
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2021-10-28 

 

 
 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 11:00-14:45, 

lunchajournering 12:30-13:15 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Per-Erik Johansson (M) 
Kent Andersson (SD) 
Mats Sidnor (M), §§ 208-225 
Eva Brodd (V) 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg  
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg  
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg  
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri  
Jenny Blom, enhetschef kansli- och utvecklingsstab, §§ 208-211  
Frida Andersson, ekonom, § 209  
Anna Larsson, områdeschef hemtjänst, § 225  
Kristina Malmbjörk, enhetschef Björnstjernans hemtjänst, § 225  
Erik Persson, vårdbiträde Björnstjernans hemtjänst, § 225  
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende, § 226  
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Eva Clausson (C) 
 
Digital justering se sista sidan  
 
Paragrafer: 208-227 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Eva Clausson (C) 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-10-28 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-03 

Datum när anslaget tas ned 2021-11-25 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2021-10-28 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Fredrik Roxenius (M) 
Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Riccard Axtelius (S) 
Anna Sjöland (SD), 11:00-13:50, §§ 208-225 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD) 
My Henriksson (KD) 
Eva Hallmer Lindahl (L) 
 
Tommy Persson (S)  ers: Marcus Bräutigam (MP) 
Eva Clausson (C)  ers: Gunilla Christerson (C) 
Kent Andersson (SD), §§ 225-227 ers: Anna Sjöland (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 208 Fastställande av föredragningslistan  4 - 5 

§ 209 Ekonomisk uppföljning september 2021 2021/5 6 

§ 210 Plan för ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete inom Social Omsorg 2021/322 7 

§ 211 Ledamotsinitiativ; Räfsan för äldre 2021/328 8 

§ 212 Ledamotsinitiativ; Verkställa kommunstyrelsens 
beslut 2021/336 9 

§ 213 Godkännande av nytt ansvar i attestförteckning för 
socialnämnden 2021/10 10 - 11 

§ 214 Bordlagt ärende: Val av ny ersättare till 
socialnämndens arbetsutskott 2019-2022 2021/294 12 

§ 215 Förvaltningschefen informerar  13 

§ 216 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 14 

§ 217 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 15 

§ 218 Redovisning av meddelanden 2021/4  

§ 219 Anmälan om ordförandebeslut; Yttande till Ystads 
tingsrätt 2019/252  

§ 220 Övervägande om beslut om att vistelseort skall ej 
röjas 2021/182  

§ 221 Övervägande om beslut om att vistelseort skall ej 
röjas 2021/183  

§ 222 Övervägande om beslut om att vistelseort skall ej 
röjas 2021/184  

§ 223 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott  16 

§ 224 Övrigt  17 

§ 225 Information; Arbete med demens inom hemtjänst 2021/1 18 

§ 226 Information; Arbete med demens inom särskilt 
boende 2021/1 19 

§ 227 Information; Genomlysning av arbetsmarknads- 
och försörjningsenheten 2021/338 20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 208 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 Ekonomisk uppföljning september 2021 2021/5 

5 Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social 
Omsorg 2021/322 

6 Ledamotsinitiativ; Räfsan för äldre 2021/328 
7 Ledamotsinitiativ; Verkställa kommunstyrelsens beslut 2021/336 
8 Godkännande av nytt ansvar i attestförteckning för socialnämnden 2021/10 

9 Bordlagt ärende: Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
2019-2022 2021/294 

10 Förvaltningschefen informerar  
11 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 
12 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 
13 Redovisning av meddelanden 2021/4 
14 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande till Ystads tingsrätt 2019/252 
15 Övervägande om beslut om att vistelseort skall ej röjas 2021/182 
16 Övervägande om beslut om att vistelseort skall ej röjas 2021/183 
17 Övervägande om beslut om att vistelseort skall ej röjas 2021/184 
18 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott  
19 Övrigt  
20 Information; Arbete med demens inom hemtjänst  2021/1 
21 Information; Arbete med demens inom särskilt boende 2021/1 

22 Information; Genomlysning av arbetsmarknads- och 
försörjningsenheten 2021/338 

 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Olofsdotter (M) meddelar tillägg av ärende gällande ledamotsinitiativ; Verkställa 
kommunstyrelsens beslut (2021/336) att behandlas som ny punkt 7 på föredragningslistan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 208 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar strykning av punkterna 13 Information; BUSO, 
21 Aktuella utbildningserbjudande och 22 Inkomna handlingar till socialnämnden. 
 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar även behov av att justera ordningen på 
föredragningslistan så att de tre informationspunkterna hanteras sist på föredragningslistan.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden fastställer följande 
föredragningslista till dagens sammanträde; 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Ekonomisk uppföljning september 2021 2021/5 

5 Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social 
Omsorg 2021/322 

6 Ledamotsinitiativ; Räfsan för äldre 2021/328 
7 Ledamotsinitiativ; Verkställa kommunstyrelsens beslut 2021/336 
8 Godkännande av nytt ansvar i attestförteckning för socialnämnden 2021/10 

9 Bordlagt ärende: Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
2019-2022 2021/294 

10 Förvaltningschefen informerar  
11 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 
12 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 
13 Redovisning av meddelanden 2021/4 
14 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande till Ystads tingsrätt 2019/252 
15 Övervägande om beslut om att vistelseort skall ej röjas 2021/182 
16 Övervägande om beslut om att vistelseort skall ej röjas 2021/183 
17 Övervägande om beslut om att vistelseort skall ej röjas 2021/184 
18 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott  
19 Övrigt  
20 Information; Arbete med demens inom hemtjänst 2021/1 
21 Information; Arbete med demens inom särskilt boende  2021/1 

22 Information; Genomlysning av arbetsmarknads- och 
försörjningsenheten 2021/338 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 209 Dnr 2021/5 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ekonomisk uppföljning september 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen per september 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Frida Andersson, ekonom, föredrar den ekonomiska uppföljningen per september 2021. 

Beslutsunderlag 
• Presentation; Resultat september 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 210 Dnr 2021/322 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 
Social Omsorg 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ledningsplan för systematiskt 
kvalitetsarbete inom Social Omsorg. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har 2013-09-26 antagit en ledningsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom 
Social Omsorg. Förvaltningschefen har initierat en revidering av denna för att det ska vara ett 
aktuellt dokument som korrekt beskriver det kvalitetsarbete som utförs inom förvaltningen. 
Ledningsgruppen har tagit fram ett reviderat dokument som utgår ifrån de bestämmelser som 
framförs av Socialstyrelsen i föreskriften SOSFS 2011:9. 

Beslutsunderlag 
• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg, plan, 
• Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab, Jenny Blom, 2021-10-

20. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna planen för ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete inom Social Omsorg. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg.  

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) frågar om socialnämnden kan enas kring föreslagen 
beslutsformulering och finner att socialnämnden är enig.  
 
 
Beslut skickas till: 
Jenny Blom, enhetschef kansli- och utvecklingsstab  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 211 Dnr 2021/328 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ledamotsinitiativ; Räfsan för äldre 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att lämna ledamotsinitiativet till förvaltningen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Lilian Borén (S) och Tommy Persson (S) 
har inkommit med ledamotsinitiativ avseende Räfsan för äldre med förslag att en del av 
Seniorernas hus verksamheter är på Räfsan i Glemmingebro. 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ; Räfsan för äldre  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att ledamotsinitiativet lämnas till förvaltningen för beredning. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 212 Dnr 2021/336 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ledamotsinitiativ; Verkställa kommunstyrelsens beslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att lämna ledamotsinitiativet till förvaltningen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Jönsson (S) har inkommit med ledamotsinitiativ avseende att ge förvaltningschef Dan 
Kjellsson i uppdrag att verkställa kommunstyrelsens beslut enligt § 107 år 2021. 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ; Verkställa kommunstyrelsens beslut enligt § 107/2021  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att ledamotsinitiativet lämnas till förvaltningen för beredning. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Förvaltningschef Dan Kjellsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 213 Dnr 2021/10 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Godkännande av nytt ansvar i attestförteckning för 
socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner tillägg av ansvar 101 328 01 till socialnämndens attestförteckning. 

 

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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 213 Dnr 2021/10 
 

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. 

 
Barn-och familjeenheten har gjort en omorganisering och delats upp på två enheter, barn-
och familjeenheten respektive öppenvårdsenheten, barn och unga. Nytt ansvar i 
attestförteckningen för öppenvårdsenheten behöver därför införas. 

Beslutsunderlag 
• Attestförteckning ansvar 101 328 01, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 21 oktober 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner tillägg av ansvar 101 328 01 till socialnämndens attestförteckning. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 214 Dnr 2021/294 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Bordlagt ärende: Val av ny ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott 2019-2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att utse Eva Clausson (C) som ny ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott under mandatperiod 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden 
och blivit entledigad av Kommunfullmäktige, KF § 214/2021-08-19. 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 6 september 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag till beslut från förvaltningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) föreslår Eva Clausson (C) som ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunkansliet  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 215 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson lämnar följande information: 

• Det kommer att vara en ny träff med Region Skåne den 10 november för att 
diskutera vidare frågan kring lokaler till Familjecentral.  

• Har varit på Demensföreningens möte tillsammans med enhetschef för 
myndighetsenheten för funktionsvariation, Camilla Ranemyr, för att bland annat 
lämna information om hur man söker bistånd och vad en socialchef gör. 
Demensföreningen framförde i samband med detta att man önskar mer dialog med 
socialnämnden än man har idag. Förslagsvis dialogmöte vid ett par tillfällen per år. 
Också framförs missnöje med att det inte finns tillräckligt med platser för 
demenssjuka på särskilt boende. Lämnade även förslag kring att se över att ha en 
större verksamhet för demenssjuka på daglig verksamhet. Den verksamheten ses som 
en viktig insats för dementa.  

• Anhörigcenter kommer att bjudas in till socialnämnden någon gång under början av 
nästa år för information om sin verksamhet. 

• Riccard Axtelius (S) ställer fråga om förvaltningen ansökt om alla de bidrag som går 
att söka utifrån Coronapandemin. Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och 
omsorg, svarar att alla bidrag som går att söka är sökta. Det är ett ständigt pågående 
arbete.  

• Birgitta Cestrone Nyman (S) ställer förfrågan om att få ta del av svaren på den 
uppföljande medarbetarenkäten som genomförts. Förvaltningschef Dan Kjellsson 
svarar att den kommer redovisas till socialnämnden när den är klar och då kommer 
nämnden även kunna ta del av svaren.  

  
  
  
  
 
 
Beslut skickas till: 
Förvaltningschef Dan Kjellsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 216 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 
• KS § 157/2021-08-25 Lönekompensation för 2021 
• KF § 235/2021-09-23 Bordlagd - Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter 

Gunilla Christerson (C) 
• Kopia av Hid: SN 2021.3191; KF § 240/2021-09-23 Svar i återremitterat ärende - 

Förändringar i kostens innehåll och justerade avgifter inom Social Omsorg, 
• Kopia av Hid: SN 2021.3192; KF § 250/2021-09-23 Svar på motion om 

mellanboende för demenssjuka, 
• KS § 182/2021-09-29 Sammanträdesplan 2022 för  kommunstyrelsen och 

arbetsutskott, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 21 oktober 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 217 Dnr 2021/3 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

 

Beslutsunderlag 
• 2021-09-30 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 314-343, 
• 2021-10-14 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 344-361, 

 
• Personalärenden enligt avtal, SN 2021-10-28, 

 
• Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, 

Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2021-09-01 – 2021-09-30, 

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

Trafikförordningen samt LSS, perioden 2021-09-01 – 2021-09-30, 
 

• Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2021-09-01 – 
2021-09-30, 

 
• Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2021-09-01 – 2021-09-30, 

 
• Delegationsbeslut SN 2021-10-28; Paula Kuylenstierna, § 3/2021, Lena Jakobsson, § 

1-2/2021, Ajsela Music, §§ 6/2020, 4-17/2021, Anna Larsson, §§ 14-16, Dan 
Kjellsson, 11-12/2021, Jeanette Tillgren, § 1/2021, Mattias Gunnarsson, § 24/2021, 
Gabriella Clemedtson, § 4/2021, 

 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 23 september 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 223 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden tar del av följande beslut från socialnämndens arbetsutskott: 

• Lex Sarah; brukare glömd på toaletten (2021/333) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 224 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
• Ordförande Anne Olofsdotter (M) framför att det framkommit behov av ett extra 

sammanträde med socialnämnden den 16 december då det finns ett individärende 
som det behöver beslutas om. Detta extra sammanträde kommer att äga rum klockan 
08:30 och de som kan närvara anmäler sig till nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

• Lilian Borén (S) informerar om kursen ”Mat för äldre” som hon deltagit på.  
• Ajsela Music , verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, svarar på tidigare fråga ställd 

av Lilian Borén (S) angående antal timanställda inom Hälsa, vård och omsorg. I 
september 2021 fanns 217 timanställda och i november 2021 fanns 105 timanställda. 
Att antalet minskat markant under denna period är med anledning av att dessa 
övergått till månadsanställningar istället då detta varit ett krav för att kunna söka nya 
statliga medel. 

• Eva Brodd (V) framför att möteskalendern på Ystads kommun hemsida inte 
stämmer. Nämndsekreterare Jenny Nilsson kommer ombesörja att detta rättas till. 

• Anne Olofsdotter (M) informerar från planeringsdag för Hälsa, vård och omsorg, där 
hon varit inbjuden att delta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 225 Dnr 2021/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Arbete med demens inom hemtjänst 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kristina Malmbjörk, enhetschef Björnstjernans hemtjänst, Erik Persson, vårdbiträde 
Björnstjernans hemtjänst och Anna Larsson, områdeschef hemtjänst informerar om det 
upplägg man arbetar med kring framförallt demensvården i hemtjänst. Framförallt hur man 
arbetar med musik för att ibland nå fram, skapa relation och motivera personer med 
demenssjukdom. Detta har fallit mycket väl ut och man planerar att informera om 
verksamheten på nästa äldreomsorgsmässa. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 226 Dnr 2021/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Arbete med demens inom särskilt boende 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende, informerar om demensomvårdnaden inom 
särskilt boende. Berättar om olika digitala aktiviteter som kunnat införas tack vare statsbidrag; 
musikväst, interaktivt golv, terapikatter, Ipads, gungstolsterapi, VR-teknik. Det finns också 
många digitala säkerhetslösningar; ID-lock, digitala läkemedelsskåp, positioneringslarm, 
pilotprojekt RoomMate. 
 
Presenterar också uppdraget som Silviasystrarna har och att nämnden längre fram kan få 
information och genomgång av detta mer ingående. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

  

SN § 227 Dnr 2021/338 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Genomlysning av arbetsmarknads- och 
försörjningsenheten 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Per Persson, enhetschef arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten, presenterar 
den genomlysning av arbetsmarknads- och försörjningsenheten som gjorts.  

Beslutsunderlag 
• Genomlysning; Försörjningsenheten och Arbetsmarknadsenheten. 
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