioner kring den så 
kallade Gula villan och man avvaktar besked från Region Skåne om de anser att 
utrymmet är tillräckligt för ändamålet. 

 Det finns på tomten kring Gula villan även möjlighet att bygga LSS-boende, dialogen 
med fastighetsägaren påbörjades i våras och utvecklades till att även omfatta 
familjecentralen i samverkan med regionen. Nu avvaktar vi besked från regionen om 
faciliteterna är tillräckliga.  

 Det har inkommit förfrågan till förvaltningen om att det finns ett intresse om att 
bygga LSS-boende på en av tomterna där Willys tidigare låg. Förvaltningen har svarat 
att det är av intresse beroende på hur planerna för den gula villan utvecklas.  

 Angående byggnation av särskilt boende i Trädgårdsstaden behöver frågan gå till 
Kommunstyrelsen för beslut om vilka steg som ska tas vidare.  

 Förvaltningen har tagit fram ett underlag om hur verksamheten kan samordna sig 
genom att samlokaliseras. Utredningen har visat på flera potentiella 
samordningsvinster bla när det gäller transporter, förenklad samverkan och 
personalplanering. 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 169 Dnr 2020/16 

Justerares signatur  

 
 

Informationsärende Minnesanteckningar från 
samverkansmöte 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 pensionärsråd och tillgänglighetsråd, 
2020-09-14, 
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2020-09-22 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av aktuella minnesanteckningar. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Enhetschef för kansli- och utvecklingsstaben
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 170 Dnr 2020/12 

Justerares signatur  

 
 

Anmälningsärenden till socialnämnden 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande anmälningsärende: 

 Beslut KF § 147/2020-09-24 Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter Agneta van Toor (L), 

 Kopia av Hid: SN 2020.3151; Beslut KF § 151/2020-09-24 Redovisning - Översyn 
investeringsbudget 2020, 

 Kopia av Hid: SN 2020.3013; KS § 178/2020-09-30 Uppföljning av 
kommunstyrelsens beslut om handlingsplan utifrån budget i balans, 

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

Beslutsunderlag 
Beslut KF § 147/2020-09-24 Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter Agneta van Toor (L), 
Kopia av Hid: SN 2020.3151; Beslut KF § 151/2020-09-24 Redovisning - Översyn 
investeringsbudget 2020, 
Kopia av Hid: SN 2020.3013; KS § 178/2020-09-30 Uppföljning av kommunstyrelsens 
beslut om handlingsplan utifrån budget i balans, 
Kopia av Hid: SN 2020.3315; KS § 188/2020-09-30  Delårsrapport 2 31 augusti 2020 för 
Ystads kommun, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 september 2020, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

  

SN § 176 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Inkomna handlingar till socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av inkommen handling och handläggning av densamma. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson redogör för en synpunktsskrivelse som inkommit rörande 
synpunkt på utförande och bemötande. Synpunkt inskickad av person beviljad insatser enligt 
lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (Hid: SN 2020.3310). 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson redogör också för förvaltningens svarsskrivelse i ärendet.  

Socialnämndens hantering 
Socialnämnden har inget övrigt att tillägga utifrån förvaltningens svar till synpunktsställaren.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Paula Kuylenstierna, biträdande verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri
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