
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2021-04-29 

 

 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 11:00-15:45 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Tommy Persson (S), §§ 75-88 
Per-Erik Johansson (M) 
Cecilia Persson (V), §§ 76-95, klockan 11:15-15:45 
Kent Andersson (SD) 
Mattias Gunnarsson, tf förvaltningschef 
Ajsela Music, verksamhetschef 
Emma Sjöström, personalkonsult, §§ 75-76 
Desirée Håkansson, personalkonsult, §§ 75-76 
Sofie Forss, personalkonstul, §§ 75-76 
Åsa Lundblad, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 78 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, §§ 78-88 
Peter Eriksson, ekonom, §§ 78-88 
Jenny Blom, enhetschef kansli- och utvecklinsstaben, §§ 78-88 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Anna Sjöland (SD) 
 
Digital justering   
 
Paragrafer: 75-95 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Anna Sjöland (SD) 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-04-29 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-06 

Datum när anslaget tas ned 2021-05-28 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2021-04-29 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Fredrik Roxenius (M) 
Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Eva Hallmer Lindahl (L), §§ 75-76, 11:00-12:00 
Riccard Axtelius (S) 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD) 
My Henriksson (KD) 
Marcus Bräutigam (MP), §§ 75-88, klockan 11:00-15:40 
 
Gunilla Christerson (C)   ers: Pernilla Magnusson Wallgren (C) 
Tommy Persson (S), §§ 89-95 ers: Marcus Bräutigam (MP) 
Mats Sidnor (M), §§ 77-95  ers: Eva Hallmer Lindahl (L) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 75 Fastställande av föredragningslistan  4 - 5 

§ 76 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
2020 2021/186 6 

§ 77 Information; Inventering delade turer 2021/11 7 

§ 78 Informationsärende; Patientsäkerhetsberättelser 
2020 2021/145 8 

§ 79 Information; Fördelning kontaktpolitiker Social 
Omsorg, mandatperiod 2019-2022 2019/73 9 

§ 80 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 1, 2021 2021/6 10 

§ 81 Intern kontrollplan med riskanalys 2021 2021/189 11 

§ 82 Kvalitetsberättelse för Social Omsorg 2020 2021/192 12 

§ 83 Strategi mot våld i nära relationer 2021/132 13 - 14 

§ 84 Förvaltningschefen informerar  15 

§ 85 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 16 

§ 86 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 17 

§ 87 Redovisning av meddelanden 2021/4  

§ 88 Övrigt  18 

§ 89 Anmälan om ordförandebeslut; Utökat umgänge 2018/238  

§ 90 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/238  

§ 91 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/239  

§ 92 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/240  

§ 93 Anmälan om ordförandebeslut; Utökat umgänge 2020/199  

§ 94 Yttrande till Förvaltningsrätten gällande 
umgängesbegränsning 2020/199  

§ 95 Yttrande till Förvaltningsrätten gällande 
umgängesbegränsning 2020/200  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 75 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med strykning av punkterna 23 Inkomna handlingar till socialnämnden, 24 Aktuella 
utbildningserbjudande eller 25 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott 
samt med flytt av punkten 26 Övrigt fastställer socialnämnden föredragningslista till dagens 
sammanträde enligt följande: 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 2021/186 
5 Information; Inventering delade turer 2021/11 
6 Informationsärende; Patientsäkerhetsberättelser 2020 2021/145 

7 Information; Fördelning kontaktpolitiker Social Omsorg, 
mandatperiod 2019-2022 2019/73 

8 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 1, 2021 2021/6 
9 Intern kontrollplan med riskanalys 2021 2021/189 
10 Kvalitetsberättelse för Social Omsorg 2020 2021/192 
11 Strategi mot våld i nära relationer 2021/132 
12 Förvaltningschefen informerar  
13 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 
14 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 
15 Redovisning av meddelanden 2021/4 
16 Övrigt  
17 Anmälan om ordförandebeslut; Utökat umgänge 2018/238 
18 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/238 
19 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/239 
20 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/240 
21 Anmälan om ordförandebeslut; Utökat umgänge 2020/199 
22 Yttrande till Förvaltningsrätten gällande umgängesbegränsning 2020/199 
23 Yttrande till Förvaltningsrätten gällande umgängesbegränsning 2020/200 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 75 Dnr   

Justerares signatur  

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns något att rapportera till 
punkterna 23 Inkomna handlingar till socialnämnden, 24 Aktuella utbildningserbjudande eller 
25 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott.  
 
Roger Jönsson (S) anmäler ärende till punkten 26 Övrigt.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden beslutar att stryka punkterna 23 Inkomna 
handlingar till socialnämnden, 24 Aktuella utbildningserbjudande samt 25 Information om 
beslut från socialnämndens arbetsutskott från dagens föredragningslista.  
 
Anne Olofsdotter (M) föreslår också att socialnämnden beslutar att flytta punkten 26 Övrigt 
att behandlas före punkt 16 Anmälan om ordförandebeslut; Utökat umgänge (2018/238).  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 76 Dnr 2021/186 

Justerares signatur  

 
 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av uppföljningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Emma Sjöström, personalkonsult, föredrar den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avseende 2020.  
 
Resultatet från uppföljningen kommer nu lämnas till ledningsgruppen Social Omsorg för 
genomgång. Utifrån ledningsgruppens genomgång kommer socialnämnden sedan att få en 
återrapport. 
  
  
  
  
 

6



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 77 Dnr 2021/11 

Justerares signatur  

 
 

Information; Inventering delade turer 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sofie Forss, personalkonsult, föredrar den inventering av delade turer som genomförts för att 
ta fram underlag kring vad det skulle medföra för kostnader att helt ta bort delade turer från 
scheman inom Hälsa, vård och omsorg respektive Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri. 
 
Sofie Forss redovisar även resultatet från den medarbetarenkät som genomförts rörande 
erfarenheter kring Heltid som rättighet. Svarsfrekvensen har enbart uppgått till 64% och det 
hade varit önskvärt med högre svarsfrekvens. Påminnelser har dock gått ut både via chefer 
och via direktmail i ett försök att öka svarsfrekvensen.  

Socialnämndens behandling 
Några av socialnämndens ledamöter efterfrågar råmaterialet från enkätundersökningen och 
Sofie Forss meddelar att detta skickas till nämndsekreterare Jenny Nilsson så de ledamöter 
som önskar ta del av hela råmaterialet kan kontakta henne. 
 
Socialnämnden efterfrågar fortsatt uppföljning och Sofie Forss meddelar att detta planeras 
att genomföras till nästa år när även verksamheterna inom Funktionsnedsättning och 
socialpsykiatri arbetat en tid enligt Heltid som rättighet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 78 Dnr 2021/145 

Justerares signatur  

 
 

Informationsärende; Patientsäkerhetsberättelser 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av Patientsäkerhetsberättelse 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Åsa Lundblad, har tagit fram Patientsäkerhetsberättelse 
2020 samt även tagit emot Patientsäkerhetsberättelse 2020 från Vigavägen framtagen av 
Förenade Care. 

Beslutsunderlag 
 Patientsäkerhetsberättelse 2020, 
 Patientsäkerhetsberättelse Vigavägen 2020, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 18 mars 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av Patientsäkerhetsberättelse 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 79 Dnr 2019/73 

Justerares signatur  

 
 

Information; Fördelning kontaktpolitiker Social Omsorg, 
mandatperiod 2019-2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden tar del av uppdaterad förteckning över kontaktpolitiker och de ledamöter och 
ersättare som inte anmält område får möjlighet att anmäla sig. 
 
Det förs resonemang kring om man som ledamot/ersättare kan vara kontaktpolitiker för mer 
än ett verksamhetsområde. Detta har inte varit grundtanken med uppdrag som 
kontaktpolitiker då det även ska utgöra en tydlighet mot respektive verksamhet vilka 
ledamöter/ersättare som är kontaktpolitiker för just sitt verksamhetsområde. Om någon 
ledamot/ersättare ska ha möjlighet att vara kontaktpolitiker för fler verksamhetsområden 
måste samma möjlighet ges till samtliga och det finns då inte längre meningsfullt med någon 
fördelning. Varje verksamhetschef får då kalla hela socialnämnden till sina respektive 
verksamhetsträffar.  
 
Socialnämnden enas inte vid sammanträdet kring huruvida det ska vara tillåtet att vara 
kontaktpolitiker för mer än ett verksamhetsområde men verksamhetscheferna bedömer att 
för att kontaktpolitiker-funktionen ska få tänkt effekt bör varje ledamot/ersättare välja ett 
verksamhetsområde. Istället kan man välja att lyfta fråga om kontaktpolitiker och möjlighet 
att byta verksamhetsområde vid varje årsskifte för att möjliggöra tätare byta av 
verksamhetsområde. 
 
De ledamöter/ersättare som inte anmält verksamhetsområde kan meddela till 
nämndsekreterare Jenny Nilsson när vederbörande bestämt sig. 
  
  
  
  
 
 
 
Beslut skickas till: 
Förteckning av kontaktpolitiker skickas till verksamhetschefer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 80 Dnr 2021/6 

Justerares signatur  

 
 

Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 1, 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en prognos efter mars månad som visar på ett underskott med 
22,0 mkr vid årets slut. 
 
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
 Delårsrapport 1 2021, 
 Tjänsteskrivelse av Tf förvaltningschef Mattias Gunnarsson den 20 april 2021. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen. 

Föredragande 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
Peter Eriksson, ekonom 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 81 Dnr 2021/189 

Justerares signatur  

 
 

Intern kontrollplan med riskanalys 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till intern kontrollplan med risk- och 
väsentlighetsanalys för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2021. Enligt reglementet för 
intern kontroll i Ystads kommun ska respektive nämnd varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Framtagandet av planen ska föregås av en risk- och 
väsentlighetsanalys. Analysen syftar till att identifiera och kartlägga händelser som medför en 
risk att nå oönskat resultat. Riskerna har värderats utifrån sannolikheten för och 
konsekvenserna av inträffande. De rutiner/system som har hög risk- och 
väsentlighetsbedömning har lagts in i internkontrollplanen om inte tillräckliga kontroller 
redan existerar. 

Beslutsunderlag 
 Risk och väsentlighetsanalys (alla risker) 2021, 
 Intern kontrollplan 2021, 
 Tjänsteskrivelse av Tf förvaltningschef Mattias Gunnarsson den 20 april 2021. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till intern kontrollplan med risk- och 
väsentlighetsanalys för 2021. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 82 Dnr 2021/192 

Justerares signatur  

 
 

Kvalitetsberättelse för Social Omsorg 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen har i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) framfört att en nämnd 
årligen bör upprätta en kvalitetsberättelse för verksamhet inom socialtjänst, LSS och hälso- 
och sjukvård.  
 
Social Omsorg har tagit fram en kvalitetsberättelse för 2020 som innehåller en redovisning av 
ansvar, hur kvalitetsarbetet går till och resultat från undersökningar och 
avvikelserapportering. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse för Social Omsorg 2020 
Tjänsteskrivelse från enhetschef kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2021-04-21 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2020. 

Socialnämndens behandling 
Uppföljning kring framförallt punkten om ensamhet, som visar på ett lågt resultat, det vill 
säga att många upplever ensamhet önskas av socialnämnden framöver. 
  
  
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Enhetschef för kansli- och utvecklingsstab
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 83 Dnr 2021/132 

Justerares signatur  

 
 

Strategi mot våld i nära relationer 

Socialnämnden beslutar 
 
Protokollsanteckningar 
Cecilia Persson (V) och Birgitta Cestrone Nyman (S) tillsammans med Roger Jönsson (S) 
lämnar protokollsanteckningar. Redovisas i sin helhet sist i protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Social Omsorg har en arbetsgrupp tagit fram en strategi mot våld i nära relationer. I 
planen föreslås socialnämnden fastställa följande mål: 

- att de barn som kan ha bevittnat/upplevt våld i nära relationer ska erbjudas det stöd 
och den hjälp de behöver.  

- att de som utsatts för våld ska erbjudas skydd, råd och stöd oavsett kön, ålder, 
etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation eller missbruk och beroende.  

- att de personer som utövar våld ska erbjudas det stöd och den hjälp de behöver 
oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation eller missbruk och 
beroende. 

 
I planen framgår hur ovanstående mål ska uppnås utifrån information, rutiner, utredning av 
behov av skydd och stöd, uppföljning och utvärdering, samverkan samt hur rätt kompetens 
hos personalen ska säkerställas. 
 
Ystad Pensionärsråd och Ystad Tillgänglighetsråd har fått strategin utsänd på remiss. Ystad 
Pensionärsråd har inkommit med ett svar 2021-04-20. 

Beslutsunderlag 
 Strategi mot våld i nära relationer, 
 Remissvar från Ystads Pensionärsråd, 2021-04-19, 
 Tjänsteskrivelse från enhetschef för kansli- och utvecklingsstab 2021-04-20. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta strategin mot våld i nära relationer.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 83 Dnr 2021/132 

Justerares signatur  

   
 
Beslut skickas till: 
Verksamhetschefer inom Social Omsorg 
Eva Nilsson, vuxenenheten 
 
 
 
 
 
Protokollsanteckning Cecilia Persson (V) 
Strategi mot våld i nära relationer. 
Vänsterpartiet tycker att det är mycket positivt att arbetet kring frågan med Våld i nära 
relationer lyfts upp och att det finns en struktur kring arbetet med tydliga mål. Vi tycker 
samtidigt att arbetet behöver ha ytterligare ambitioner. Till exempel tänker vi att: 

- kommunen tydligare skulle kunna skriva i strategin att målet är att också erbjuda 
utbildning till andra förvaltningar i frågan, där personal möter medborgare i 
kommunen. 

- det också behöver förtydligas att nyanställda inte bara behöver informeras om arbetet 
utan att de också behöver en introduktion och utbildning i frågan. 

- det under punkt 4 (Uppföljning och utvärdering) behövs en tydlig målbild kring 
analysarbetet och hur det ska genomföras. (Klippans kommun har till exempel sökt 
pengar från Länsstyrelsen för en omfattande kartläggning). 

 
Protokollsanteckning Birgitta Cestrone Nyman (S) och Roger Jönsson (S) 
Önskemål om tillägg i strategin Våld i nära relation med ökat fokus på målgruppen äldre.  
 
Vi har ett särskilt ansvar att uppmärksamma och motverka våld i nära relation hos äldre. 
Viktigt för personal att på ett tidigt stadium se och uppfatta signaler och i bästa fall förebygga 
och förhindra våld i nära relation. Till exempel slutkörda anhöriga som vårdar hårdhänt 
och/eller med tvång eller där närstående pga. stroke, demens eller annan sjukdom eller skada 
har bristande impulskontroll och brukar våld mot sin anhörige. 
 
Strategin behöver också förtydligas till att gälla alla ingående avdelningar i 
Socialförvaltningen, Socialnämnden. Det saknas det förtydligandet exempel på sidan 5 i 
strategin.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 84 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad förvaltningschef Mattias Gunnarsson lämnar följande information: 

 Upphandling av nytt avtal gällande trygghetslarm är försenad varför nuvarande avtal 
med Tunstall bör förlängas till och med den 31 december 2021. Fråga ställs från 
Birgitta Cestrone Nyman (S) om förvaltningen undersökt om det finns intresse hos 
grannkommuner att ha en gemensam larmcentral. Mattias svarar att detta inte är 
aktuellt i dagsläget. Eventuellt skulle ett gemensamt avtal kunna bli aktuellt. För 
övrigt utreder Erika Hult, utredare, för närvarande ett ledamotsinitiativ om 
larmgrupp. 

 Motsvarande genomlysning som genomförts av barnblocket, och som presenterats 
för socialnämnden samt även kommunstyrelsen, håller nu på att genomföras även 
avseende arbetsmarknad- och försörjningsenheten. Kommer att presenteras för 
socialnämnden när den är klar. 

 Rapport från BUSO:s arbete med växa tryggt-projektet som kommer att utökas med 
ytterligare 10 barn/familjer. Utökningen sammanfaller väl med det andra projektet 
som pågår, Backa barnet. 

 Verksamhetschef Maria Posa är för närvarande sjukskriven. 
 Information kring Corona-situationen efterfrågas av Riccard Axtelius (S). 

Verksamhetschef Ajsela Music informerar att situationen i verksamheten är lugn. 
Efter påsk gick antalet fall upp något för att nu åter ha gått ner. Verksamheter börjar 
så smått att öppna upp men all öppning kommer att ske försiktigt och i liten skala. I 
övrigt följs gällande restriktioner och verksamhetschefer och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska har varje vecka en dialog i frågan. Planeringen inför sommaren 
påverkas av Corona-situationen då vi måste förhålla oss till detta och att det kan 
komma att påverka även i sommar. Vaccination av all personal inom 
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri är i stort sett klar.  

 Roger Jönsson (S) ställer fråga kring om övertid ingår i den arbetsgivardeklaration 
som görs för att få Coronaersättning. Svaret är att det gör den inte. Jämfört med 
tidigare år har förvaltningen cirka 1 miljon fördyrade kostnader rörande övertid. 

     
Beslut skickas till: 
Tf förvaltningschef Mattias Gunnarsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 85 Dnr 2021/12 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av anmälningsärenden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden tar del av anmälningsärenden enligt redovisning av beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
 KF 114/2021-03-18 Bordlagt - Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare  i 

socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval, 
 KS § 52/2021-03-31 Ändring av kommunstyrelsens beslut om handlingsplan utifrån 

budget i balans, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 22 april 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 86 Dnr 2021/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Beslutsunderlag 
 2021-03-25  Socialnämndens protokoll §§ 79-93, 
 2021-03-30 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 94-97, 
 2021-04-15 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 98-108, 

 
 Personalärenden enligt avtal, SN 2021-04-29, 

 
 Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, 

Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2021-03-01 – 2021-03-31, 

 
 Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 

Trafikförordningen samt LSS, perioden 20201-03-01 – 2021-03-31, 
 

 Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2021-03-01 – 
2021-03-31, 

 
 Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2021-03-01 – 2021-03-31, 

 
 Delegationsbeslut SN 2021-04-29, Therese Lindström, §§ 4-11/2021, Josefin 

Hallgren § 3-4, Elisabeth Thulin § 5/2021, Vanja Krondahl, § 1/2021, Mattias 
Gunnarsson, § 9/2021, Gabriella Clemedtson, § 1-2/2021, 

 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 22 april 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

  

SN § 88 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av nedanstående. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Jönsson (S) framför önskemål om att vid två tillfällen per år på 
socialnämndssammanträde få genomgång av hur hållbarhetsarbetet inom förvaltningen går. 
 
Roger Jönsson (S) framför önskemål om återkommande punkt på föredragningslistan kring 
arbetsmarknadsarbetet inom förvaltningen. Mattias Gunnarsson föreslår att man som steg ett 
bjuder in arbetsmarknadsenheten för att informera om sitt arbete inom verksamheten. 
 
Anne Olofsdotter (M) informerar om att ett ledamotsinitiativ lämnats in den 28 april från 
socialdemokraterna och centerpartiet. Kommer att tas upp vid nästa sammanträde med 
socialnämnden. 
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