
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2021-08-26 

 

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

lunchajournering 12:25-13:15 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Kevin Sundin (M), §§ 143-171 
Per-Erik Johansson (M), §§ 143-171 
Tommy Persson (S), 145-172 
Mats Sidnor (M) 
Eva Brodd (V) 
Mattias Gunnarsson, t f förvaltningschef Social Omsorg 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg 
Erika Hult, utredare Social Omsorg, §§ 143-145, 148 
Cecilia Larsson, IT-samordnare, §§ 143-144 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, §§ 143-146 
Peter Eriksson, ekonom, §§ 143-146 
Frida Andersson, ekonom, §§ 143-146 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare, §§ 143-150 
  

 
Utses att justera Roger Jönsson (S) 
 
Digital justering   
 
Paragrafer: 143-172 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Roger Jönsson (S) 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-06 

Datum när anslaget tas ned 2021-09-28 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2021-08-26 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Fredrik Roxenius (M) 
Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Riccard Axtelius (S) 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD) 
Marcus Bräutigam (MP) 
My Henriksson (KD) 
Eva Hallmer Lindahl (L) 
Gunilla Christerson (C) 
 
  

 Tommy Persson (S), §§ 143-144 ers: Gunilla Christerson (C) 
Per-Erik Johansson (M), § 172 ers: Cecila Fahlborg (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 143 Fastställande av föredragningslistan  5 

§ 144 Återrapportering: Förändrad avgiftsmodell för 
beslut utifrån socialtjänstlagen 2020/135 6 

§ 145 Återrapportering till Kommunstyrelsen med 
anledning av delårsrapport 1 2021/255 7 

§ 146 Ekonomisk uppföljning juli 2021 2021/5 8 

§ 147 Testamentsfråga 2021/203 9 

§ 148 Yttrande över motion om tillagningskök på 
Ljuskällan 2021/229 10 - 12 

§ 149 Yttrande över motion om kommungemensam 
familjerätt i SÖSK 2021/180 13 - 14 

§ 150 
Svar till revisorerna över genomförd granskning av 
bostadsanpassningsbidrag och hantering av 
hjälpmedel 2021 

2021/225 15 - 16 

§ 151 Förvaltningschefen informerar  17 - 18 

§ 152 Information; Östra Skånes hjälpmedelsnämnds 
protokoll 2021-06-09 2021/249 19 

§ 153 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 20 

§ 154 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 21 

§ 155 Redovisning av meddelanden 2021/4  

§ 156 Hävande av umgängesbegränsning 2019/252  

§ 157 Väcka talan hos Tingsrätt om 
vårdnadsöverflyttning enligt Föräldrabalken 2019/252  

§ 158 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 27 maj 
2021 2018/238  

§ 159 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 27 maj 
2021 2018/239  

§ 160 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 27 maj 
2021 2018/240  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

§ 161 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 3 augusti 
2021 2018/238  

§ 162 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 3 augusti 
2021 2018/239  

§ 163 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 3 augusti 
2021 2018/240  

§ 164 Begäran om utökat umgänge 2018/238  

§ 165 Begäran om utökat umgänge 2018/239  

§ 166 Begäran om utökat umgänge 2018/240  

§ 167 Yttrande till Kammarrätten 2018/238  

§ 168 Yttrande till Kammarrätten 2018/239  

§ 169 Yttrande till Kammarrätten 2018/240  

§ 170 Aktuella utbildningserbjudande  22 

§ 171 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott  23 

§ 172 Anmälan om ordförandebeslut; Häva 
umgängesbegränsning 2020/199  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 143 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med strykning av punkterna 30 Inkomna handlingar till socialnämnden och 33 Övrigt, 
fastställer socialnämnden föredragningslistan till dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns några inkomna handlingar att 
särskilt redovisa till punkten 30 Inkomna handlingar till socialnämnden. 
 
Ingen ledamot anmäler ärende till punkten 33 Övrigt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden, med strykning av punkterna 
30 Inkomna handlingar till socialnämnden och 33 Övrigt, fastställer föredragningslistan till 
dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 144 Dnr 2020/135 

Justerares signatur  

 
 

Återrapportering: Förändrad avgiftsmodell för beslut utifrån 
socialtjänstlagen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av återrapporteringen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 2020-08-27 att föreslå Kommunfullmäktige att anta en ny 
avgiftsmodell för beslut enligt Socialtjänstlagen. Socialnämnden beslutade samtidigt att 
återrapportering om avgiftsmodellens införande och utfall skulle göras i augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
 Beslut SN § 124/2020-08-27 Förändrad avgiftsmodell för beslut utifrån 

socialtjänstlagen, 
 Tjänsteskrivelse 2021-08-18, Erika Hult, 
 Presentation; Ny avgiftsmodell Social Omsorg – Återrapport. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av återrapporteringen. 

Föredragande 
Erika Hult, utredare Social Omsorg 
Cecilia Larsson, IT-samordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 145 Dnr 2021/255 

Justerares signatur  

 
 

Återrapportering till Kommunstyrelsen med anledning av 
delårsrapport 1 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att skicka återrapporteringen med anledning av delårsrapport 1, till 
Kommunstyrelsen och hänvisa kommunstyrelsen till befintlig handlingsplan för ekonomi i 
balans för Social Omsorg, som upprättades av Socialnämnden 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Föranlett av redovisningen i delårsrapport 1 2021, fick socialnämnden i uppdrag att i en 
handlingsplan återkomma till kommunstyrelsen och redogöra för vilka åtgärder nämnden 
vidtagit eller planerar för i syfte att komma tillrätta med sin budgetavvikelse. Eftersom 
socialnämnden haft ett underskott de senaste åren och underskottet uppgår till betydande 
belopp är detta en viktig skrivelse. I slutändan är det en fråga om ansvar och då ansvar inte 
bara för ekonomi utan för en till stora delar lagreglerad verksamhet och stort antal anställda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-05, Förvaltningschef Dan Kjellsson 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att skicka återrapporteringen med anledning av delårsrapport 1, till 
Kommunstyrelsen och hänvisa kommunstyrelsen till befintlig handlingsplan för ekonomi i 
balans för Social Omsorg, som upprättades av Socialnämnden 2018. 

Föredragande 
Mattias Gunnarsson, t f förvaltningschef Social Omsorg 
  
  
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 146 Dnr 2021/5 

Justerares signatur  

 
 

Ekonomisk uppföljning juli 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen för juli 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, Peter Eriksson, ekonom, och Frida Andersson, ekonom, 
redovisar ekonomiskt resultat per juli månad 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 147 Dnr 2021/203 

Justerares signatur  

 
 

Testamentsfråga 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna att Ystads kommun 
blir testamentstagare enligt villkoren i testamentet. 
 
De testamenterade pengarna kommer främst användas till fritidsaktiviteter, som kan innebära 
både upplevelser och materialinköp. Det gäller för handikappade barn inom LSS 
verksamheten som är födda och/eller bosatta inom Ystads kommun, vilket är villkorat i 
testamentet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det har till Ystads kommun inkommit uppgifter om att Ystads kommun är utsedd till 
testamentstagare. Kommunen har att ta ställning till huruvida man kan godkänna testamentet 
med Ystads kommun som testamentstagare. 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse dödsbo-delägare jämte mottagningsbevis och testamentskopia, 
 Tjänsteskrivelse, datera den 25 augusti 2021, av Mattias Gunnarsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna att Ystads kommun 
blir testamentstagare enligt villkoren i testamentet. 
 
De testamenterade pengarna kommer främst användas till fritidsaktiviteter, som kan innebära 
både upplevelser och materialinköp. Det gäller för handikappade barn inom LSS 
verksamheten som är födda och/eller bosatta inom Ystads kommun, vilket är villkorat i 
testamentet.  
  
  
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 148 Dnr 2021/229 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om tillagningskök på Ljuskällan 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då socialnämndens 
arbetsutskott tagit beslut 2020-12-03 om att stryka behovet av tillagningskök efter att 
kostenheten inom samhällsbyggnad gjort en förnyad analys sedan beställningen gjordes 2018 
och kommit fram till att de har tillräcklig kapacitet i de befintliga köken och att inget nytt kök 
behöver färdigställas på Ljuskällan. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Gunilla Christerson (C), Riccard Axtelius (S) 
och Lilian Borén (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Jönsson (S) och Kevin Rasmussen (S) har i motion föreslagit kommunfullmäktige att 
ett tillagningskök på äldreboendet Ljuskällan byggs i samband med utbyggnaden. 
 
Socialnämnden har fått motionen för yttrande 2021-05-28. Ystads pensionärsråd har fått 
motionen på remiss. 
 
Förvaltningen föreslår socialnämnden att såsom yttrande föreslå att motionen ska avslås då 
socialnämndens arbetsutskott tagit beslut 2020-12-03 om att stryka behovet av tillagningskök 
efter att kostenheten inom samhällsbyggnad gjort en förnyad analys sedan beställningen 
gjordes 2018 och kommit fram till att de har tillräcklig kapacitet i de befintliga köken och att 
inget nytt kök behöver färdigställas på Ljuskällan. Ett eventuellt återinförande av 
tillagningskök skulle försena projektet, innebära ökade kostnader och att andra funktioner 
som tillkommit eller omarbetats i projektet såsom reservkraft, orangeri, större miljöhus, bad 
och fotvård inte längre skulle inrymmas eller få mindre plats. 

Beslutsunderlag 
 Motion av Roger Jönsson, (S) och Kevin Rasmussen (S), 
 Remissvar från Ystads Pensionärsråd över motion om tillagningskök till Ljuskällan, 
 Tjänsteskrivelse av tf förvaltningschef Mattias Gunnarsson, 2021-06-07. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 148 Dnr 2021/229 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då socialnämndens 
arbetsutskott tagit beslut 2020-12-03 om att stryka behovet av tillagningskök efter att 
kostenheten inom samhällsbyggnad gjort en förnyad analys sedan beställningen gjordes 2018 
och kommit fram till att de har tillräcklig kapacitet i de befintliga köken och att inget nytt kök 
behöver färdigställas på Ljuskällan. 

Föredragande 
Erika Hult, utredare Social Omsorg 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer förslag till beslut om avslag på motionen mot 
yrkande om bifall till motionen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen enligt förslag till beslut.  
 
Votering begärs. 
 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röst för den som röstar för att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, enligt 
förslag till beslut. 
Nej-röst för den som röstar för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster för att besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen enligt 
förslag till beslut, 5 Nej-röster för att besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen samt en som avstår har socialnämnden beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 148 Dnr 2021/229 

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  
 

Gunilla Christerson (C) 
 

X  
Eva Hallmer Lindahl (L) X  

 

Riccard Axtelius (S) 
 

X 
 

My Henriksson (KD) X   
Marcus Bräutigam (MP) 

 
 X 

Anna Sjöland (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Thomas Heinrich (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X  

 

 
Resultat: 

 
7 

 
5 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 149 Dnr 2021/180 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om kommungemensam familjerätt i 
SÖSK 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen enligt följande: 

- Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för inrättande av en SÖSK 
gemensam familjerättsverksamhet, 

- utredningen ska klargöra organisatoriska, juridiska, och ekonomiska konsekvenser vid 
inrättande av en SÖSK gemensam familjerättsverksamhet, 

- uppdraget redovisas till Socialnämnden och Kommunfullmäktige våren 2022. 

Jäv 
Eva Brodd (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Tjänstgör dock inte under dagens 
sammanträde och deltar av den anledningen inte i beslutet.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har genom Göran Brante och Annika Weitner lämnat in en motion om att 
Ystad tillsammans med Sjöbo, Simrishamn, Skurup och Tomelilla kommuner upprättar avtal 
om SÖSK gemensam familjerätt. Det framgår även av motionen att verksamheten ska 
tillskjutas de ekonomiska medel som krävs för genomförandet. 

Beslutsunderlag 
 Motion om kommungemensam familjerätt i SÖSK, 
 KF § 121/2021-03-18 Motion om Kommungemensam familjerätt i SÖSK, 
 Barnchecklista om motion avseende kommungemensam familjerätt i SÖSK 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut daterad 2021-08-17 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen enligt följande: 

- Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för inrättande av en SÖSK 
gemensam familjerättsverksamhet, 

- utredningen ska klargöra organisatoriska, juridiska, och ekonomiska konsekvenser vid 
inrättande av en SÖSK gemensam familjerättsverksamhet, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 149 Dnr 2021/180 

Justerares signatur  

 
- uppdraget redovisas till Socialnämnden och Kommunfullmäktige våren 2022. 

Föredragande 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef IFO

14



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 150 Dnr 2021/225 

Justerares signatur  

 
 

Svar till revisorerna över genomförd granskning av 
bostadsanpassningsbidrag och hantering av hjälpmedel 
2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att såsom svar till Revisorerna meddela att processen för 
bostadsanpassningar kommer att färdigställas under 2021, att en ny rutin upprättats för att 
säkerställa att debiteringen blir rätt samt att enhetschef regelbundet följer upp att inplanerade 
årliga uppföljningar av hjälpmedel genomförs. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har genomfört en granskning av styrning och ledning avseende 
bostadsanpassningar och hantering av hjälpmedel under våren 2021. Revisionen har 
rekommenderat Socialnämnden att kontrollera om samtliga inplanerade årliga uppföljningar 
av hjälpmedel genomförs och att slutföra det påbörjade arbetet med att dokumentera 
processen för bostadsanpassningar. Revisionen har önskat Socialnämndens svar senast 2021-
09-20. 
Förvaltningen har föreslagit Socialnämnden att svara att processen för bostadsanpassningar 
kommer att färdigställas under 2021, att en ny rutin upprättats för att säkerställa att 
debiteringen blir rätt samt att enhetschef regelbundet följer upp att inplanerade årliga 
uppföljningar av hjälpmedel genomförs.  

Beslutsunderlag 
Missiv, Revisionen, 2021-05-19 
Granskningsrapport av socialnämndens styrning och ledning avseende bostadsanpassningar 
och hantering av hjälpmedel, maj 2021, genomförd av EY 
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2021-07-30 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att såsom svar till Revisorerna meddela att processen för 
bostadsanpassningar kommer att färdigställas under 2021, att en ny rutin upprättats för att 
säkerställa att debiteringen blir rätt samt att enhetschef regelbundet följer upp att inplanerade 
årliga uppföljningar av hjälpmedel genomförs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 150 Dnr 2021/225 

Justerares signatur  

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Enhetschef för Rehabenheten Daniel Bosak
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 151 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad förvaltningschef Mattias Gunnarsson lämnar följande information: 

 Informerades om hur sommaren varit i de olika verksamheterna: 
o Individ- och familjeomsorg (IFO):  

Det har varit en relativt lugn sommar där det inte varit ett ökat tryck på 
anmälningar varken gällande barn eller vuxna 

o Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS): 
Verksamhetschefen för FoS, Maria Posa, har semester men det har inte 
inkommit några andra signaler under sommaren än att det varit en sommar 
utan större händelser.  

o Hälsa, vård och omsorg: 
Verksamhetschef Ajsela Music informer om att det varit en relativt lugn 
sommar men att personalen är allmänt trött och slutkörd, mycket på grund av  
pandemin. Personalen kommer att bjudas på fika vid första arbetsplatsträffen 
under hösten som en extra uppskattning för allt jobb. 
Delegeringsutbildningen har fungerat knapphändigt under sommaren men det 
finns nu en planering där utbildare finns på plats och att det bereds tid för 
egenstudier och stöttning. 
Coronaläget har varit under kontroll under sommaren och är så fortfarande. 
Det har varit en smittad personal på ett boende men inget som spridits vidare 
vilket konstaterats med smittspårning.  

 
 Individ- och familjeomsorgen kommer under hösten att genomföra en 

kvalitetsundersökning av försörjningsstödsenheten, vuxenenheten, barn och 
familjeenheten. 

 
 Fråga ställs från Riccard Axtelius (S) respektive Roger Jönsson (S) om skyddsmaterial 

och i vilken mängd det finns tillgängligt.  
Det finns skyddsmaterial i lager för minst 2 månader, men troligen för 3 månader 
eller mer. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 151 Dnr   

Justerares signatur  

 
 Riccard Axtelius (S) frågar om det finns en plan för hur vi logistiskt kan hantera en 

eventuell tredje vaccination i verksamheten. 
Verksamheten är redo om det behövs vaccineras en tredje gång för riskpersoner. 
 

Marcus Bräutigam (MP) frågar om det finns något som vi som förvaltning/kommun kan 
göra för att hantera personer, som i det uppmärksammade fallet i Ystad, sparkar på hundar, 
människor och beter sig hotfullt på stan?  
Det är svårt för oss inom socialtjänsten att hantera personer som inte själv vill ha hjälp eller 
kan hanteras med tvångslagar som Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
eller Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Det är ett polisärende i detta läget där 
socialtjänstens ”verktygslåda” inte räcker till. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Mattias Gunnarsson, tillförordnad förvaltningschef 
Dan Kjellsson, förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 152 Dnr 2021/249 

Justerares signatur  

 
 

Information; Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll 
2021-06-09 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll från den 9 juni 
2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har anslagit protokoll från sammanträde den 9 juni 2021. 
Socialnämnden tar del av detsamma. 

Beslutsunderlag 
 Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll 2021-06-09, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 29 juni 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll från den 9 juni 
2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 153 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 
 Kopia av Hid: SN 2021.2148; KF § 198/2021-06-17 Bordlagd - Svar på motion om 

offentligt drivna vårdboenden, 
 Kopia av Hid: SN 2021.2146; KF § 189/2021-06-17 Svar på motion om ökad 

kompetensförsörjning, 
 KF § 190/2021-06-17 Svar på motion angående kartläggning av barnchecklistans 

tillämpning i  Ystads kommun, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 19 augusti 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 154 Dnr 2021/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Beslutsunderlag 
 2021-07-01 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 188-214, 
 2021-07-15 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 215-226, 
 2021-08-12 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 227-263, 
 2021-08-16 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 264-266, 

 

 Personalärenden enligt avtal, SN 2021-08-26, 
 

 Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, 
Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2021-06-01 – 2021-06-30 samt 2021-07-01 – 
2021-07-31, 

 

 Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 
Trafikförordningen samt LSS, perioden 2021-06-01 – 2021-06-30 samt 2021-07-01 – 
2021-07-31, 

 

 Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2021-06-01 – 
2021-06-30, 

 

 Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2021-06-01 – 2021-06-30 
samt 2021-07-01 – 2021-07-31, 

 

 Delegationsbeslut SN 2021-07-01; Mattias Gunnarsson,§§ 15-21/2021, Josefin 
Hallgren, §§ 10-11/2021, Marie Ståhlbrand, § 1/2021, Anna Larsson, §§ 9-10/2021, 
Dan Kjellson, §§ 3-10/2021, Elisabeth Thulin, §§ 6-7/2021, Paula Kuylenstierna, 
§ 2/2021, Therese Lindström, § 19/2021, Per Persson, § 3/2021. 

 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 19 augusti 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 170 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Aktuella utbildningserbjudande 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av utbildningserbjudandet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden tar del av följande utbildningserbjudande:  

 Intern kontroll för nämndsledamöter, den 27 oktober 2021 klockan 13:00-16:30. 
Plats: Distansutbildning. Pris: 1 900 kronor. Arrangör: Kommunalekonomernas 
förening (KEF). 
 
Ingen ledamot anmäler intresse. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

  

SN § 171 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 den 12 augusti 
2021 respektive 26 augusti 2021: 

 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende yrkande från Inspektionen för vård och 
Omsorg i ärende med mål nummer 7830-21 (2021/166), 

 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende yrkande från Inspektionen för Vård och 
Omsorg i ärende med mål nummer 7837–21 (2021/167), 

 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende yrkande från Inspektionen för Vård och 
Omsorg i ärende med mål nummer 7832-21 (2021/169), 

 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende yrkande från Inspektionen för Vård och 
Omsorg i ärende med mål nummer 7826-21 (2021/171), 

 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende yrkande från Inspektionen för Vård och 
Omsorg i ärende med målnummer 7828-21 (2021/168), 

 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende yrkande från Inspektionen för Vård och 
Omsorg i ärende med målnummer 7834-21 (2021/170). 
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