
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2021-03-25 

 

 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 11:00-16:30,  

ajournering 11:52-12:00 
lunchajournering 12:30-13:15  
ajournering15:25-15:55 

   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Kevin Sundin (M) 12:10-16:28, §§ 59-72 
Per-Erik Johansson (M), §§ 61-74 
Kent Andersson (SD) 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Elisabeth Thulin, enhetschef Vuxenenheten, §§ 56-57 
Maria Stjärnkvist, samordnare Mariamottagningen, §§ 56-57 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, §§ 
56-62, 65 
Peter Eriksson, ekonom, §§ 61-62 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, §§ 61-62 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri, 
§§ 61-63 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 62-70 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Riccard Axtelius (S) respektive Roger Jönsson (S) 
 
Digital justering   
 
Paragrafer: 56-74 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Riccard Axtelius (S), §§ 56-62 Roger Jönsson (S), §§ 63-74 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-06 

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

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2021-03-25 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Fredrik Roxenius (M) 
Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Riccard Axtelius (S) , §§ 56-62, 66-74, klockan 11:00-15:15, 16:20-16:30 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD) 
My Henriksson (KD) 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) , §§ 61-74, klockan 13:15-16:30 
Eva Hallmer Lindahl (L) 
 
Tommy Persson (S)  ers.: Pernilla Magnusson Wallgren (C), §§ 56-60 
Tommy Persson (S) ers.: Marcus Bräutigam (MP), §§ 61-74 
Per-Erik Johansson (M) ers.: Marcus Bräutigam (MP), §§ 56-60 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 56 Fastställande av föredragningslistan  5 - 6 

§ 57 Information; Mariamottagningen 2021/1 7 

§ 58 Information; BUSO 2021/1 8 

§ 59 Information; Minnesanteckningar från delregionala 
mötet 2021/1 9 

§ 60 

Förlängning av HBTQ kompetenshöjning för 
nyckelpersoner i vissa av kommunens 
verksamheter inom Kultur och Utbildning samt 
Social Omsorg 

2021/128 10 - 12 

§ 61 Information; Svar på fråga om faktorer som utgör 
en effektiv kommun 2021/1 13 

§ 62 Ekonomisk uppföljning per februari 2021 2021/5 14 

§ 63 
Återremitterat ärende; Nedläggning av 
Träffpunkten inom Funktionsnedsättning och 
Socialpsykiatri 

2020/239 15 - 18 

§ 64 
Godkännande av ramöverenskommelse med 
Region Skåne gällande fyra målgrupper inom 
området psykisk hälsa 

2021/140 19 

§ 65 Förvaltningschefen informerar  20 

§ 66 Val av ny ledamot i Samordningsförbundet 
Sydöstra Skåne  21 

§ 67 Revidering; Kontaktpolitiker Social Omsorg, 
mandatperiod 2019-2022 2019/73 22 - 23 

§ 68 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 24 

§ 69 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 25 

§ 70 Redovisning av meddelanden 2021/4  

§ 71 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2021/141  

§ 72 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott  26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

§ 73 Beslut om umgängesbegränsning 2020/199  

§ 74 Beslut om umgängesbegränsning 2020/200  

  

4



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 56 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; Mariamottagningen 2021/1 
5 Information; BUSO 2021/1 
6 Information; Minnesanteckningar från delregionala mötet 2021/1 

7 
Förlängning av HBTQ kompetenshöjning för nyckelpersoner i 
vissa av kommunens verksamheter inom Kultur och 
Utbildning samt Social Omsorg 

2021/128 

8 Information; Svar på fråga om faktorer som utgör en effektiv 
kommun 2021/1 

9 Ekonomisk uppföljning per februari 2021 2021/5 

10 Återremitterat ärende; Nedläggning av Träffpunkten inom 
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 2020/239 

11 Godkännande av ramöverenskommelse med Region Skåne 
gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa 2021/140 

12 Förvaltningschefen informerar  
13 Val av ny ledamot i Samordningsförbundet Sydöstra Skåne  

14 Revidering; Kontaktpolitiker Social Omsorg, mandatperiod 
2019-2022 2019/73 

15 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 
16 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 
17 Redovisning av meddelanden 2021/4 
18 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2021/141 
19 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott  
20 Beslut om umgängesbegränsning 2020/199 
21 Beslut om umgängesbegränsning 2020/200 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 56 Dnr   

Justerares signatur  

 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att punkt 9 Förlängning av HBTQ kompetenshöjning för 
nyckelpersoner i vissa av kommunens verksamheter inom Kultur och Utbildning samt Social 
Omsorg (2021/128), behandlas före de två ekonomipunkterna.  
 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att punkterna 19 Beslut om umgängesbegränsning (2020/199) 
och 20 Beslut om umgängesbegränsning (2020/200) behandlas sist på dagens sammanträde. 
 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns något att rapportera till 
punkterna 21 Aktuella utbildningserbjudande och 22 Inkomna handlingar till socialnämnden. 
 
Ingen ledamot anmäler ärende till punkten 24 Övrigt.  
  
  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden fastställer föredragningslistan till dagens 
sammanträde med ändringar enligt ovan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 57 Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Mariamottagningen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Stjärnkvist, samordnare Mariamottagningen, och Elisabeth Thulin, enhetschef 
Vuxenenheten, informerar om verksamheten på Mariamottagningen som nu bedrivits i drygt 
ett och ett halvt år. Berättar om hur verksamheten bedrivs och hur man är organiserad och 
redovisar statistik från starten till idag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 58 Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; BUSO 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av mötesanteckningar från möte med BuSo politik den 9 mars 
2021. 
 
Eva Hallmer Lindahl (L) frågar hur arbetet fortskrider med uppstart av Familjecentral. 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, informerar om att frågan 
just nu ligger hos Region Skåne i fråga om att godkänna ett förslag på lokal som föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Mötesanteckningar BuSo politik 210309 

  
  
  
 

8



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 59 Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Minnesanteckningar från delregionala mötet 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått ta del av minnesanteckningar från sammanträde med delregional 
samverkansorgan den 12 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
 Minnesanteckningar; Delregional samverkansorgan 210212 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 60 Dnr 2021/128 

Justerares signatur  

 
 

Förlängning av HBTQ kompetenshöjning för nyckelpersoner i 
vissa av kommunens verksamheter inom Kultur och 
Utbildning samt Social Omsorg 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner ansökan om förlängning med tillägg att det ska framgå tydligare i 
projektbenämningen att intersexpersoner är inkluderade i kompetenshöjningen. 
 
Socialnämnden lämnar över till kommunstyrelsen för beslut  

Reservation/Deltar inte i beslut 
Anna Sjöland (SD) och Thomas Heinrich (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Augusti 2020 beviljade kommunstyrelsen barn- och utbildning, Gymnasienämnden och 
Socialnämnden medel ur den Sociala investeringsfonden för att genomföra 
kompetensutveckling till nyckelpersoner inom utvalda verksamheter. Syftet med projektet är 
att verksamheterna i KoU och SO öka kunskapen om HBTQ-personers livsvillkor för att 
tillsammans skapa en mer inkluderande och professionellt välkomnande bemötande och 
adekvat arbetssätt i våra verksamheter. Kompetensutvecklingen ska genomföras av extern 
part.  
 
Medel från fonden för förebyggande insatser för barn och unga har inte påbörjats att 
användas då pandemin gör att det är svårt att genomföra kvalitativ kompetensutveckling. 
BuSo har justerat tidsplanen för arbetet och utifrån denna efterfrågas en förlängning av 
löptid med 6 månader.   
 
Detta ärende är inte aktuellt att barnchecklistas då ärendet där ansökan genomfördes är 
barnchecklistat.  

Beslutsunderlag 
 Idéprövning Sociala investeringsfonden - BuSo delmålsgrupp, 
 Projektansökan för Sociala investeringar, 
 Bilaga 1 Budget kompetensutveckling HBTQ, 

  

10



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 60 Dnr 2021/128 

Justerares signatur  

 
 Barnchecklista 
 BUN §93/20-06-25 Projektansökan - Sociala investeringsfonden - BuSo 

delmålsgrupp kompetensutveckling 
 SN § 105/20-06-25 Projektansökan - Sociala investeringsfonden - BuSo 

delmålsgrupp kompetensutveckling 
 KS §159/2020 20-08-26 Projektansökan - Sociala investeringsfonden - BuSo 

delmålsgrupp kompetensutveckling 
 Skrivelse BuSo, Förlängning av HBTQ kompetenshöjning för nyckelpersoner i vissa 

av kommunens verksamheter inom Kultur och Utbildning samt Social Omsorg 9 
mars 2021, 

 Tjänsteskrivelse Samordnare IFO 10 mars 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner ansökan om förlängning och lämnar över den till 
kommunstyrelsen för beslut.  

Socialnämndens behandling 
Frågeställning väcks på sammanträdet kring huruvida intersexpersoner ingår i projektet 
eftersom det inte framgår av beteckningen HBTQI. Under sammanträdet kontrolleras frågan 
med Alexandra Hansson, folkhälsostrateg, och hon bekräftar att intersexpersoner är 
inkluderade men att diplomeringens beteckning är HBTQ. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anna Sjöland (SD) yrkar på ajournering. Sammanträdet ajourneras 11:52 – 12:00.  
 
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 
 
Riccard Axtelius (S) yrkar att det ska framgå tydligare i projektbenämningen att 
intersexpersoner är inkluderade i kompetenshöjningen. 
 
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till Riccard Axtelius (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Anne Olofsdotter (M) ställer fråga om socialnämnden kan besluta enligt förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Anne Olofsdotter (M) ställer fråga om socialnämnden kan besluta om bifall till Riccard 
Axtelius tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 60 Dnr 2021/128 

Justerares signatur  

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 61 Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Svar på fråga om faktorer som utgör en effektiv 
kommun 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Eriksson, ekonom, redovisar och informerar rörande svar kring tidigare fråga om 
faktorer som utgör en effektiv kommun.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 62 Dnr 2021/5 

Justerares signatur  

 
 

Ekonomisk uppföljning per februari 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av uppföljningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, och Peter Eriksson, ekonom, föredrag ekonomisk uppföljning 
för februari 2021.  

Beslutsunderlag 
 Presentation; Resultat februari 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 63 Dnr 2020/239 

Justerares signatur  

 
 

Återremitterat ärende; Nedläggning av Träffpunkten inom 
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att Träffpunktens verksamhet behöver utredas och kvalitetsutvecklas 
för att passa människors behov bättre. 
 
Protokollsanteckning 
Treklövern är väl medvetna om den ökande psykiska ohälsan i samhället och ser ett stort 
behov av att utveckla socialpsykiatrin. Dock tror vi inte Träffpunkten kan motsvara det 
behovet. 
Anne Olofsdotter (M), Fredrik Roxenius (M), Cecilia Fahlborg (M), Eva Hallmer Lindahl (L), 
My Henriksson (KD) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har i beslut 2020-12-17 återremitterat ärendet till förvaltningen för ett 
förtydligande över: 

1. Utredning/beskrivning av verksamheten de 3 senaste åren. Beskrivning av grupperna, 
ålder och sammanlagt antal timmar per vecka. 

2. Tydlig plan för de hjälpsökande vart de kan få stöd istället. 
3. Chef från äldreomsorgen behöver titta på verksamheten. Vad kan göras bättre? 
4. Nya hjälpsökande – vart kan de vända sig? 

 
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri har föreslagit att den öppna verksamheten 
Träffpunkten läggs ner utifrån att det visat sig svårt att få kvalitet i verksamheten då 
besökarna har haft olika behov. Personalen har bedömt att besökarna kan få ett bättre utbyte 
genom andra verksamheter, en del är äldre och kan vända sig till mötesplatser som riktar sig 
till dem och andra är yngre med olika problematik som behöver en verksamhet som passar 
dem. Några av besökarna har bedömts kunna få ett biståndsbeslut för sysselsättning enligt 
Socialtjänstlagen. Utifrån detta har verksamheten bedömt att en stängning av Träffpunkten 
kan ske utan att det får större konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 21 augusti, av verksamhetschef Maria Posa, 
 YPR Remissvar; Nedläggning av Träffpunkten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 63 Dnr 2020/239 

Justerares signatur  

 
 Beslut SN § 204/2020-12-17 Nedläggning av Träffpunkten inom 

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri – återremiss, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 4 februari 2021, av enhetschef Jenny Blom. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar om nedläggning av verksamheten Träffpunkten inom 
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Verksamhetschefen får i uppdrag att tillse att 
ansvarig personal vidtar de åtgärder som är möjliga för att hjälpa de besökare som har 
kommit till Träffpunkten att hitta andra mötesplatser/sysselsättning. 

Föredragande 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) framför yrkande för Socialdemokraterna och Centerpartiet: 
Majoriteten vill lägga ner Träffpunkten, en verksamhet som borde vara mer efterfrågan än 
någonsin. Vi i oppositionen upplever att Träffpunktens verksamhet har utarmats och fasats 
ut under flera år. Vid redovisning av verksamhetens innehåll under de senaste tre åren verkar 
det inte ha funnits något tydligt syfte eller ambitioner för kvalitetsutveckling. Det finns 
människor i utanförskap, med psykiska och intellektuella svårigheter. Ohälsan, ensamheten 
och självmorden ökar. Vi anser att Träffpunktens verksamhet inte ska läggas ner utan behövs 
utvecklas under detta år. Kanske behövs ny kunskap från någon som känner till hur det ser 
ut hos människor med psykisk sjukdom, ohälsa och utanförskap. Vi håller med 
pensionärsrådet om att det alternativa och bättre anpassade verksamheter inte har prövats. Vi 
behöver utreda vilka målgrupper som behöver stöd och vi behöver tänk nytt för att möta 
utsatta människors behöv på ett bättre sätt.  
Vi i Centerpartiet och Socialdemokraterna yrkar på att Träffpunktens verksamhet behöver 
utredas och kvalitetsutvecklas för att passa människors behov bättre. 
 
Anna Sjöland (SD) yrkar att Träffpunkten ska vara kvar med utgångspunkt från 
pensionärsrådets skrivelse om en viktig mötesplats samt att vi lyssnat på våra medborgare i 
Ystad om att behovet finns för denna mötesplats. 
 
Cecilia Fahlborg (M) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras 15:25 – 15:55. 

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) frågar socialnämnden om nämnden beslutar enligt förslag 
till beslut, enligt Roger Jönssons (S) yrkande eller enligt Anna Sjölands (SD) yrkande och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 63 Dnr 2020/239 

Justerares signatur  

 
Votering begärs. 
 
Ordförande meddelar att förslag till beslut utgör huvudförslag och ställer fråga om Roger 
Jönssons (S) yrkande ska utgöra motförslag eller om Anna Sjölands (SD) yrkande ska utgöra 
motförslag och finner att Roger Jönssons (S) yrkande ska utgöra motförslag.  
 
Votering begärs. 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röst för Roger Jönssons (S) yrkande 
Nej-röst för Anna Sjölands (Smed D) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 Ja-röster för Roger Jönssons (S) yrkande och 2 Nej-röster för Anna Sjölands (SD) 
yrkande och 5 som avstår beslutar socialnämnden att Roger Jönssons (S) yrkande ska utgöra 
motförslag. 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Fredrik Roxenius (M) 

 
 X 

Roger Jönsson (S) X 
 

 
Birgitta Cestrone Nyman (S) X 

 
 

Cecilia Fahlborg (M) 
 

 X 
Pernilla Magnusson Wallgren (MP) X   
Eva Hallmer Lindahl (L) 

 
 X 

My Henrikssson (KD) 
 

 X 
Tommy Persson (S) X   
Anna Sjöland (SD) 

 
X  

Lilian Borén (S) X 
 

 
Thomas Heinrich (SD) 

 
X  

Anne Olofsdotter (M) 
 

 X 
 
Resultat: 

 
5 

 
2 

 
5 

 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för förslag till beslut 
Nej-röst för Roger Jönssons (S) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 Ja-röster för förslag till beslut och 7 Nej-röster för Roger Jönssons (S) yrkande 
beslutar socialnämnden enligt Roger Jönssons (S) yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 63 Dnr 2020/239 

Justerares signatur  

 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Fredrik Roxenius (M) X   
Roger Jönsson (S)  X  
Birgitta Cestrone Nyman (S)  X  
Cecilia Fahlborg (M) X   
Pernilla Magnusson Wallgren (MP) 

 
X  

Eva Hallmer Lindahl (L) X   
My Henrikssson (KD) X   
Tommy Persson (S) 

 
X  

Anna Sjöland (SD) 
 

X  
Lilian Borén (S)  X  
Thomas Heinrich (SD) 

 
X  

Anne Olofsdotter (M) X   
 
Resultat: 

 
5 

 
7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Maria Posa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 64 Dnr 2021/140 

Justerares signatur  

 
 

Godkännande av ramöverenskommelse med Region Skåne 
gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att ingå ramöverenskommelse gällande 
fyra målgrupper inom området psykisk hälsa med Region Skåne. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ramöverenskommelserna avseende personer med psykisk funktionsnedsättning, barn och 
ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, samt personer med missbruks- och 
beroendeproblematik har reviderats och sammanförts till en gemensam 
ramöverenskommelse. Där även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet inkluderats. Överenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen 
ändring av ansvarsgränser. Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska 
kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar. 

Beslutsunderlag 
 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa, 
 Skånes kommuner beslut angående ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper 

inom området psykisk hälsa, 
 Följebrev; Skånes Kommuner rekommenderar kommuner i Skåne att teckna 

ramöverenskommelse med Region Skåne, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 17 mars 2021, av förvaltningschef Dan Kjellsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att ingå ramöverenskommelse gällande 
fyra målgrupper inom området psykisk hälsa med Region Skåne.  
  
  
 
 
 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 65 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson lämnar följande information: 

 Det pågår smittspårning inom en hemtjänstgrupp, 
 Personal inom hemsjukvård kommer inom kort att få vaccination av dos 2, 
 Brukare och personal på LSS-bostäder kommer inom kort att vaccination dos 1, 
 Alla prioriterade grupper inom fas 1 är därefter klara, både personal och brukare, 
 Hur bristen på vaccin har påverkat takten vet man inte, 
 Inbjudan till Analysförmiddag med socialnämnden har gått ut till samtliga i 

socialnämnden. Material kommer skickas ut. 
 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg demonstrerar Panik-knappen som nu 

finns på kommunens sida om våld i nära relationer. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Förvaltningschef Dan Kjellsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 66 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Val av ny ledamot i Samordningsförbundet Sydöstra Skåne 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att utse Anne Olofsdotter (M) som ny ledamot i 
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne (FINSAM). 

 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Persson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Samordningsförbundet 
Sydöstra Skåne (FINSAM) och blivit entledigad av Kommunfullmäktige den 18 februari 
2021. Val av ny ledamot åligger socialnämnden att utse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 mars 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag till beslut från förvaltningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kevin Sundin (M) och Cecilia Fahlborg (M) förslår Anne Olofsdotter (M) som ny ledamot i 
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne (FINSAM). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 67 Dnr 2019/73 

Justerares signatur  

 
 

Revidering; Kontaktpolitiker Social Omsorg, mandatperiod 
2019-2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att socialnämndens ledamöter och ersättare meddelar till 
nämndsekreterare inom vilket område man vill vara kontaktpolitiker senaste den 31 mars 
2021. Sammanställning presenteras vid nästa sammanträde med socialnämnden den 29 april 
2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns framtagna områden inom förvaltningen där kontaktpolitiker kan utses och det har 
sedan tidigare fastställts en uppdragsbeskrivning för kontaktpolitiker.  
 
På grund av förändringar i socialnämnden behöver förteckningen uppdateras och revideras. 

Beslutsunderlag 
Uppdragsbeskrivning för kontaktpolitiker, 
Förteckning över kontaktpolitiker, Social Omsorg, mandatperiod 2019-2022, uppdaterad SN 
2020-01-23, § 14, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 mars 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag till beslut från förvaltningen. 

Föredragande 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson föreslår till socialnämnden att varje ledamot meddelar 
tillbaka till nämndsekreteraren senast den 31 mars 2021 inom vilket område man önskar vara 
kontaktpolitiker så sammanställer nämndsekreterare ny lista till nästa sammanträde. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden beslutar att socialnämndens ledamöter och 
ersättare meddelar till nämndsekreterare inom vilket område man vill vara kontaktpolitiker 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 67 Dnr 2019/73 

Justerares signatur  

 
senaste den 31 mars 2021. Sammanställning presenteras vid nästa sammanträde med 
socialnämnden den 29 april 2021. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Socialnämnden 
Ledningsgruppen Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 68 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 § 45/2021-02-18 Entledigande från förtroendeuppdrag som 1:e vice ordförande i 

socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval - Anne Olofsdotter (M),  
 KF § 48 2021-02-18 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 Kommuners förbundsmöten samt därav föranlett fyllnadsval, 

 KF § 52/2021-02-18 Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval, 

 Kopia av Hid: SN 2021.926; KS § 37/2021-02-24 Budgetanvisningar för 2022, 
 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 
2021-03-25 

  

SN § 69 Dnr 2021/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
  

Beslutsunderlag 
 2021-02-22 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, § 51, 
 2021-02-25 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 52-67, 
 2021-03-11 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 68-78, 

 
 Personalärenden enligt avtal, SN 2021-03-25, 

 
 Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, 

Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2021-02-01 – 2021-02-28, 

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

Trafikförordningen samt LSS, perioden 20201-02-01 – 2021-02-28, 
 

 Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2021-02-01 – 
2021-02-28, 

 
 Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2021-02-01 – 2021-02-28, 

 
 Delegationsbeslut SN 2021-03-25, Therese Lindström, §§ 1-3/2021, Anna Larsson, 

§§ 1-7/2021, Patrick Kronvall, § 2/2021, Mattias Gunnarsson, §§ 4-8/2021, 
Elisabeth Thulin, §§ 3-4/2021. 

 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 17 mars 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

  

SN § 72 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson informerar om beslut från socialnämndens arbetsutskott 
den 11 mars 2021; SNAU § 70/2021-03-11 Lex Sarah; övergrepp på LSS-bostad  gällande. 
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