
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2021-12-02 

 

 
 
Plats och tid Nya Rådhuset, Sessionsalen klockan 08:30-12:45 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Kevin Sundin (M), §§ 228, 232-242, 08:30-11:30 
Mats Sidnor (M), §§ 228, 232-245 
Eva Brodd (V), §§ 228-254 
Eva Clausson (C), §§ 228-245, 247-255 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 228-245 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri, 
§§ 228-245 
Erika Hult, utredare 
Vårdnadshavare, §§ 229-231 
Kristina Andersson, § 237 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Riccard Axtelius (S) 
 
Digital justering   
 
Paragrafer: 228-255, utdrag ut 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Riccard Axtelius (S), 228-245, 247-255 Eva Clausson (C), § 246 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden, utdrag ur 
 
Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-08 

Datum när anslaget tas ned 2022-12-24 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2021-12-02 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Fredrik Roxenius (M) 
Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Riccard Axtelius (S) 
Anna Sjöland (SD), §§ 228-245 
Lilian Borén (S) 
My Henriksson (KD) 
Eva Hallmer Lindahl (L) 
Gunilla Christerson (C) 
 
Kent Andersson (SD), §§ 228, 232-255  ers: Thomas Heinrich (SD) 
Tommy Persson (S)  ers: Marcus Bräutigam (MP) 
Mats Sidnor (M), §§ 229-231 ers: Fredrik Roenius (M) 
Kevin Sundin (M), §§ 229-231 ers: Kent Andersson (SD) 
Mats Sidnor (M), §§ 246-255 ers: Anna Sjöland (SD) 
Eva Clausson (C)  ers: Riccard Axtelius (S) 
Eva Brodd (V), § 255  ers: Cecilia Fahlborg (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 228 Fastställande av föredragningslistan  5 

§ 229 Umgängesbegränsning 2021/182  

§ 230 Umgängesbegränsning 2021/183  

§ 231 Umgängesbegränsning 2021/184  

§ 232 Ansökan om föreningsbidrag, verksamhetsåret 
2022, Sällskapet Länkarna 2021/303 6 

§ 233 Ansökan om föreningsbidrag 2021; BRIS 2021/159 7 

§ 234 Yttrande över motion för ökad sysselsättning 2021/178 8 - 9 

§ 235 Yttrande över motion avseende psykisk ohälsa som 
uppkommer ur pandemin 2021/185 10 - 11 

§ 236 Svar på ledamotsinitiativ; Verkställa 
kommunstyrelsens beslut 2021/336 12 - 13 

§ 237 Information; Nutritionsarbetet  14 

§ 238 Information; Östra Skånes hjälpmedelsnämnds 
protokoll 2021-10-06 2021/249 15 

§ 239 Information; BUSO 2021/1 16 

§ 240 Återrapport gällande granskning av krisledning och 
hantering av pandemin i Ystads kommun 2021/360 17 

§ 241 Ekonomisk uppföljning oktober 2021 2021/5 18 

§ 242 Förvaltningschefen informerar  19 

§ 243 Årligt godkännande av attestförteckning 2021 2021/10 20 - 21 

§ 244 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 
2021 2021/13 22 

§ 245 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 23 

§ 246 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 24 - 25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

§ 247 Redovisning av meddelanden 2021/4  

§ 248 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, umgänge 2018/238  

§ 249 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, umgänge 2018/239  

§ 250 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, umgänge 2018/240  

§ 251 JO-anmälan 2021/362  

§ 252 Utökat umgänge 2018/239  

§ 253 Utökat umgänge 2018/240  

§ 254 Övrigt  26 

§ 255 Umgängesbegränsning 2020/199  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 228 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med ändring av att punkt 23 Umgängesbegränsning (2020/199) behandlas sist vid dagens 
sammanträde, fastställer socialnämnden föredragningslistan till dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande, Anne Olofsdotter (M), meddelar att punkt 23 Umgängesbegränsning kommer 
behandlas sist på dagens sammanträde.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden, med ändring av att punkt 23 
Umgängesbegränsning (2020/199) behandlas sist, fastställer föredragningslistan till dagens 
sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 232 Dnr 2021/303 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ansökan om föreningsbidrag, verksamhetsåret 2022, 
Sällskapet Länkarna 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att bevilja föreningen Länkarna föreningsbidrag med 10 000 kronor 
för verksamhetsåret 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen länkarna i Ystad har åter startat upp sin verksamhet och har i nuläget sina möten 
i sina egna hem, och har för avsikt att söka lokal via Ystads kommun. Verksamheten har ca 
10 aktiva medlemmar. Det finns i dagsläget inget samarbete med förvaltningens vuxenenhet.  
Föreningen Länkarna ansöker om 10 000 kronor i föreningsbidrag för 2022. Bidraget avser 
täcka kostnader för föreningstidningen, hyra av lokal, kontorsmaterial, bankkostnader, 
telefonkostnader samt enklare förtäring vid möten. 

Beslutsunderlag 
• Bidragsansökan med bilagor för 2022; Sällskapet Länkarna  
• Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Mattias Gunnarsson, daterad den 22 november 

2021. 

Förslag till beslut 
Bevilja föreningen länkarna föreningsbidrag med 10 000 kronor för verksamhetsåret 2022. 

Föredragande 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
  
  
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Länkarna Ystad 
Mattias Gunnarsson, Verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 233 Dnr 2021/159 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ansökan om föreningsbidrag 2021; BRIS 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att bevilja BRIS föreningsbidrag med 36 240 kronor för 2021, vilket 
avser 6 kronor per barn boende i Ystads kommun, i åldern 0-18 år. 

 

Sammanfattning av ärendet 
BRIS (Barnes Rätt i Samhället) region Syd ansöker om bidrag för år 2021 med 60 000 kronor. 
Ansökan baseras på att kommunen bidrar med 10 kronor/barn upp till 18 år boende i Ystads 
Kommun. Socialnämnden har tidigare år valt att bidra med 5 kronor per barn fram till 2019, 
för att därefter höja till 6 kronor per barn från 2020. Antalet barn i Ystads kommun i 
åldersspannet 0-18 år är för 2020 är 6040 st. Uppgifterna är hämtade från SCB´s statistik. 
 
Beviljas verksamhetsbidrag med 6 kronor / barn blir summan 36 240kronor. 

Beslutsunderlag 
• Bidragsansökan år 2021 med bilagor, 
• Barnchecklista för bidragsansökan 2021 Bris, 
• Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Mattias Gunnarsson, daterad den 22 november 

2021. 

Förslag till beslut 
Bevilja BRIS föreningsbidrag med 36 240 kronor för 2021, vilket avser 6 kronor per barn 
boende i Ystads kommun, i åldern 0-18 år. 

Föredragande 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
  
  
 
 
Beslut skickas till: 
BRIS 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 234 Dnr 2021/178 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Yttrande över motion för ökad sysselsättning 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden anser motionen besvarad med att beskriva de insatser som görs, och där 
utfallet med fler i sysselsättning och ett minskat försörjningsstöd är ett resultat av detta. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten och försörjningsenheten har ett nära samarbete med kommunens 
olika verksamheter avseende både praktikplatser och extratjänster, samt även tillgång till den 
privata arbetsmarknaden med stöd av näringslivsenheten. Insatserna leder på sikt till egen 
försörjning vilket resulterat i att kostnaderna för försörjningsstöd stadigt minskat över året.  

Beslutsunderlag 
• Motion för ökad sysselsättning 2021-04-12, 
• KF beslut om motion för ökad sysselsättning 2021-04-12, 
• Tjänsteskrivelse 2021-11-22. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden anser motionen besvarad med att beskriva de insatser som görs, och där 
utfallet med fler i sysselsättning och ett minskat försörjningsstöd är ett resultat av detta. 

Föredragande 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ-och familjeomsorg 

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

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 234 Dnr 2021/178 
 

Justerares signatur  
 

 

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer förslag till beslut mot Roger Jönssons (S) yrkande 
att bifalla motionen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar att besvara 
motionen enligt förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. 
 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för att besvara motionen enligt förslag till beslut. 
NEJ-röst för Roger Jönssons (S) yrkande att bifalla motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för att besvara motionen enligt förslag till beslut och 6 nej-röster för Roger 
Jönsson (S) yrkande att bifalla motionen har socialnämnden beslutat att besvara motionen 
enligt förslag till beslut. 
 
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   
Tommy Persson (S) 

 
X 

 

Anna Sjöland (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Kent Andersson (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X  

 

 
Resultat: 

 
7 

 
6 

 
0 

  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 235 Dnr 2021/185 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Yttrande över motion avseende psykisk ohälsa som 
uppkommer ur pandemin 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden anser motionen besvarad med en beskrivning över insatser förvaltningen gör 
för att motverka psykisk ohälsa och ensamhet. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Social Omsorg har under pandemin tvingats förändra en del av arbetet. Det har tex inte varit 
möjligt att ha gruppverksamhet som daglig verksamhet eller att seniorernas hus varit öppet. 
För att möta upp behovet så har verksamheten anpassats så att personalen i stället besökt 
brukaren i hemmet, vilket är ett arbetssätt som kräver mer personella resurser för att 
upprätthålla den formen av insats under normala förhållanden. Verksamheten har på detta 
sätt utfört sitt uppdrag med att förebygga psykisk ohälsa och ensamhet inom den befintliga 
ramen. Då samhället åter öppnade upp för bland annat gruppverksamhet så har arbetet 
återgått till ordinarie insatser. Det saknas ekonomiska möjligheter att fortsätta arbetet i 
hemmiljön. 

Beslutsunderlag 
• Motion om psykisk ohälsa uppkommen ur pandemin 12 april 2021, 
• KF beslut av motion om psykisk ohälsa uppkommen ur pandemin 12 april 2021, 
• Tjänsteskrivelse daterad 22 november 2021. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden anser motionen besvarad med en beskrivning över insatser förvaltningen gör 
för att motverka psykisk ohälsa och ensamhet. 

Föredragande 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 235 Dnr 2021/185 
 

Justerares signatur  
 

 

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

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer förslag till beslut mot Roger Jönssons (S) yrkande 
att bifalla motionen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar att besvara 
motionen enligt förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. 
 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för att besvara motionen enligt förslag till beslut. 
NEJ-röst för Roger Jönssons (S) yrkande att bifalla motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för att besvara motionen enligt förslag till beslut och 6 nej-röster för Roger 
Jönsson (S) yrkande att bifalla motionen har socialnämnden beslutat att besvara motionen 
enligt förslag till beslut. 
 
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   
Tommy Persson (S) 

 
X 

 

Anna Sjöland (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Kent Andersson (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X  

 

 
Resultat: 

 
7 

 
6 

 
0 

 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ajsela Music, verksamhetschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 236 Dnr 2021/336 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Svar på ledamotsinitiativ; Verkställa kommunstyrelsens 
beslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att ledamotsinitiativet ska anses som besvarat i och med att 
förvaltningen nu har påbörjat ett arbete tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen för 
att bygga ett äldreboende i Trädgårdsstaden i egen regi. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Jönsson (S) har i ledamotsinitiativ föreslagit att förvaltningschef Dan Kjellsson ska få i 
uppdrag att verkställa kommunstyrelsens beslut, § 107, om att bygga ett äldreboende i 
Trädgårdsstaden i egen regi. Socialnämnden har överlämnat till förvaltningen att bereda 
ärendet. Social Omsorg föreslår att ledamotsinitiativet ska anses som besvarat utifrån att 
förvaltningen nu arbetar vidare tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen med en 
projektplan där äldreboendet i Trädgårdsstaden byggs i egen regi. Detta har påbörjats efter 
att det i kommunfullmäktige blev klart att alternativet om att byggnation skulle skötas av ett 
företag inte gick igenom. 
 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ från Roger Jönsson (S) om att verkställa beslut från 

kommunstyrelsen, § 107 2021, 
• Tjänsteskrivelse från enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2021-11-

23 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ledamotsinitiativet ska anses som besvarat i och med att 
förvaltningen nu har påbörjat ett arbete tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen för 
att bygga ett äldreboende i Trädgårdsstaden i egen regi. 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 236 Dnr 2021/336 
 

Justerares signatur  
 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Erika Hult, utredare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 237 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Nutritionsarbetet 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kristina Andersson, dietist, redovisar den utbildning som genomförs gällande 
nutritionsarbetet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 238 Dnr 2021/249 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll 
2021-10-06 

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 6 oktober 
2021. Socialnämnden tar del av detsamma. 

Beslutsunderlag 
• Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll 2021-10-06, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 25 november 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 
2021-12-02 

  

SN § 239 Dnr 2021/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; BUSO 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, redogör för det fortsatta 
arbetet med Backa barnet. Det ska successivt skalas upp för att slutligen innefatta samtliga 
skolor i kommunen. Regionen och polisen är redo för att skala upp men kommunen, både 
socialförvaltningen och skolan, behöver tid för att bland annat hinna utbilda samtliga 
berörda. Planen är att under 2025 ska samtliga skolor i kommunen vara med. Redan från 
hösten 2022 ska samtliga kunna i alla fall ta emot så kallade upptäckarkort.  
 
Framöver kommer även andra kommuner runt omkring att kunna ansluta sig till Backa 
barnet.  
 
Framförs från ledamöterna att socialnämnden önskar regelbunden uppdatering kring hur 
arbetet fortskrider. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg. 

16



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 240 Dnr 2021/360 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Återrapport gällande granskning av krisledning och hantering 
av pandemin i Ystads kommun 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Erika Hult, utredare, redogör för revisionsrapporten utifrån granskning av krisledning och 
hantering av pandemin i Ystads kommun. Rapporten lämnar inga rekommendationer till 
socialnämnden att besvara eller behandla. 

Beslutsunderlag 
• Missivbrev; Granskning av krisledning och hantering av pandemin, 
• Granskningsrapport; Granskning av krisledning och hantering av pandemin i Ystads 

kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 241 Dnr 2021/5 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ekonomisk uppföljning oktober 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per oktober 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2021 och den visar på 
ett underskott vid årets slut med 8,7 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Ekonomisk uppföljning 2021-10-31, Socialnämnd, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 1 december 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per oktober 2021. 

Föredragande 
Peter Eriksson, ekonom 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 242 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson lämnar följande information: 

• Angående Corona-läget i kommunen så finns det en viss oro i nuläget. 
Förvaltningens veckomöten har startats upp igen. Det finns i nuläget inga nya 
rekommendationer att förhålla sig till med tror att det kan komma framöver. 
Rapporten från Region Skåne visar att antal inlagda på sjukhus ökar men att det är en 
marginell ökning.  
Inom kommunens verksamheter finns smitta bland personal inom LSS och 
smittspårning pågår. Det finns också smitta hos några brukare på särskilt boende. 
Dock ingen som är allvarligt sjuk. 

 
• Det finns stora problem med tekniska hjälpmedel på grund av att delar som saknas 

inte har kunnat levereras. 
• Planerad avtackning av personal som gått i pension under 2020/2021 samt personal 

som uppnått 25 års tjänstgöring under 2020/2021 har fått ställas in på grund av 
Corona då det inte bedömts som säkert att samla så många personer som normalt 
inte träffas.  

• Förvaltningen ser behov av att en ny äldreomsorgsplan tas fram. Behöver bland 
annat utveckla metoder, möta målgrupper som blir större, demensfrågor. En 
handlingsplan för arbetet med att ta fram en ny äldreomsorgsplan kommer att tas 
fram och presenteras för nämnden i januari. Jenny Blom, enhetschef kansli- och 
utvecklingsstab, och Erika Hult, utredare, kommer att hålla i arbetet.  

• Socialnämnden har fått dispens på beslut om internbudget till slutet av januari så 
denna kommer att behandlas på socialnämndens sammanträde den 27 januari. 

• Förvaltningen kommer att ta ett omtag gällande arbetet med våra mål. 
• Gällande Familjecentral har man haft ett nytt möte med Region Skåne och ett nytt 

lokalsök är på gång. 
    
  
Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 243 Dnr 2021/10 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Årligt godkännande av attestförteckning 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna attestförteckning för Social Omsorg. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är 
korrekta vad gäller prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, 
kontering och beslut. Befogenheter, ansvar och skyldigheter för attestanter framgår av 
attestreglementet. 
 
Kommunfullmäktige fastställde ett nytt attestreglemente den 18 januari 2018. I den framgår 
följande ansvarsområden: 
 
Kommunfullmäktige fastställer attestreglementet.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar, genom ekonomiavdelningen, för att vid behov ta initiativ till 
förändring av reglementet. 
 
Kommunens nämnder ansvarar för att 
▪ antagna regler avseende detta reglemente följs 
▪ besluta om attestanter och ersättare inom sitt verksamhetsområde samt beloppsnivåer 

minst en gång per år, uppgifterna sammanställs i en attestförteckning  
▪ besluta om attesträtt för förvaltningschef inom sitt verksamhetsområde 
▪ ordförande och vice ordförande tilldelas minst attesträtt för ersättning vid icke 

protokollförda förrättningar inom nämndens verksamhetsområde  
▪ upprätthålla en god intern kontroll genom att årligen planera och genomföra kontroller av 

efterlevnaden av detta reglemente 
▪ inom ramen för den interna kontrollen vid behov till kommunstyrelsen lämna rapport om 

reglementets tillämpning och föreslå åtgärder vid behov 
▪ vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. 
 
Förvaltningschefen ansvarar inom verksamhetsområdet för att  
▪ tillse att attestförteckning upprättas och årligen bereds för beslut i nämnd samt 

tillhandahålls ekonomiavdelningen tillsammans med eventuella tillämpningsanvisningar 
▪ fortlöpande under året fatta beslut om behöriga attestanter och beloppsnivåer samt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 243 Dnr 2021/10 
 

Justerares signatur  
 

 
översända dessa till ekonomiavdelningen informera attestanter om reglerna och 
anvisningarnas innebörd så att varje attestant och kontrollant har erforderlig insikt och 
kunskap om uppgiften. 

 
Bifogad attestförteckning föreslås börjar gälla från och med den 3 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Underlag till årligt godkännande av attestförteckning för Social Omsorg, 
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 november 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna attestförteckning för Social Omsorg. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomienheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 244 Dnr 2021/13 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2021 

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 2 2021. 

 

Beslutsunderlag 
• Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 3 2021, 
• Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 2021, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 25 november 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 2 2021. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 245 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 2021.3594; KF § 261/2021-10-21 Delårsrapport 2 31 augusti 2021 

för Ystads kommun, 
• Kopia av Hid: SN 2021.3761; KF § 265/2021-10-21 Återrapport - Förändrad 

avgiftsmodell för beslut utifrån socialtjänstlagen,  
• Tjänsteskrivelse, daterad den 25 november 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 246 Dnr 2021/3 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Riccard Axtelius (S) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv. 

Jäv 
Riccard Axtelius (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 
• 2021-10-28 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 362-375, 
• 2021-11-11 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 376-388, 

 
• Personalärenden enligt avtal, SN 2021-12-02, 

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

Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2021-10-01 – 2021-10-31, 

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

Trafikförordningen samt LSS, perioden 2021-10-01 – 2021-10-31, 
 

• Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2021-10-01 – 
2021-10-31, 

 
• Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2021-10-01 – 2021-10-31, 

 
• Delegationsbeslut SN 2021-12-02; Josefin Hallgren, § 12-13/2021, Elisabeth Thulin, 

§ 8/2021, Mattias Gunnarsson, § 25/2021, Dan Kjellsson, § 13/2021, Therese 
Lindström, § 20/2021, Carina Olsson § 1-3/2021, Jeanette Tillgren, § 3/2021, Maria 
Posa, § 3-4/2021, Ajsela Music § 4/2021, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 246 Dnr 2021/3 
 

Justerares signatur  
 

 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 25 november 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

  

SN § 254 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Beslut inte aktuellt. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) och ande vice ordförande Roger Jönsson (S) önskar 
socialnämnden God Jul och Gott Nytt År. 
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