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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2021-02-25 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Fredrik Roxenius (M) 
Roger Jönsson (S), §§ 30-52, klockan 13:00-16:50 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Riccard Axtelius (S) 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD) 
Marcus Bräutigam (MP) 
My Henriksson (KD) 
 
Kevin Sundin (M)  ers: Eva Hallmer Lindahl (L) 
Kent Andersson (SD) ers: Anna Sjöland (SD) 
Gunilla Christerson (C)  ers: Pernilla Magnusson Wallgren (C) 
Tommy Persson (S) ers: Roger Jönsson (S), §§ 53-55 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 30 Fastställande av föredragningslistan  5 - 6 

§ 31 Information; Coronaläget 2021/1 7 

§ 32 Årsredovisning för socialnämnden, 
verksamhetsåret 2020 2020/8 8 

§ 33 Uppföljning av den interna kontrollen 2020/119 9 

§ 34 Socialnämndens ekonomiska obalans 2021 2021/81 10 - 11 

§ 35 Information; Ekonomiska förutsättningar 2021/1 12 

§ 36 Kompletteringsbudget 2021 2020/9 13 

§ 37 Årlig översyn av subventionering av hyror på 
bostäder med särskild service, översyn inför 2021 2021/58 14 - 15 

§ 38 Yttrande över motion om digitalt stöd 2020/334 16 - 18 

§ 39 Yttrande över motion om ökad 
kompetensförsörjning 2020/332 19 - 20 

§ 40 Yttrande över motion rörande offentligt drivna 
vårdboenden 2021/33 21 

§ 41 Förlängd stängning av dagverksamheten Gläntan 2020/384 22 - 23 

§ 42 Enkätfrågor inför enkätundersökning; Heltid som 
rättighet 2021/102 24 

§ 43 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021/2 25 - 27 

§ 44 Förvaltningschefen informerar  28 

§ 45 Revidering av sammanträdestider för 
socialnämnden 2021 2020/247 29 

§ 46 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 och 
4 2020 2020/13 30 

§ 47 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 31 

§ 48 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 32 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

§ 49 Redovisning av meddelanden 2021/4  

§ 50 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/89  

§ 51 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/89  

§ 52 Anmälan om ordförandebeslut; Övervakat 
umgänge 2018/238  

§ 53 Omprövning av umgängesbegränsning 2018/69  

§ 54 Inkomna handlingar till socialnämnden  33 

§ 55 Övrigt  34 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 30 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden fastställer föredragningslistan till dagens sammanträde enligt följande: 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Information; Coronaläget 2021/1 
5 Årsredovisning för socialnämnden, verksamhetsåret 2020 2020/8 
6 Uppföljning av den interna kontrollen 2020/119 
7 Socialnämndens ekonomiska obalans 2021 2021/81 
8 Information; Ekonomiska förutsättningar 2021/1 
9 Kompletteringsbudget 2021 2020/9 

10 Årlig översyn av subventionering av hyror på bostäder med 
särskild service, översyn inför 2021 2021/58 

11 Yttrande över motion om digitalt stöd 2020/334 
12 Yttrande över motion om ökad kompetensförsörjning 2020/332 
13 Yttrande över motion rörande offentligt drivna vårdboenden 2021/33 
14 Förlängd stängning av dagverksamheten Gläntan 2020/384 
15 Enkätfrågor inför enkätundersökning; Heltid som rättighet 2021/102 
16 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021/2 
17 Förvaltningschefen informerar  
18 Revidering av sammanträdestider för socialnämnden 2020/247 
19 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 och 4 2020 2020/13 
20 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 
21 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 
22 Redovisning av meddelanden 2021/4 
23 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/89 
24 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/89 
25 Anmälan om ordförandebeslut; Övervakat umgänge 2018/238 
26 Omprövning av umgängesbegränsning 2018/69 
27 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott  
28 Övrigt  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 30 Dnr   

Justerares signatur  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) meddelar strykning av punkt 10. Återremitterat ärende; 
Nedläggning av Träffpunkten inom Funktionsnedsättning och socialpsykiatri (2020/239) och 
punkt 16. Förlängd stängning av växelvården på Prästkragen, Löderup (2020/385). Meddelar 
även tillägg av ärende gällande Revidering av sammanträdestider för socialnämnden 
(2020/247) att behandlas efter punkt 19 Förvaltningschefen informerar. 
 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns några utbildningserbjudanden 
att redovisa till punkt 29 Aktuella utbildningserbjudande. Meddelar även att det inte finns 
några beslut att särskilt redovisa till punkt 30 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott. 
 
Birgitta Cestrone Nyman (S) och Roger Jönsson (S) anmäler ärende till punkt 31 Övrigt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden fastställer föredragningslistan till dagens 
sammanträde med de förändringar som redovisats.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 31 Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Coronaläget 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Åsa Lundblad, informerar om Coronaläget inom Social 
Omsorgs verksamheter. 
 
Smittspårning pågår inom ett LSS-boende och ett särskilt boende.  
 
Smittspridning i Skåne har ökat generellt. 
 
Vaccineringen pågår för fullt. Alla brukar och all personal på särskilt boende har fått både 
dos 1 och 2. För personal inom hemtjänst är man i slutfas för vaccination av dos 1.  
 
Den genomsnittliga vaccinationsgraden av personal är: 
Särskilt boende; cirka 95%. 
Hemtjänst; lite över 60%. 
Hemsjukvård; cirka 93% 
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri; inga uppgifter då vaccination här inte påbörjats. 
 
Vaccinationsgrad av de boende på särskilt boende är hög men exakta uppgifter på detta finns 
inte då det är Region Skåne som ansvarar för detta och registrerar. 
 
Vad gäller vaccination av befolkningen i övrigt är beskedet att ett första brev om vaccination 
att gå ut kring den 1 mars till personer över 89 år. 
 
Inkommit en hel del frågor gällande vaccination av personliga assistenter samt brukar med 
personlig assistans. Denna fråga hanterar Regio Skåne och Kommunförbundet Skåne. 
 
Vad gäller åtgärder för att förhindra smittspridning gäller fortfarande samma som tidigare 
trots att vaccinationen kommit igång och i vissa fall genomförts klart. Inväntar besked och 
vidare rekommendationer vid möte den 10 mars 2021. 
 
Det finns ett gott lager av skyddsutrustning och Åsa känner ingen oro kring tillgången på 
detta. 
 
Ett problem som dykt upp är att personal utvecklat allergiska reaktioner efter långvarig 
användning av munskydd. De erbjuds att använda visir istället och det har även köpts in mer 
allergivänliga munskydd som kan erbjudas personal med besvär. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 32 Dnr 2020/8 

Justerares signatur  

 
 

Årsredovisning för socialnämnden, verksamhetsåret 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens resultat för året är ett underskott med 15,0 mkr.  
 
Underskottet kan till största delen härledas till höga kostnader för externa placeringar inom 
individ och familjeomsorgen och inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri.  
 
Ärendet är en ren redovisning och påverkar på så vis endast indirekt de olika grupperna i 
samhället. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 socialnämnden, 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 11 februari 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
  
  
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 33 Dnr 2020/119 

Justerares signatur  

 
 

Uppföljning av den interna kontrollen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan med riskanalys för tertial 3 
2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna 
kontrollen fungerar. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, 
rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av internkontroll 2020, 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 11 februari 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan med riskanalys för tertial 3 
2020. 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 34 Dnr 2021/81 

Justerares signatur  

 
 

Socialnämndens ekonomiska obalans 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden överlämnar skrivelsen till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har under flera år haft obalanser inom samtliga verksamhetsområdena. De 
senaste åren har förvaltningen arbetat aktivt med handlingsplaner. Det har genomförts olika 
effektiviseringar som omfattar sjukfrånvaro, personalplanering, metodutveckling, införande 
av digitala och tekniska hjälpmedel, ökad samverkan och samarbete, effektivare 
administration, reella nerdragningar osv. Planerna har lagts för att ha påverkan utifrån ett 
långsiktigt perspektiv. De ekonomiska resultaten har vänt främst inom avdelningen för hälsa, 
vård och omsorg och avdelningen för funktionsnedsatta och socialpsykiatrin. Inför årets 
budget har medel tillförts och omfördelningar gjorts inom ramen utan att få ihop hela 
budgeten. Sett utifrån nationella jämförande standardkostnader för socialnämnders 
verksamheter bedriver Ystad kommun en kostnadseffektiv hälso- och sjukvård, vård och 
omsorg samt socialtjänst. Det är en indikator som visar på att utrymmet för ytterligare 
effektiviseringar är begränsat.   
 
För den minsta avdelningen individ- och familjeomsorgen har samhällsutvecklingen påverkat 
ekonomin negativt. Avdelningens strategi är främst att arbeta främjande med tidiga insatser. 
Ett arbete som ger resultat på längre sikt. Individ- och familjeomsorgen utgör det yttersta 
skyddsnätet för utsatta barn, unga och vuxna vilket ibland innebär omedelbara 
skyddsåtgärder till höga kostnader. Utöver detta så tillkommer i regel nya behov/beslut som 
inte kunnat förutses. 
 
För året utöver obalansen i kärnverksamheten så tillkommer kraftigt ökade 
pandemikostnader. Förra året så kompenserade staten, men några sådana utfästelser har ännu 
inte lämnats. Om planen för vaccinering fungerar så är första prognosen att kostnaderna 
landar på ca 11-15 mkr. Vidare redovisas nämndens budget i enlighet med nedanstående. 
 
Gemensamt, överskott ca 5,9 mkr 
Överskottet härrör från budgeten för Lyktans särskilda boende samt en vakant tjänst. 
 
Avdelningen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri, underskott ca 4 mkr 
Kapaciteten har utökats med sju satellitlägenheter och tre lägenheter på Nattviolsvägen utan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 34 Dnr 2021/81 

Justerares signatur  

 
full kostnadstäckning. Inom vissa LSS boenden har bemanningen förstärkts beroende på 
ökade omsorgs- och skyddsbehov.  
 
Individ- och familjeomsorgen, underskott 23 (15) mkr (ev tillskott med 8 mkr till hemtjänstens 
resursfördelning av de riktade statsmedel omfattande 16 mkr) 
Placeringar av utsatta barn och unga i hem för vård och behandling och i familjehem. 
Budgeten är förstärkt med 5,0 mkr trots detta beräknas obalansen landa på ca 7,0 mkr. 
Försörjningsstödet är förstärkt med 2,0 mkr, dock visar prognosen på ett underskott med ca 
1,0 mkr. 
Budgeten för externa LSS/psykiatriplaceringarna är överförda till avdelningen för 
funktionsnedsatta och socialpsykiatrins budgetram med 13,5 mkr. Då är det mer än vad som 
fanns i budget för placeringarna, därmed ligger underskottet kvar på Myndigheten med ca 7,0 
mkr. 
Resursfördelningen inom hemtjänsten har ett underskott med ca 8 mkr. Detta räknar 
förvaltningen med att täcka med del av de 16 mkr som kommunen får i ökade statsbidrag. 
 
Hälsa, vård och omsorg, budget i balans 
Verksamheten är nerbantad med minskade marginaler. Till detta ligger fortsatt den 
demografiska utmaning som har bäring på hela avdelningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2021, av förvaltningschef Dan Kjellsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar skrivelsen till kommunstyrelsen för kännedom. 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 35 Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Ekonomiska förutsättningar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Eriksson, ekonom, föredrar presentation om socialnämndens ekonomiska 
förutsättningar. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Riccard Axtelius (S) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras 14:22 – 14:32. 
 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden enas om att man har tagit del av 
informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 36 Dnr 2020/9 

Justerares signatur  

 
 

Kompletteringsbudget 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till 
kompletteringsbudget för 2021 gällande investeringar med 8,5 mkr. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen, har i § 5/93 i samband med antagande av ekonomistyrprinciper med 
mera, beslutat kring överföring av medel till kommande års budget.  
 
Det är endast investeringar i något av följande 2 slag som kan tas upp för beslut:   
1. Investeringsanslag, som är pågående vid utgången av 2020. 
2. Investeringsanslag med budgetanslag 2020, som stoppats via beslut i kommunstyrelsen 

i november 2020. 
 
Socialnämnden önskar få 8,5 mkr av 2020 års investeringsbudget överförda till 2021 enligt 
bilaga. 

Beslutsunderlag 
Kompletteringsbudget investering 2021, 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson 9 februari 2021. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till 
kompletteringsbudget för 2021 gällande investeringar med 8,5 mkr. 

Föredragande 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
  
  
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 37 Dnr 2021/58 

Justerares signatur  

 
 

Årlig översyn av subventionering av hyror på bostäder med 
särskild service, översyn inför 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att hyrestaket för bostad med särskild service enligt LSS inte höjs för 
2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
2018 beslutade Socialnämnden om ett generellt hyrestak om 6 400 kr per månad för personer 
som bor i bostad med särskild service enligt LSS. Vid samma tillfälle fattades också beslut att 
se över hyrestaket årligen. I översynen som gjordes inför 2020 beslutades att hyrestaket skulle 
förbli oförändrat.   
  
2021 har sjukersättning och aktivitetsersättning höjts något. Jämfört med 2018 har det 
disponibla beloppet för kostnader som inte anses nödvändiga ökat med mellan 200 och 300 
kronor per månad för personer i LSS-bostad. Med tanke på att ökningen är ringa föreslår 
Social omsorg att hyrestaket inte höjs för 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse; Subventionering av hyror på bostäder med särskild service 

2018/129, 
 Beslut SN § 77/2018-05-17 Subventionering av hyror på bostäder med särskild 

service 
 Beslut SN § 8/2020-01-23 Årlig översyn av subventionering av hyror på bostäder 

med särskild service, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 15 januari 2021, av Maria Posa, verksamhetschef 

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att hyrestaket för bostad med särskild service enligt LSS inte höjs för 
2021. 
  

14



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 37 Dnr 2021/58 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Maria Posa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 38 Dnr 2020/334 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om digitalt stöd 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen besvara motionen med att liknande uppdrag 
innehavs av Ystad bibliotek och det finns inte utrymme i socialnämndens budget. 
Socialnämnden föreslår att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda behov/intresse av ett 
utökat digitaliseringsstöd, i vilken form det skulle vara samt beräkna kostnader. Detta 
behöver göras för att kunna ligga till grund för framtida budgetarbete. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Lilian Borén (S), Riccard Axtelius (S) och 
Gunilla Christerson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Jönsson, Riccard Axtelius, Lilian Borén och Birgitta Cestrone Nyman, alla S, har i 
motion föreslagit att kommunen ska erbjuda digitalt stöd till våra äldre kommuninvånare. 
 
Kommunstyrelsen har översänt motionen till socialnämnden för yttrande senast 1 mars. 
 
Förvaltningen har föreslagit att motionen ska avslås då Ystad bibliotek redan nu erbjuder 
digitalt stöd för alla som kommer dit och för att det inte ingår i de hemtjänstinsatser som 
beviljas av biståndshandläggare i Ystads kommun. 

Beslutsunderlag 
 Motion om digitalt stöd av Roger Jönsson (S), Riccard Axtelius (S), Lilian Borén (S), 

Birgitta Cestrone Nyman (S), 
 KF § 184/2020-10-22 Motion om digitalt stöd, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 10 februari 2021, av enhetschef för kansli- och 

utvecklingsstöd Jenny Blom. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att såsom yttrande till kommunstyrelsen föreslå att motionen ska 
avslås då liknande uppdrag innehavs av Ystad bibliotek. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 38 Dnr 2020/334 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S), Roger Jönsson (S), Gunilla Christerson (C) 
yrkar bifall till motionen. 
 
My Henriksson (KD) yrkar att motionen ska besvaras med att liknande uppdrag innehavs av 
Ystad bibliotek samt med tillägg att det inte finns utrymme i budgeten. Socialnämnden 
föreslår att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda behov/intresse av ett utökat 
digitaliseringsstöd, i vilken form det skulle vara samt beräkna kostnader. Detta behöver göras 
för att kunna ligga till grund för framtida budgetarbete. 
 
Thomas Heinrich (SD) yrkar bifall till My Henrikssons (KD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer yrkande om bifall till motionen mot My 
Henrikssons (KD) yrkande och finner att socialnämnden beslutat enligt My Henrikssons 
(KD) yrkande. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar enligt My Henrikssons (KD) yrkande = JA. Den som röstar enligt yrkande 
att om bifall till motionen = NEJ. 
 
Omröstningsresultat: 
Med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster beslutar socialnämnden enligt My Henrikssons (KD) 
yrkande. 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

JA-röst NEJ-röst Avstår 

Fredrik Roxenius (M) X   
Roger Jönsson (S)  X  
Birgitta Cestrone Nyman (S)  X  
Cecilia Fahlborg (M) X   
Gunilla Christerson (C)  X  
Kevin Sundin (M) X   
Riccard Axtelius (S)  X  
My Henriksson (KD) X   
Marcus Bräutigam (MP)  X  
Kenth Andersson (SD) X   
Lilian Borén (S)  X  
Thomas Heinrich (SD) X   
Anne Olofsdotter (M) X   
 
Summa: 

 
7 

 
6 

 
0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 38 Dnr 2020/334 

Justerares signatur  

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 39 Dnr 2020/332 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om ökad kompetensförsörjning 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att motionen anses besvarad då 
kommunen redan nu erbjuder tillsvidareanställda inom vård och omsorg 
undersköterskeutbildning genom äldreomsorgslyftet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Riccard Axtelius och Roger Jönsson, båda S, har i motion föreslagit att tillsvidareanställda 
inom vård och omsorg ska ges möjlighet till utbildning som ger undersköterskekompetens, 
där vi kan se behovet och nyttan samt att utbildningsmaterial ska finansieras av arbetsgivaren. 
 
Kommunstyrelsen har översänt motionen till socialnämnden för yttrande senast 1 mars. 
 
Förvaltningen har föreslagit socialnämnden att motionen ska avslås då förslaget i motionen 
redan är igång genom äldreomsorgslyftet. 

Beslutsunderlag 
 Motion om ökad kompetensförsörjning av Riccard Axtelius (S) och Roger Jönsson 

(S), 
 KF § 162/2020-09-24 Motion om ökad kompetensförsörjning, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 10 februari 2021, av enhetschef för kansli- och 

utvecklingsstab Jenny Blom. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att motionen ska avslås då kommunen 
redan nu erbjuder tillsvidareanställda inom vård och omsorg undersköterskeutbildning 
genom äldreomsorgslyftet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kevin Sundin (M) yrkar att socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
motionen anses besvarad då kommunen redan nu erbjuder tillsvidareanställda inom vård och 
omsorg undersköterskeutbildning genom äldreomsorgslyftet. 
  

19



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 39 Dnr 2020/332 

Justerares signatur  

 
Anne Olofsdotter (M) yrkar att socialnämnden beslutar enligt Kevin Sundins (M) yrkande. 
 
Roger Jönsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar enligt Kevin Sundins (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Anne Olofsdotter frågar om socialnämnden beslutar enligt Kevins Sundins (M) yrkande och 
finner att socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att motionen anses besvarad 
då kommunen redan nu erbjuder tillsvidareanställda inom vård och omsorg 
undersköterskeutbildning genom äldreomsorgslyftet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 40 Dnr 2021/33 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion rörande offentligt drivna vårdboenden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att såsom yttrande till kommunstyrelsen svara att socialnämnden inte 
har några invändningar mot förslaget i motionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Brante, V, har i motion föreslagit att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att verka för 
att Kommunförbundet Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar 
ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi. 
 
Förvaltningen har föreslagit socialnämnden att meddela kommunstyrelsen att nämnden inte 
har några invändningar mot förslaget. 

Beslutsunderlag 
 Motion av Göran Brante, V, om offentligt drivna vårdboenden 
 Kommunstyrelsens efterfrågan om yttrande,  
 Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2021, av enhetschef för kansli- och 

utvecklingsstab Jenny Blom. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att såsom yttrande till kommunstyrelsen svara att socialnämnden inte 
har några invändningar mot förslaget i motionen. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 41 Dnr 2020/384 

Justerares signatur  

 
 

Förlängd stängning av dagverksamheten Gläntan 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att fortsatt hålla dagverksamheten Gläntan stängd till och med den 
31 mars 2021. Detta innebär att tidigare beslut om rätt till bistånd i form av dagverksamhet 
enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen upphävs under aktuell period. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av fortsatt hög smittspridning av sjukdomen Covid-19 i samhället och även 
inom Ystads kommun, Social Omsorgs, verksamheter samt mot bakgrund av det ökade 
trycket från sjukvården bedöms det vara nödvändigt att stänga dagverksamheten Gläntan 
under en period.  
 
De personer som besöker dagverksamheten på Gläntan är dessutom personer som befinner 
sig i riskgruppen, de är över 70 år och har ofta flera underliggande sjukdomar. 
 
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 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. 
 
I Sverige och världen pågår för närvarande en smittspridning av covid-19. För att minska 
intensiteten på smittspridningen har regeringen och Folkhälsomyndigheten vidtagit flera 
åtgärder. 
 
Som ett led i att dämpa risken för smittspridningen och arbeta proaktivt görs bedömningen 
att dagverksamheten Gläntan tillfälligt ska stängas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 41 Dnr 2020/384 

Justerares signatur  

 
Brukaren är beviljad dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för att 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. En åtgärd för att dämpa smittspridningen och minimera 
risken för att riskgrupper utsätts för smittan bedöms vara att tillfälligt stänga 
dagverksamheten Gläntan. Det betyder att beslutet om att bevilja brukaren dagverksamhet 
tillfälligt upphävs med stöd av 37 § andra stycket 2 förvaltningslagen av hänsyn till 
människors hälsa. Beslutet gäller under en begränsad tid. Nämnden följer löpande 
utvecklingen av smittspridningen vilket betyder att brukarens beslut om dagverksamhet åter 
kan verkställas tidigare än vad beslutet anger om situationen medger det. Beslutet kan också 
komma att förlängas. 
 
Mot bakgrund av att det finns konstaterad smitta av Covid-19 på Bellevue där 
dagverksamheten Gläntan är lokaliserad bedöms det kunna få allvarliga konsekvenser för 
besökare till dagverksamheten om den hålls öppen. Om brukaren har behov av stöd i sin 
vardag kan denna ansöka om bistånd från hemtjänsten.  
 
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 den nu aktuella verksamheten. 

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut den 30 december 2020 om ”Tillfällig stängning av 

dagverksamheten Gläntan med anledning av Coronaviruset”, under perioden 30 
december 2020 – 1 mars 2021, inklusive sammanställning av berörda personer med 
gynnande beslut om dagverksamhet enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, 

 Beslut: SN § 13/2021-01-28 Anmälan om ordförandebeslut, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att fortsatt hålla dagverksamheten Gläntan stängd till och med den 
31 mars 2021. Detta innebär att tidigare beslut om rätt till bistånd i form av dagverksamhet 
enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen upphävs under aktuell period. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Områdeschef Anna Larsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 42 Dnr 2021/102 

Justerares signatur  

 
 

Enkätfrågor inför enkätundersökning; Heltid som rättighet 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av enkätfrågorna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har, tillsammans med personalenheten, tagit fram enkätfrågor för 
undersökning till medarbetare inom Social Omsorg som har startat med rätten till heltid. 
Syftet med undersökningen är att få en lägesbild av upplevelsen av rätten till heltid. 

Beslutsunderlag 
Enkätfrågor; Heltid som rättighet, socialnämnden, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av enkätfrågorna. 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Förvaltningschef Dan Kjellsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 43 Dnr 2021/2 

Justerares signatur  

 
 

Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden att gälla 
från och med den 25 februari 2021 och tills vidare. Socialnämnden beslutar att ge 
förvaltningschef Dan Kjellsson i uppdrag att se över delegationsordningen med hänsyn till 
omstruktureringen av socialnämndens arbetsutskott till att främst behandla individärenden 
och inte bereda verksamhetsärenden och hur delegationen ska delas upp mellan 
socialnämnden och socialförvaltningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tillägg av punkt 2.4 Beslut om hyresjämkning vid dubbla boendekostnader i samband med 
flytt till särskilt boende. 
 
Med anledning av tillägg av punkt 2.4 justeras numrering av kommande delegationspunkter 
under punkt 2. 
 
Ändring av formulering av punkt 5.2. 
 
Ändring av delegat för punkt 5.20, från enhetschef till 1:e socialsekreterare. 
 
Tillägg av delegationspunkt under punkt 6 Ordförandebeslut – kompletterande beslutsrätt 
enligt lag, 6.2 Besluta om tillfälligt utreseförbud. 
 
Med anledning av tillägg av punkt 6.2 justeras numrering av kommande delegationspunkter 
under punkt 6 Ordförandebeslut – kompletterande beslutsrätt enligt lag. 
 
Ändring av delegat för punkt 7.14, från vidaredelegation till verksamhetschef till Utskott. 
 
Ändring av inledande text för delegationspunkt 8.6. 
 
Tillägg av delegationspunkt 8.7 Beslut om ekonomiskt stöd vid ordinarie assistents 
sjukfrånvaro. 
 
Med anledning av tillägg av punkt 8.7 justeras numrering av kommande delegationspunkter 
under punkt 8. 
 
Justering av lagrum för punkterna 8.7-8.8. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 43 Dnr 2021/2 

Justerares signatur  

 
Ändring av delegat för punkt 9.4 b), från enhetschef till 1:e socialsekreterare. 
 
Tillägg av delegationspunkt 9.4 c) Upp till 75% av basbeloppet per ansökan. 
 
Med anledning av tillägg av punkt 9.4 c) justeras numrering av kommande 
delegationspunkter under punkt 9.4 därefter. 
 
Ändring av delegat för punkt 9.5 c) Avvikelser från fastställda riktlinjer avseende 
boendekostnad, från enhetschef till 1:e socialsekreterare. 
 
Tillägg av delegationspunkt 9.5 c) Bevilja rådrum över 12 månader. 
 
Ändring av delegat för punkt 9.7, från enhetschef till 1:e socialsekreterare. 
 
Tillägg av delegationspunkt 9.8 Beslut om ekonomiskt bistånd till tränings- akut-, jour-, och 
skyddat boende. 
 
Tillägg av text samt lagrum för punkt 10.1, 10.2 samt 10.6. 
 
Tillägg av delegationspunkt 10.3 beslut om vård utanför hemmet med tillfällig placering hos 
anhörig eller annan närstående. 
 
Med anledning av tillägg av punkt 10.3 justeras numrering av kommande delegationspunkter 
under punkt 10 därefter. 
 
Tillägg av lagrum för punkt 10.7. 
 
Förtydligande text för punkt 10.23. 
 
Tillägg av enhetschef på delegationspunkter för 10 Myndighetsutövning mot enskild person 
– Individ- och familjeomsorg/Barn och familj/vuxen samt 11. Myndighetsutövning mot 
enskild person – Individ- och familjeomsorg/Lagen om vård av unga (LVU), där det i 
tidigare delegationsordning endast var angivet 1:e socialsekreterare. 
 
Ändring av delegat för punkt 15.2, från enhetschef till 1:e biståndshandläggare. 
 
Tillägg av punkt 15.3 b) Placering i särskilt boende, extern placering, för beslut där person 
med bifallsbeslut väntat längre än 90 dagar på plats i särskilt boende på grund av resursbrist, 
dvs boendeplats saknas. 
 
Ändring av förordnade personer med beslutsrätt enligt kompletterande beslutsrätt enligt lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, 
enligt SN § 8/2021-01-28, bilaga 1, 
 
Ändring av personer med beslutsrätt enligt delegation för ordförandebeslut, SN § 8/2021-01-
28, bilaga 1.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 43 Dnr 2021/2 

Justerares signatur  

 
Strykning av enhetschef Julia Lundin samt tillägg av enhetschef Per Persson avseende  
 
delegation för beslut att begära polismyndighets biträde för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, 
bilaga 2, 
 
Föreslagen delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning, senast beslutad i 
socialnämnden den 23 januari 2020, § 13. 

Beslutsunderlag 
 För revidering, socialnämndens sammanträde den 25 februari 2021; Socialnämndens 

delegationsordning med förvaltningschefens vidaredelegation, SN § 13/2020-01-23, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden att gälla 
från och med den 25 februari 2021 och tills vidare. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar att socialnämnden ger förvaltningschef Dan Kjellsson i uppdrag att 
se över delegationsordningen med hänsyn till omstruktureringen av socialnämndens 
arbetsutskott till att främst behandla individärenden och inte bereda verksamhetsärenden och 
hur delegationen ska delas upp mellan socialnämnden och socialförvaltningen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ledningsgrupp Social Omsorg 
Publiceras intranätet 
Kommunkansliet, författningssamling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 44 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson lämnar följande information: 

 Seniorernas hus håller fortsatt stängt på grund av nuvarande utveckling kring 
pandemin. 

 Backa barnet – Går in i pilotprojekt nu. Fortsatt återrapportering längre fram. 
 Dragning/genomgång om boende och lokaler kommer till socialnämnden i mars. 
 Riccard Axtelius (S) fått till sig om vikarier som innehar anställning i flera kommuner 

där man kan nyttja sjukskrivning i en kommun och samtidigt arbeta i en annan. Dan 
Kjellsson tar informationen med sig. 

 Har gett uppdrag till IT-avdelningen att se över den tekniska utrustningen i 
sammanträdeslokal 303, som används vid socialnämndens sammanträden, för att det 
ska fungera optimalt. 

 Kontaktpolitikeruppdragen behöver ses över. Tas upp till nästa socialnämnds 
sammanträde för dialog och beslut om framtida upplägg. 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Förvaltningschef Dan Kjellsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 45 Dnr 2020/247 

Justerares signatur  

 
 

Revidering av sammanträdestider för socialnämnden 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att revidera socialnämndens sammanträdestider för 2021 till att starta 
klockan 11:00 med ajournering för lunch klockan 12:30-13:15. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) informerar socialnämnden om den diskussion som förts 
vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde den 25 februari 2021. Diskussionen handlade 
om möjligheten att justera sammanträdestiderna för socialnämnden för att dessa 
sammanträden inte ska dra ut för långt på tiden. Förslag presenteras med att socialnämndens 
sammanträden framöver startar klockan 11:00 med ajournering för lunch 12:30-13:15.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden beslutar att revidera 
socialnämndens sammanträdestider för 2021 till att starta klockan 11:00 med ajournering för 
lunch klockan 12:30-13:15. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 46 Dnr 2020/13 

Justerares signatur  

 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 och 4 2020 

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 3 och 4 2020. 

 

Beslutsunderlag 
 Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 3 2020, 
 Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020, 
 Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 och 4 2020, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

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 3 och 4 2020. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 47 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 § 1/2021-01-21 Entledigande från förtroendeuppdrag som 1:e vice ordförande  i 

socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval - Anne Olofsdotter (M), 
 KF § 4/2021-01-21 Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, ledamot och ordförande i socialnämnden, ersättare i valberedningen, 
ersättare i krisledningsnämnden, ledamot i Samordningsförbundet Sydöstra Skåne, 
ombud vid Skånes Kommuner (Kommunförbundet Skånes) förbundsmöten samt 
därav föranlett fyllnadsval, 

 KS § 6/2021-01-27 Information om rapport med åtgärdsplan för individ- och 
familjeomsorgen, 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 48 Dnr 2021/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

 

Beslutsunderlag 
 2021-01-28 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 18-36, 
 2021-02-11 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 37-50, 

 
 Personalärenden enligt avtal, SN 2021-02-25, 

 
 Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, 

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

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

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

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

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

 
 Delegationsbeslut SN 2021-02-25, Ajsela Music, §§ 1-2-2021, Mattias Gunnarsson, 

§§ 2-3/2021, Josefin Hallgren, §§ 1-2/2021, Dan Kjellsson, §§ 1-2/2021, Patrick 
Kronvall, § 1/2021, 

 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 54 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Inkomna handlingar till socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av den inkomna skrivelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson informerar om skrivelse som inkommit från Maria 
Samuelsson, tidigare brukarinflytandesamordnare i sydöstra Skåne, med en sammanställning 
av arbetet som utförts under åren 2014-2020. Handlingen finns i sin helhet att tillgå på 
socialförvaltningen, kansli- och utvecklingsstab. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

  

SN § 55 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av frågor och svar. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Cestrone Nyman (S) ställer fråga om inrättande av escape-knapp på sida där man kan 
söka stöd och hjälp gälande våld i nära relationer. Mattias Gunnarsson, verksamhetschef 
individ- och familjeomsorg, har meddelat till förvaltningschef Dan Kjellsson att denna knapp 
ska vara klar inom några dagar och att den knapp som kommer användas även har 
funktionen att den raderar all sökhistorik i aktuell webbläsare som gör att man inte kan 
eftersöka att någon varit inne på aktuell sida i efterhand.  
 
Riccard Axtelius (S) framför fråga för Roger Jönssons (S) räkning då han behövt lämna 
sammanträdet tidigare. Frågar om kommunen är delaktig polisens arbete med att sprida 
information till äldre kommuninvånare om hur man bör och kan agera när någon kontaktar 
en och uppger sig vara från exempelvis Social Omsorg. Förvaltningschef Dan Kjellsson 
svarar att förvaltningen är kontaktad av polisen i arbetet och kommer att vara den del i 
arbetet om att förebygga äldrebrott. 
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