
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2020-03-26 

 

 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 12:30-15:40 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Evert Andersson (M), på distansuppkoppling 
Cecilia Persson (V), på distansuppkoppling 
Mattias Gunnarsson, tillförordnad förvaltningschef samt verksamhetschef 
individ- och familjeomsorg 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 54-57 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri, §§ 54-59 
Åsa Lundblad, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 54-55 
Elsiabeth Ejlertsson, ekonom, §§ 54-59 
Peter Eriksson, ekonom, §§ 54-59 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Birgitta Cestrone Nyman (S) 
 
Justeringens 
plats och tid Digital justering 3 april 2020  
 
Paragrafer: 54-73 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare ………………………………………………………………… 
 Jenny Nilsson 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Christian Persson (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Birgitta Cestrone Nyman (S) 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-03-26 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-03 

Datum när anslaget tas ned 2020-04-25 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
 
 
Underskrift ........................................................................................................... 
 Jenny Nilsson 
  



 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2020-03-26 
 
Beslutande Christian Persson (M) 

Anne Olofsdotter (M) 
Roger Jönsson (S), påå distansuppkoppling 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Riccard Axtelius (S) 
Mohammad Omran (KD), §§ 54-64, 66-73 
Sonja Valtonen Sköld (MP) 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD), på distansuppkoppling 
 
Per-Erik Johansson (M)   ers: Agneta van Toor (L) 
Pernilla Magnusson Vallgren (C)  ers: Eva Clausson (C) 
 

 
  
 
  



 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 54 Fastställande av föredragningslistan   

§ 55 Förvaltningschefen informerar   

§ 56 Eknomisk månadsrapport 2020/5  

§ 57 
Tillfällig stängning av dagverksamheterna Hvita 
Briggen och Gläntan med anledning av 
Coronaviruset 

2020/110  

§ 58 Svar till revisionen avseende Region Skånes 
granskning av färdtjänsten 2020/71  

§ 59 Yttrande över motion rörande minnesgåva inom 
daglig verksamhet och sysselsättning 2020/46  

§ 60 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2019 2019/13  

§ 61 Årligt godkännande av attestförteckningen för Social 
Omsorg 2020/10  

§ 62 Anmälningsärenden till socialnämnden 2020 2020/12  

§ 63 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/3  

§ 64 Redovisning av meddelanden 2020 2020/4  

§ 65 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott   

§ 66 
Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av 
överklagat beslut om avslag på ansökan om tillfälligt 
utökat umgänge 

2018/238  

§ 67 
Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av 
överklagat beslut om avslag på ansökan om tillfälligt 
utökat umgänge 

2018/239  

§ 68 
Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av 
överklagat beslut om avslag på ansökan om tillfälligt 
utökat umgänge 

2018/240  

§ 69 Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av 
överklagat beslut om umgängesbegränsning 2018/238  

§ 70 Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av 2018/239  



 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

överklagat beslut om umgängesbegränsning 

§ 71 Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av 
överklagat beslut om umgängesbegränsning 2018/240  

§ 72 Anmälan om ordförandebeslut 2018/69  

§ 73 Övrigt   

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 54 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med strykning av punkten 4 Information; BUSO fastställer socialnämnden 
föredragningslistan till dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar strykning av punkt 4 Information; BUSO. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden, med strykning av punkten 4 
Information; BUSO, fastställer föredragningslistan till dagens sammanträde. 
  
  
  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 55 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gunnarsson, tillförordad verksamhetschef, lämnar följande information: 

 Skånetrafiken har efterlyst kontaktperson hos kommunen för eventuella behov av 
beslut rörande färdtjänsten. Förvaltningen har kommit fram till att utse Jenny Blom, 
enhetschef kansli- och utvecklingsstab, till kontaktperson. Utifrån vilka beslut som 
kommer att efterfrågas har sedan Jenny i uppgift att föra frågan vidare till rätt 
beslutsnivå hos kommunen. 

 Man kan redan nu se viss påverkan på försörjningsenheten till följd av Corona. 
 Det kommer ökat antal frågor till förvaltningen kring framförallt möjlighet att få 

hjälp med inköp under rådande Corona-situation och rekommendationer till äldre att 
inte gå ut. Hänvisar bland annat till affärer som startat upp med gratis hemkörning till 
sina kunder och detta är något som verkar fungera mycket bra. 

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Åsa Lundblad, informerar om vilka åtgärder, proaktiva 
samt planerade, som görs inom förvaltningen med anledning av utvecklingen kring Corona-
viruset. Bland annat har pandemiplanen uppdaterats, det har införts besöksförbud på 
samtliga äldreboenden och gruppboenden/LSS-boenden, basal handhygien har uppdaterats i 
verksamheterna, utökad beställning av bland annat skyddsutrustning har gjorts, daglig 
uppdatering sker via krisledningsstab, primärvård och egna verksamheter. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Mattias Gunnarsson, tillförordad förvaltningschef samt verksamhetschef Individ.- och 
familjeomsorg 
Dan Kjellsson, förvaltningschef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 56 Dnr 2020/5 

Justerares signatur  

 
 

Eknomisk månadsrapport 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av rapporten. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, och Peter Eriksson, ekonom, föredrar ekonomiskt resultat för 
februari 2020 som totalt gav ett utfall på 3,3 miljoner i underskott. 
  
  
  
  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 57 Dnr 2020/110 

Justerares signatur  

 
 

Tillfällig stängning av dagverksamheterna Hvita Briggen och 
Gläntan med anledning av Coronaviruset 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att stänga dagverksamheterna Hvita Briggen och Gläntan vilket 
innebär att tidigare beslut om rätt till bistånd i form av dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen upphävs tillsvidare. Beslutet verkställs från och med den 27 mars 2020. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den rådande situationen i landet med hänvisning till Coronaviruset samt 
den därvid följande sjukdomen Covid-19, har Folkhälsomyndigheten gått ut med 
uppmaningen om att personer som är 70 och äldre bör stanna hemma. Man bör låta bli att 
åka buss och tunnelbana, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor 
samtidigt. Istället bör man ta hjälp av anhöriga eller grannar för att exempelvis handla mat. 
 
De personer som besöker dagverksamheten på Hvita Briggen och Gläntan är personer som 
befinner sig i riskgruppen, de är över 70 år och har ofta flera underliggande sjukdomar. För 
att skydda dessa grupper samt för att undvika smittspridning inom berörd grupp på dessa 
dagverksamheter är det av vikt att stänga dessa dagverksamheter för en begränsad tid.  
 
Rätten till dagverksamheten grundar sig på beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Det är 
alltså så kallade gynnande beslut som behöver upphävas på det viset att berörda inte längre 
har tillgång till dagverksamhet på varken Hvita Briggen eller Gläntan. 
 
Enligt 37 § förvaltningslagen får ett, för den enskilde, gynnande beslut ändras om tvingande 
säkerhetsskäl motiverar det. Ändringen ska vara proportionerlig enligt 5 § förvaltningslagen. 
 
Enligt bestämmelsen i 37 § förvaltningslagen kan ett beslut ändras till nackdel för den 
enskilde när hänsynen till människors eller djurs liv och hälsa motiverar att en myndighet 
ändrar sitt tidigare beslut. Dessa säkerhetsskäl ska vara sådana att de kräver en omedelbar 
ändring. Vidare ska, enligt 5 § förvaltningslagen, ett sådant ingripande göras om åtgärden kan 
antas leda till det avsedda resultatet. En åtgärd får aldrig vara mer långtgående än vad som 
behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de 
olägenheter (problem) som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot. 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 57 Dnr 2020/110 

Justerares signatur  

 
Bedömningen är att stängningen av Hvita Briggen och Gläntan görs med hänvisning till de 
rekommendationer som utfärdats från Folkhälsomyndighetens sida och att de personer som 
berörs av stängningen tillhör riskgruppen som kan  drabbas särskilt hårt av det potentiellt 
dödliga Coronaviruset. För att skydda dessa enskilda personer samt andra personer inom 
verksamheterna, är bedömningen att hänsynen till dessa människors liv och hälsa motiverar 
att besluten om bistånd till dagverksamhet tillfälligt upphävs. Åtgärden att tillfälligt stänga 
dagverksamheterna får anses stå i rimlig proportion till ändamålet med stängningen då det 
gängse sättet från Folkhälsomyndighetens sida för att bekämpa viruset och skydda 
medborgarna i dagsläget är att tillse att, framförallt, människor som tillhör riskgrupperna inte 
i onödan utsätts för sociala sammanhang. Åtgärden är nödvändig för att uppnå önskat 
resultat i form av skydd från smitta och åtgärderna får, i nuläget, därmed anses nödvändiga. 
Åtgärderna får också anses stå i proportion till den skada den enskilde kan åsamkas i form av 
bland annat social isolering. Vad avser ökade behov av hemtjänstinsatser och/eller behov av 
ökad social samvaro, kan detta dessutom ordnas genom ökade hemtjänstinsatser eller besök 
av personal från dagverksamheterna.  
 
Sammanfattningsvis får förvaltningslagens krav på ändrade gynnande förvaltningsbeslut samt 
proportionalitet avseende desamma, anses uppfyllda. Socialnämnden följer utvecklingen av 
Covid-19 och omprövar kontinuerligt beslutet att stänga de nu aktuella verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Konsekvensanalys daterad den 23 mars 2020, av enhetschef Maria Cortenbach, 
Sammanställning av berörda personer med gynnande beslut om dagverksamhet enligt 4 
kapitlet 1 § socialtjänstlagen; 

 Berörda brukare Gläntans dagverksamhet, 
 Berörda brukare Hvita briggens dagverksamhet, 

Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson, daterad den 25 mars 2020, 
Beslut SNAU § 138/2020-03-26 Tillfällig stängning av dagverksamheterna Hvita Briggen och 
Gläntan med anledning av Coronaviruset. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden stänger dagverksamheterna Hvita Briggen och Gläntan vilket innebär att 
tidigare beslut om rätt till bistånd i form av dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
upphävs tillsvidare. 

Förslag till beslut under socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Nämndsekreterare framför att verksamheten framfört att dagverksamheterna ska stängas från 
och med den 27 mars 2020 och att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt förslag till 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 57 Dnr 2020/110 

Justerares signatur  

 
beslut med tillägg att beslutet verkställs från och med den 27 mars 2020 och att paragrafen 
justeras omedelbart. 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att stänga dagverksamheterna 
Hvita Briggen och Gläntan vilket innebär att tidigare beslut om rätt till bistånd i form av 
dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen upphävs tillsvidare. Beslutet verkställs från 
och med den 27 mars 2020. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Områdeschef Anna Larsson



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 58 Dnr 2020/71 

Justerares signatur  

 
 

Svar till revisionen avseende Region Skånes granskning av 
färdtjänsten 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att överlämna svar till revisionen i enlighet med tjänsteskrivelse 
2020-03-02 från enhetschefen för kansli- och utvecklingsstaben 

 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har bett om socialnämndens svar angående ett antal rekommendationer från en 
rapport om färdtjänsten som genomförts på uppdrag av revisorerna i Region Skåne. 
Rapporten har skrivits av Helseplan Consulting Group AB och avsikten har varit att bedöma 
om det bedrivs en ändamålsenlig färdtjänst i de tolv kommuner som överlåtit färdtjänsten till 
Region Skåne. 
 
I rapporten rekommenderas socialnämnden att tillse att representanter från nämnden deltar i 
Skånetrafikens kundråd, att representanterna har hög kunskapsnivå om färdtjänstrelaterade 
frågor, att det skapas en struktur för hur kommunen kan arbeta med kundnöjdhet samt att 
det finns ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen och vid behov 
genomföra förbättringsåtgärder. 

Beslutsunderlag 
Missivskrivelse från revisionen, 2020-02-19 
Rapport; Granskning av färdtjänst i Ystads kommun, Helseplan, januari 2020 
Tjänsteskrivelse, enhetschef för kansli- och utvecklingsstaben Jenny Blom, 2020-03-02 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att överlämna svar till 
revisionen i enlighet med tjänsteskrivelse 2020-03-02 från enhetschefen för kansli- och 
utvecklingsstaben. 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan förslag till beslut. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 58 Dnr 2020/71 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut under socialnämndens sammanträde 
Christian Persson (M) föreslår att socialnämnden beslutar att överlämna svar till revisionen i 
enlighet med tjänsteskrivelse 2020-03-02 från enhetschefen för kansli- och utvecklingsstaben 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Revisionen



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 59 Dnr 2020/46 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion rörande minnesgåva inom daglig 
verksamhet och sysselsättning 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att såsom yttrande till kommunstyrelsen föreslå att motionen ska 
avslås. 
 
Protokollsanteckning 
Cecilia Persson (V) lämnar protokollsanteckning. Redovisas i sin helhet sist i paragrafen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har på remiss till Socialnämnden översänt en motion av Annika Weitner, 
V, med förslag om att alla som deltar i daglig verksamhet samt sysselsättning som beviljats 
genom socialtjänstlagen ska uppmärksammas och uppvaktas på samma sätt och på liknande 
villkor som kommunens anställda. 
 
Verksamhetschef för Funktionsnedsättning och socialpsykiatri har föreslagit att motionen ska 
avslås. Det framkommer i tjänsteskrivelsen att deltagarna inom daglig verksamhet och 
sysselsättning på olika sätt uppmärksammas för sina arbetsinsatser.  

Beslutsunderlag 
Motion om minnesgåva inom daglig verksamhet och sysselsättning av Annika Weitner, V. 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för funktionsnedsättning och socialpsykiatri Maria Posa, 
2020-03-11 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att såsom yttrande till 
kommunstyrelsen föreslå att motionen ska avslås. 

Föredragande vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 59 Dnr 2020/46 

Justerares signatur  

 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att såsom yttrande till 
kommunstyrelsen föreslå att motionen ska avslås. 

Föredragande vid socialnämndens sammanträde 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Pernilla Magnusson Vallgren (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Cecilia Fahlborg (M) yrkar avslag till motionen i enlighet med socialnämndens arbetsutskott 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutat 
enligt socialnämndens arbetsutskott förslag till beslut. 

 
Protokollsanteckning till socialnämndens beslut 
Vänsterpartiet anser att minnesgåvan skulle vara ett viktigt principbeslut vad gäller 
likabehandlingsarbetet i kommunen. De här individerna bidrar till kommunen utifrån sina 
möjligheter och bör få samma uppvaktning som anställda efter 10 år och 25 år samt vid 
pensionsavgång. För att minimera den risk som tjänsteskrivelsen nämner, att det skulle kunna 
bli så att personer säger upp sin dagliga verksamhet i förtid för att få en present, så skulle 
man kunna göra om det till att de då bjuds på tårta istället för att få present.  
 

Likt de andra kommuner som har infört detta, skulle Ystad visa att vi tar 
likabehandlingsfrågan på allvar genom att besluta om dessa gåvor. Vad gäller ekonomin anser 
Vänsterpartiet att vi i vår föreslagna budget skulle ha utrymme till denna kostnad, som är 
liten i det större sammanhanget. Vi anser att om t e x politikerarvodena hade minskats, så 
hade liknande insatser kunnat genomföras med god marginal. 
 

Cecilia Persson, ersättare i socialnämnden för Vänsterpartiet 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Maria Posa, verksamhetschef FoS 
Sandra Elmvik, enhetschef FoS
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Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 60 Dnr 2019/13 

Justerares signatur  

 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2019 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda 
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 4 2019. 

 

Beslutsunderlag 
Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 4 2019, 
Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 2019, 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson, daterad den 2 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda 
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 4 2019. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 61 Dnr 2020/10 

Justerares signatur  

 
 

Årligt godkännande av attestförtecklningen för Social 
Omsorg 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna attestförteckning för Social Omsorg. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är 
korrekta vad gäller prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, 
kontering och beslut. Befogenheter, ansvar och skyldigheter för attestanter framgår av 
attestreglementet. 
 
Kommunfullmäktige fastställde ett nytt attestreglemente den 18 januari 2018. I den framgår 
följande ansvarsområden: 
 
Kommunfullmäktige fastställer attestreglementet.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar, genom ekonomiavdelningen, för att vid behov ta initiativ till 
förändring av reglementet. 
 
Kommunens nämnder ansvarar för att 
 antagna regler avseende detta reglemente följs 
 besluta om attestanter och ersättare inom sitt verksamhetsområde samt beloppsnivåer 

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

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

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

reglementets tillämpning och föreslå åtgärder vid behov 
 vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. 
 
Förvaltningschefen ansvarar inom verksamhetsområdet för att  
 tillse att attestförteckning upprättas och årligen bereds för beslut i nämnd samt 

tillhandahålls ekonomiavdelningen tillsammans med eventuella tillämpningsanvisningar 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 61 Dnr 2020/10 

Justerares signatur  

 
 fortlöpande under året fatta beslut om behöriga attestanter och beloppsnivåer samt 

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

 
Bifogad attestförteckning föreslås börjar gälla från och med den 23 mars 2020. 

Beslutsunderlag 
Attestförteckning Social Omsorg, senast ändrad 2020-02-18 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson, daterad den 23 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att godkänna attestförteckning 
för Social Omsorg. 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att godkänna attestförteckning 
för Social Omsorg. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomienheten



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 62 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 § 35/2020-02-20 För kännedom Granskning av socialnämndens åtgärder 
för ekonomi i balans 

Beslutsunderlag 
Kopia av Hid. SN 2020-665; Beslut KF § 35/2020-02-20 För kännedom Granskning av 
socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans, 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson, daterad den 19 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
  
  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 63 Dnr 2020/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Beslutsunderlag 
2020-02-27 Socialnämndens arbetsutskott protokoll §§ 81-110, 
2020-03-12 Socialnämndens arbetsutskott protokoll § 112, omedelbar justering, 
2020-03-12 Socialnämndens arbetsutskott protokoll §§ 111, 113-133 normalt justerade, 
 
Personalärenden enligt avtal, SN 2020-03-26, 
 
Individ- & familjeomsorg (enheterna; Arbete och försörjning, Barn- och familjeenheten, 
Rådgivningsbyrån, Enheten för nyanlända), bistånd enligt SoL, LVU, LVM samt FB, 
perioden 2020-02-01 – 2020-02-29, 
 
Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 
Trafikförordningen samt LSS, perioden 2020-02-01 – 2020-02-29, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2020-02-01 – 2020-02-29, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2020-02-01 – 2020-02-29, 
 
Delegationsbeslut SN 2020-03-26; Elisabeth Thulin §3/2020, Josefin Hallgren § 5/2020, 
Mattias Gunnarsson §§ 11-14, 
 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson, daterad den 19 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
  
  
  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 65 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Mohammad Omran (KD) deltar inte i beslutet då han inte är närvarande i 
sammanträdesrummet när ärendet behandlas. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Persson (M) informerar om ärende Lex Sarah; Rutin för hantering av privata medel 
har ej följts (2020/72) och Lex Sarah; Försvunna kontanter hos brukare, från 
socialnämndens arbetsutskott sammanträde den 12 mars 2020 samt om den inkomna 
skrivelse rörande arbetsmiljön på Kommendörsgatan som tagits upp vid socialnämndens 
arbetsutskott sammanträde den 26 mars 2020. 
  
  
  
  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

  

SN § 73 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Övrigt 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna (Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S) 
och Lilian Borén (S) ) har till dagens sammanträde lämnat ett ledamotsinitiativ angående 
inköp av varor. 

Förslag till beslut 
Christian Persson (M) föreslår att ledamotsinitiativet överlämnas till förvaltningen för 
handläggning och beredning. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg
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