
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2021-01-28 

 

 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, konferensrum 303 klockan 13:00-17:20 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Cecilia Persson (V), ersättare deltar på distans 
Kent Andersson (SD) 
Gunilla Christerson (C), §§ 1-8, 20-25 deltar på distans 
Tommy Persson (S), ersättare deltar på distans 
Åsa Björkman Holmberg, sekreterare 
Dan Kjellsson, förvaltningschef 
Elisabeth Eljertsson, ekonom § 1 
Peter Eriksson, ekonom § 1 
 
 
  
 

 
Utses att justera Roger Jönsson (S) 
 
Digital justering   
 
Paragrafer: 1-29 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Roger Jönsson (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-11 

Datum när anslaget tas ned 2021-03-05) 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg Blekegatan 1 i Ystad  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2021-01-28 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M), ordförande 

Fredrik Roxenius (M) 
Roger Jönsson (S) deltar på distans 
Birgitta Cestrone Nyman (S) deltar på distans 
Cecilia Fahlborg (M) deltar på distans 
Riccard Axtelius (S) deltar på distans 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) deltar på distans 
Thomas Heinrich (SD) deltar på distans 
Marcus Bräutigam (MP) deltar på distans §§ 1-8, 20-25, lämnade kl. 16:55 
My Henriksson (KD) deltar på distans 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) 
Douglas Andersson (M) deltar på distans, ersätter Eva Hallmer Lindahl (L) 
Gunilla Christersson (C) ersätter marcus Bräutigam (MP) §§ 9-19, 26-29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 1 Internbudget 2020/9 5 - 7 

§ 2 Yttrande över motion om personalens 
språkutveckling inom skola och omsorg 2020/333 8 - 10 

§ 3 Yttrande över motion om språkkrav 2020/335 11 

§ 4 Föreningsbidrag; Samariterhemmet 2021/60 12 

§ 5 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 13 

§ 6 Redovisning av meddelanden 2021/4  

§ 7 Val till socialnämndens arbetsutskott 2019-2022  14 

§ 8 Förordnande av kompletterande beslutsrätt  15 

§ 9 Förvaltningschefen informerar  16 

§ 10 Information; Minnesanteckningar från delregionala 
mötet 2021/1 17 

§ 11 Information; Rutin och stödmaterial avseende 
placerade barns skolgång 2021/1 18 

§ 12 
Information; Dagverksamheterna Hvita Briggen 
och Gläntan öppnade efter den tillfälliga stängning 
som beslutade som den 23 mars 2020 

2020/110 19 

§ 13 Anmälan om ordförandebeslut 2020/384 20 

§ 14 Anmälan om ordförandebeslut 2020/385 21 

§ 15 Anmälan om ordförandebeslut 2019/252  

§ 16 Anmälan om ordförandebeslut 2018/240  

§ 17 Väcka talan hos Tingsrätten om särskilt förordnad 
vårdnadshavare 2021/63  

§ 18 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2021/64  

§ 19 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2021/65  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

§ 20 Umgängesbegränsning 2018/239  

§ 21 Anmälan om ordförandebeslut 2018/239  

§ 22 Umgängesbegränsning 2018/240  

§ 23 Anmälan om ordförandebeslut 2018/240  

§ 24 Anmälan av ordförandebeslut 2018/238  

§ 25 Omprövning av umgängesbegränsning enligt 14 § 
LVU 2018/238  

§ 26 Inkomna handlingar till socialnämnden  22 

§ 27 Aktuella utbildningserbjudande  23 

§ 28 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott  24 

§ 29 Övrigt  25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 1 Dnr 2020/9 

Justerares signatur  

 
 

Internbudget 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till internbudget och åtagande för 2021. 
Nämndens förändrade ram på 8 miljoner kronor fördelas enligt följande: 

 2,5 miljoner kronor till avdelningen Funktionsnedsatta och socialpsykiatri 
 5,5 miljoner kronor till avdelningen Individ- och Familjeomsorg 

Reservation 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Pernilla Magnusson Wallgren (C), Riccard 
Axtelius, Marcus Bräutigam (MP), Lilian Borén (S) 

Protokollsanteckning 
Från Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

Vi anser att det är viktigt att barn och unga tillsammans med sina familjer får stöd och 
hjälp på hemmaplan. Det skapar en bra stabilitet och möjligheter att kunna bygga en 
framtid. Det görs i dag men behovet är stort vilket gör att mer behöver göras för att ge 
rätt hjälp. Hemmaplanslösningar gör också att placeringar i familjehem, HVB kan 
undvikas och förkortas. 
 
Vi anser därför att arbete med hemmaplanslösningar inom Barn och Familj behöver 
intensifieras och prioriteras mer. 
 
Försörjningsstödet i Ystads kommun ökar stadigt år från och år och låg under förra 
året över budget. Budgeten för detta stöd har ökat över tid. Arbetslösheten ökar och 
allt fler blir långtidsarbetslösa. Vi tycker det är viktigt att arbetet med att stötta 
människor till en egen försörjning intensifieras detta år. Försörjningsstödet kan minska 
och människor får en egen inkomst och trygghet som gör att friheten för den enskilde 
och familjen kan öka. 
 
Våra äldreboenden i Ystads kommun ska ha tillagningskök. Det gäller också Ljuskällan. 
Ett tillagningskök här skapar mycket positivt för boende. Därmed vill vi att 
Socialnämnden skickar till Samhällsbyggnadsnämnden en beställning på tillagningskök 
på Ljuskällan ska göras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 1 Dnr 2020/9 

Justerares signatur  

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat förslag till internbudget samt åtagande för 2021.  
Socialnämndens budgetram för 2021 är 699,2 mkr. Budgetramen innehåller förändring av 
ramen motsvarande 8 mkr vilket fördelas enligt följande: 
• 2,5 mkr till avdelningen Funktionsnedsatta och socialpsykiatri 
• 5,5 mkr till avdelningen Individ-och Familjeomsorg 
 
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats 

Beslutsunderlag 
 Internbudget 2021 
 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson 11 december 2020 
 Beslut i socialnämndens arbetsutskott 17 december 2020 paragraf 503 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet till socialnämnden utan förslag till 
beslut 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
Peter Eriksson, ekonom 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) begär ajournering. 
 
Socialnämnden tar en paus kl. 14.30 och återupptar sammanträdet kl. 15.07. 
 
Roger Jönsson (S) lämnar följande förslag från S, C, MP och V: 

Intensifierat arbete med hemmaplanslösningar inom Barn och Familj samt 
arbetsmarknadssatsningar för att minska på försörjningsstödet och arbetslösheten i 
Ystads kommun. 
 
I övrigt enligt socialförvaltningens förslag. 
 
Socialnämnden skickar till Samhällsbyggnadsnämnden om att en beställning på 
tillagningskök på Ljuskällan ska göras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 1 Dnr 2020/9 

Justerares signatur  

 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) föreslår bifall till Roger Jönssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot S, C, MP och V:s och finner att 
socialnämnden röstar för förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för förvaltningens förslag 
Nej-röst för S, C, MP o V:s förslag 

Omröstningsresultat 
Med sju Ja-röster och sex Nej-röster har socialnämnden röstat för förvaltningens förslag till 
internbudget. 
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 (C)  X  
Douglas Andersson (M) 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 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
Peter Eriksson, ekonom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 2 Dnr 2020/333 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om personalens språkutveckling inom 
skola och omsorg 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden besvarar motionen med att ställa sig bakom första att-satsen i motionen: 
 

Kultur & utbildning tillsammans med socialförvaltningen tar fram ett förslag på hur 
man genom aktiva insatser säkrar språkkunskaperna hos de anställda eller blivande 
anställda inom äldreomsorgen, LSS och förskoleverksamheten. 

Reservation 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S) och Lilian Borén (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Kevin Rasmussen (S) och Roger Jönsson (S) har lämnat in en motion om personalens 
språkutveckling inom skola och omsorg. Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 
att motionen fick ställas och lämnade den till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
 
Socialnämnden fick motionen för yttrande till kommunstyrelsen senast 1 mars 2021. 
 
Förslagen om personalens språkutveckling ägs inte av socialnämnden utan överlämnas till 
kommunstyrelsen. Eftersom nämnden inte äger frågan har ärendet inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 24 september 2020 paragraf 161 
 Motion (S) om personalens språkutveckling inom skola och omsorg 
 Tjänsteskrivelse från enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom,  

19 januari 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av motionen men kan inte yttra sig eftersom nämnden inte äger 
fråga 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 2 Dnr 2020/333 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) föreslår bifall till motionen. 
Cecilia Fahlborg (M) föreslår att motionen besvaras med att nämnden ställer sig bakom 
första att-satsen i motionen: 

Att Kultur & utbildning tillsammans med socialförvaltningen tar fram ett förslag på hur 
man genom aktiva insatser säkrar språkkunskaperna hos de anställda eller blivande 
anställda inom äldreomsorgen, LSS och förskoleverksamheten. 

Beslutsgång 
2:e vice ordföranden Roger Jönsson (S) får i uppdrag av nämnden att genomföra 
beslutsgången. 
 
2:e vice ordföranden frågar socialnämnden om förslagen förvaltningens förslag, bifall till 
motionen och besvara motionen och finner att socialnämnden röstar för att besvara 
motionen. 
 
2:e vice ordföranden utser besvara motionen som huvudförslag. 
2:e vice ordföranden frågar nämnden om förvaltningens förslag eller bifall ska vara 
motförslag och finner att bifall till motionen ska vara motförslag. 
 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att besvara enligt Cecilia Fahlborg (M) 
Nej-röst för att bifalla enligt Roger Jönsson (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 2 Dnr 2020/333 

Justerares signatur  

 

 

Omröstningsresultat 
Med sju Ja-röster och sex Nej-röster har socialnämnden röstat för att besvara motionen. 
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 (C)  X  
Douglas Andersson (M) 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 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen dnr Ks 2020/215
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 3 Dnr 2020/335 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om språkkrav 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av motionen men kan inte yttra sig eftersom nämnden inte äger 
frågan. 

Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S) och Lilian Borén deltar 
inte i beslutet med hänvisning till egen motion. 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Göransson (-) har lämnat in en motion om språkkrav. Kommunfullmäktige beslutade 
den 24 september 2020 att motionen fick ställas och lämnade den till kommunstyrelsen för 
vidare handläggning.  
 
Socialnämnden fick motionen för yttrande till kommunstyrelsen senast den 8 februari 2021. 
 
Förslagen om språkkrav ägs inte av socialnämnden utan överlämnas till kommunstyrelsen. 
Eftersom nämnden inte äger frågan har ärendet inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 24 september 2020 paragraf 158 
Motion om språkkrav från Göran Göransson (-) 
Tjänsteskrivelse från enhetschef för kansli- och utvecklingsstaben Jenny Blom,  
19 januari 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av motionen men kan inte yttra sig eftersom nämnden inte äger 
frågan. 
   
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen dnr Ks 2020/201
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 4 Dnr 2021/60 

Justerares signatur  

 
 

Föreningsbidrag; Samariterhemmet 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att avslå ansökan då det i nämndens regler för förutsättningar för 
bidrag står att föreningar ska vara religiöst och partipolitiskt obundna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Samariterhemmet har av socialnämnden ansökt om 150 000 kronor i 
föreningsbidrag för 2021 för att etablera samtalsmottagning för äldre i sydöstra Skåne.  
Kansli- och utvecklingsstaben föreslår att ansökan ska avslås med hänvisning till 
socialnämndens regler för förutsättningar för bidrag i vilka framgår att föreningar ska vara 
religiöst och partipolitiskt oberoende. Det framgår av ansökan att Samariterhemmet har en 
kyrklig profil och kan därför inte sägas vara religiöst oberoende. 
Socialnämndens regler för föreningsbidrag antogs 20 september 2018. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om föreningsbidrag från Samariterhemmet, 13 januari 2021 
Missivskrivelse från verksamhetschef vid Samariterhemmet 
Socialnämndens regler för föreningsbidrag, 20 september 2018 
Tjänsteskrivelse från enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 19 januari 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå ansökan då det i nämndens regler för förutsättningar för 
bidrag står att föreningar ska vara religiöst och partipolitiskt obundna. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Douglas Andersson (M) föreslår avslag. 

  
  
 
 

Beslut skickas till: 
Samariterhemmet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 5 Dnr 2021/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
2020-12-17 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, 500-519, 
2021-01-14 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 1-17, 
 
Personalärenden enligt avtal, SN 2021-01-28, 
 
Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, Barn- 
och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, LVU, LVM samt 
FB, perioden 2020-12-01 – 2020-12-31, 
 
Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 
Trafikförordningen samt LSS, perioden 2020-12-01 – 2020-12-31, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2020-12-01 – 2020-12-31, 
 
Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2020-12-01 – 2020-12-31, 
 
Delegationsbeslut SN 2021-01-28, Elisabeth Thulin § 14-15/2020 samt 1-2/2021, Ajsela 
Music § 3-5/2020, Josefin Hallgren, §§ 16-17/2020, Mattias Gunnarsson, § 1/2021, 
 
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 7 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Val till socialnämndens arbetsutskott 2019-2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden utser Anne Olofsdotter (M) till ledamot och ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott till och med 31 december 2022. 
 
Socialnämnden utser Fredrik Roxenius (M) till 1:e vice ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott till och med 31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Persson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande och ledamot i 
socialnämnden och blivit entledigad av Kommunfullmäktige den 21 januari 2021. Till ny 
ordförande till socialnämnden har Kommunfullmäktige, vid samma sammanträde, utsett 
Anne Olofsdotter (M).  
 
Förslag på ny ledamot och ordförande i socialnämndens arbetsutskott framläggs av 
socialnämndens ledamöter. I det fall Anne Olofsdotter (M), i egenskap av socialnämndens 
ordförande, utses till ordförande även i socialnämndens arbetsutskott har socialnämnden 
även att utse vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott då Anne Olofsdotter (M) idag 
är vald till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag till beslut från förvaltningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Cecilia Fahlborg (M) föreslår att Anne Olofsdotter (M) utses till socialnämndens 
arbetsutskott ordförande och att Fredrik Roxenius (M) utses till 1:e vice ordförande. 
 
 
Beslut skickas till: 
Anne Olofsdotter 
Fredrik Roxenius 
Ledning & utveckling kansliavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 8 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förordnande av kompletterande beslutsrätt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att förordna socialnämndens ordförande Anne Olofsdotter (M), 
första vice ordförande Fredrik Roxenius (M) samt andre vice ordförande Roger Jönsson (S) 
att fatta beslut enligt kompletterande beslutsrätt i enlighet med lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM). 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utanför kommunallagens bestämmelser om delegering kan socialnämndens ordförande samt 
särskilt förordnade ledamöter i socialnämnden besluta om omedelbart omhändertagande 
enligt 6 § LVU samt besluta om hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU samt om omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM. Denna kompletterande beslutsrätt gäller om 
socialnämndens beslut om omhändetagande inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas vid 
socialnämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att förordna socialnämndens ordförande (utifrån val till 
socialnämndens arbetsutskott 2019-2022), vice ordförande (utifrån val till socialnämndens 
arbetsutskott 2019-2022) samt andre vice ordförande Roger Jönsson (S) att fatta beslut enligt 
kompletterande beslutsrätt i enlighet med lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) samt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 9 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson informerar om följande: 

 Covid -19 uppföljning sker varje vecka med Regionen och Lasarettet och även på 
förvaltningsnivå med säkerhetssamordnare. 

 Vaccinationerna har påbörjats. 
 I fortsättningen kommer ny information om Covid -19 att lämnas både i 

arbetsutskottet och nämnden. 
 

 Prognosen för resultatet för 2020 visar en avvikelse på 15 miljoner kronor – vite 
inom LSS 1 450 000 kronor, Hälsa vård och omsorg har höga kostnader för 
semesterlöneskulden samt kostnaderna för Covid -19. 

 Berghusa hälsa och sjukvårdsorganisation har en hård belastning, många avslutar sin 
anställning av olika skäl. Detta påverkar organisationen mycket och en analys behöver 
göras av organisationen. 

 Arbetet med en Panikknapp på kommunens hemsida pågår hos IT med flera för att 
få den genomförd. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 10 Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Minnesanteckningar från delregionala mötet 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden tar del av minnesanteckningar från delregionala mötet den  
14 december 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 11 Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Rutin och stödmaterial avseende placerade 
barns skolgång 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av ”Rutin och stödmaterial avseende placerade barns skolgång”. 

 

Sammanfattning av ärendet 
”Rutin och stödmaterial avseende placerade barns skolgång” är framtagen inom ramen för 
BUSO (Ystads kommun 2012) och gäller barn och unga som är folkbokförda i Ystads 
kommun. Materialet ska användas av personal som arbetar i verksamheter med barn i 
åldrarna 0-20 år, som omfattas av Socialtjänstlagen (2001:453) och Skollagen (2010:800). 
Stödmaterialet är uppbyggt på att samverkan ska ske utifrån en helhetssyn, där barnets bästa 
alltid är i fokus. Till grund för arbetet ligger kända fakta kring skydds- och riskfaktorer. 
Skyddsfaktorer som kan neutralisera och dämpa måttliga risker kan exempelvis vara en bra 
skolgång, god omvårdnad och så få separationer som möjligt (Kunskapsguiden.se, 2016). 
 
Syftet med rutin och stödmaterial är att konkretisera hur samverkan och ansvarsfördelning 
ska ske mellan socialtjänst och förskola/skola i Ystads kommun. Genom samverkan läggs en 
grund för att placerade barn och unga ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och personliga utveckling, för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. 

Beslutsunderlag 
 Rutin och stödmaterial avseende placerade barns skolgång - samverkan socialtjänst, 

förskola och skola, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 18 januari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av ”Rutin och stödmaterial avseende placerade barns skolgång”. 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Barn- och familjeenheten

18



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 12 Dnr 2020/110 

Justerares signatur  

 
 

Information; Dagverksamheterna Hvita Briggen och Gläntan 
öppnade efter den tillfälliga stängning som beslutade som 
den 23 mars 2020 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden tar del av informationen i beslutsunderlaget. 

 

Beslutsunderlag 
 Beslut i socialnämnden 26 mars 2020 paragraf 57 Tillfällig stängning av 

dagverksamheterna Hvita Briggen och Gläntan med anledning av Coronaviruset. 
 Plan för öppnande av dagverksamheterna för personer med demenssjukdom på 

Bellevue. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 13 Dnr 2020/384 

Justerares signatur  

 
 

Anmälan om ordförandebeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av ordförandebeslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens ordförande, Christian Persson (M) beslutade den 30 december 2020 att 
tillfälligt stänga dagverksamheten Gläntan med anledning av Coronaviruset. Socialnämndens 
avgörande bedömdes inte kunna inväntas mot bakgrund av beslutets brådskande karaktär. 

Beslutsunderlag 
 Tillfällig stängning av dagverksamheten Gläntan med anledning av Coronaviruset, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 8 januari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av ordförandebeslutet och överlämnar det till 
socialnämnden att ta del av. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Hälsa, vård och omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 14 Dnr 2020/385 

Justerares signatur  

 
 

Anmälan om ordförandebeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden tar del av ordförandebeslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens ordförande, Christian Persson (M) beslutade den 30 december 2020 att 
tillfälligt stänga växelvården på Prästkragen, Löderup, med anledning av Coronaviruset. 
Socialnämndens avgörande bedömdes inte kunna inväntas mot bakgrund av beslutets 
brådskande karaktär. 

Beslutsunderlag 
 Tillfällig stängning av växelvården på Prästkragen, Löderup, med anledning av 

Coronaviruset, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 8 januari 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Hälsa, vård och omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 26 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Inkomna handlingar till socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden tar del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson och ordförande Anne Olofsdotter har båda mottagit 
skrivelse från Samariterhemmet. Anne Olofsdotter (M) har besvarat densamma och 
informerar socialnämnden om skrivelse samt svar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 27 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Aktuella utbildningserbjudande 

Socialnämnden beslutar 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens sammanträde finns inga utbildningserbjudanden att ta del av. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 28 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden tar del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson lämnar information om ett Lex Sara ärende som behandlats i 
socialnämndens arbetsutskott. Det kommer inte att skickas vidare till IVO. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

  

SN § 29   

Justerares signatur  

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ersättare Cecilia Persson (V) påminner om en bokning av samordnare från Kristianstad som 
har skjutits upp. Förvaltningschef Dan Kjellsson återkommer i frågan. 
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