
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2021-05-27 

 

 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 11:00 – 15:15, 

lunchajournering 12:35-13:15, ajournering 13:36-13:50 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Per-Erik Johansson (M) 
Tommy Persson (S), §§ 99-106 
Kent Andersson (SD) 
Mattias Gunnarsson, t f förvaltningschef Social Omsorg 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, §§ 96-98 
Peter Eriksson, ekonom, §§ 96-98 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Lilian Borén (S) 
 
Digital justering se sista sidan.  
 
Paragrafer: 96-120 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Fredrik Roxenius (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Lilian Borén (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-05-27 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-10 

Datum när anslaget tas ned 2021-07-02 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Fredrik Roxenius (M), ordförande för sammanträdet 
Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Pernilla Magnusson Wallgren (C), §§ 99-120 
Riccard Axtelius (S) 
Marcus Bräutigam (MP), §§ 96-105 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD) 
 
Kevin Sundin (M)  ers: My Henriksson (KD) 
Tommy Persson (S)  ers: Pernilla Magnusson Wallgren (C),  
  §§ 96-98 
Tommy Persson (S) ers: Marcus Bräutigam (MP), §§ 107-120 
Mats Sidnor (M)  ers: Eva Hallmer Lindahl (L) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 96 Fastställande av föredragningslistan  5 

§ 97 Budgetskrivelse till årsbudget 2022 samt 
ekonomisk flerårsplan 2023-2025 2021/9 6 

§ 98 Ekonomisk uppföljning per april 2021/5 7 

§ 99 Godkännande av nytt ansvar i attestförteckning för 
socialnämnden 2021/10 8 - 9 

§ 100 Yttrande över motion om att införa mellanboende 
inom äldreomsorgen 2021/179 10 - 11 

§ 101 Yttrande över landsbygdsstrategiYttrande över 
landsbygdsstrategi 2021/206 12 - 14 

§ 102 Yttrande över kemikalieplan 2021/216 15 

§ 103 Svar på ledamotsinitiativ om att införa digital 
fixartjänst 2020/209 16 - 17 

§ 104 Svar rörande Ystadförslag om att anställa en IT-
fixare 2021/209 18 

§ 105 Ledamotsinitiativ; Utred den psykosociala 
arbetsmiljön och se över schema och bemanning 2021/218 19 - 21 

§ 106 Förvaltningschefen informerar  22 

§ 107 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 
2021 2021/13 23 

§ 108 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 24 

§ 109 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 25 

§ 110 Redovisning av meddelanden 2021/4  

§ 111 Anmälan om ordförandebeslut; Utökat umgänge, 
begäran 22 april 2018/238  

§ 112 Anmälan om ordförandebeslut; Utökat umgänge, 
begäran 23 april 2018/238  

§ 113 Anmälan om ordförandebeslut; Utökat umgänge, 
begäran 22 april 2018/239  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

§ 114 Anmälan om ordförandebeslut; Utökat umgänge, 
begäran 23 april 2018/239  

§ 115 Anmälan om ordförandebeslut; Utökat umgänge, 
begäran 22 april 2018/240  

§ 116 Anmälan om ordförandebeslut; Utökat umgänge, 
begäran 23 april 2018/240  

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

§ 118 Väcka talan hos Tingsrätt om 
vårdnadsöverflyttning enligt Föräldrabalken 2016/339  

§ 119 Aktuella utbildningserbjudande  26 

§ 120 Övrigt  27 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 96 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med strykning av punkterna 14. Information; BUSO och 28. Inkomna handlingar till 
socialnämnden samt 29. Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott fastställer 
socialnämnden föredragningslistan till dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar strykning av punkterna 28. Inkomna handlingar 
till socialnämnden samt 29. Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott. 
 
Tf förvaltningschef Mattias Gunnarsson meddelar strykning av punkten 14. Information; 
BUSO. 
 
Lilian Borén (S) anmäler ärende till punkten 30. Övrigt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Fredrik Roxenius (M) föreslår att socialnämnden, med strykning av punkt 14. Information; 
BUSO, punkt 28. Inkomna handlingar till socialnämnden samt 29. Information om beslut 
från socialnämndens arbetsutskott, fastställer föredragningslistan till dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 97 Dnr 2021/9 

Justerares signatur  

 
 

Budgetskrivelse till årsbudget 2022 samt ekonomisk 
flerårsplan 2023-2025 

Socialnämnden beslutar 
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt förslaget samt överlämna materialet till 
budgetberedningen. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S), Lilian Borén (S), 
Tommy Persson (S) och Marcus Bräutigam (MP) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram budgetbehov för nämndens verksamheter utifrån aktuell 
verksamhetsöversikt, omvärldsanalys, demografi och förväntad utveckling. Fokus ligger på 
budgetbehov kopplade till demografi och de obalanser som finns i budget främst för externa 
placeringar. 

Beslutsunderlag 
 Budgetskrivelse till år 2022 samt plan 2023-2025, 
 Tjänsteskrivelse Mattias Gunnarsson daterad 2021-05-20. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt förslaget samt överlämna materialet till 
budgetberedningen. 

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

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 98 Dnr 2021/5 

Justerares signatur  

 
 

Ekonomisk uppföljning per april 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av uppföljningen för april 2021 samt genomgång av arbete med 
handlingsplan för ekonomi i balans 2021-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, och Peter Eriksson, ekonom, föredrar den ekonomiska 
uppföljningen per april 2021 samt informerar om arbetet som pågår inför att ta fram 
handlingsplan för ekonomi i balans 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
 Presentation; Resultat april 2021,  
 Presentation; Information kring handlingsplan för ekonomi i balans 2021-2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 99 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
 

Godkännande av nytt ansvar i attestförteckning för 
socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner tillägg av ansvar 101 327 02 till socialnämndens attestförteckning. 

 

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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 99 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
 fortlöpande under året fatta beslut om behöriga attestanter och beloppsnivåer samt 

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

 
Verksamheterna Polstjärnan och Bruket har tidigare legat under gemensamt ansvar 
101 327 01. Av administrativa vill man dela upp verksamheterna på vars ett ansvar så att 
enbart Polstjärnan innefattas av ansvar 101 327 01 och Bruket flyttar till nytt ansvar 
101 327 02. 

Beslutsunderlag 
 Attestförteckning ansvar 101 327 02, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 20 maj 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner tillägg av ansvar 101 327 02 till socialnämndens attestförteckning. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 100 Dnr 2021/179 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om att införa mellanboende inom 
äldreomsorgen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen bör avslås då Social 
Omsorg har en organisation inom äldreomsorgen för att hantera problematiken kring 
demenssjukdom och de olika sätt som den yttrar sig på hos olika brukare. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har i motion 2021-01-26 föreslagit kommunfullmäktige att Ystads 
kommun ska utreda förutsättningarna för att införa anpassade boenden, mellanboenden, för 
de brukare som har en pågående demenssjukdom. 
Kommunfullmäktige har överlämnat frågan till kommunstyrelsen för beredning som 
överlämnat motionen till socialnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Motion från Sverigedemokraterna, 2021-01-26, 
 Kommunfullmäktiges beslut, 2021-02-18, 
 Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab, Jenny Blom, 2021-05-

17 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen bör avslås då Social 
Omsorg har en organisation inom äldreomsorgen för att hantera problematiken kring 
demenssjukdom och de olika sätt som den yttrar sig på hos olika brukare. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Birgitta Cestrone Nyman (S) yrkar avslag på motionen. 
Riccard Axtelius (S) yrkar avslag på motionen. 
Anna Sjöland (SD) yrkar bifall till motionen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 100 Dnr 2021/179 

Justerares signatur  

 

Beslutsgång 
Vice ordföranden Fredrik Roxenius (M) ställer yrkande om avslag på motionen mot yrkande 
om bifall till motionen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Votering begärs. 
 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för den som röstar för att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
Nej-röst för den som röstar för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 11 Ja-röster för att besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och 2 Nej-
röster för att besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen har socialnämnden 
beslutat att förslå kommunfullmäktige att avslå 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 (MP) X   
Mats Sidnor (M) X  

 

Riccard Axtelius (S) X  
 

Kevin Sundin (M) X   
Marcus Bräutigam (MP) X   
Anna Sjöland (SD) 

 
X  

Lilian Borén (S) X 
 

 
Thomas Heinrich (SD) 

 
X  

Anne Olofsdotter (M) X  
 

 
Resultat: 

 
11 

 
2 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 101 Dnr 2021/206 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över landsbygdsstrategiYttrande över 
landsbygdsstrategi 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att till samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå att stryka andra meningen 
i första stycket, sidan 7: Vilket kan leda till minskade skatteintäkter och högre kommunala 
kostnader i form av ökade kostnader för äldreomsorgen, samt att lägga till på sidan 7, första 
stycket: Utreda möjligheter för att bygga äldreboenden på landsbygden. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut ett förslag till landsbygdsstrategi för 
Ystads kommun på remiss med svarstid fram till 24 juni.  
Strategin ger en övergripande målbild för landsbygdens utveckling i Ystads kommun, beskriver 
utmaningar och anger strategier för att möta dessa.  

Beslutsunderlag 
 Landsbygdsstrategi för Ystads kommun, remissversion, 
 Missiv från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-29, 
 Tjänsteskrivelse från enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2021-05-07 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att till samhällsbyggnadsförvaltningen meddela att nämnden inte har 
några synpunkter kring förslaget till landsbygdsstrategi för Ystads kommun.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att till samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslå att det på sidan 7, översta stycket, istället ska stå: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 101 Dnr 2021/206 

Justerares signatur  

 

Den demografiska utvecklingen i Ystads kommun pekar mot en större andel äldre invånare på 
landsbygden. Det kommer att ställa större krav på kommunal service och kollektivtrafik, fortsatt 
tillgång till lanthandel, lokala mötesplatser, rekreationsmöjligheter i närområdet. 
 

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

Pernilla Magnusson Wallgren (C) yrkar att socialnämnden beslutar att till 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå att det på sidan 7, första stycket, läggs till: 
Utreda möjligheter för att bygga äldreboenden på landsbygden. 
 

Roger Jönsson (S) yrkar bifall till Pernilla Magnusson Wallgrens (C) yrkande. 
 

Kevin Sundin (M) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras klockan 13:36-13:50 
 

Kevin Sundin (M) yrkar att socialnämnden föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att stryka 
andra meningen i första stycket, sidan 7: Vilket kan leda till minskade skatteintäkter och högre 
kommunala kostnader i form av ökade kostnader för äldreomsorgen.  

Beslutsgång 
Vice ordföranden Fredrik Roxenius (M) ställer Kevin Sundins (M) yrkande mot Roger Jönssons 
(S) yrkande och finner att socialnämnden beslutat enligt Kevin Sundins (M) yrkande. 
 

Votering begärs. 
 

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Kevin Sundins (M) yrkande. 
Nej-röst för Roger Jönssons (S) yrkande. 
 

Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster för Kevin Sundins (M) yrkande och 6 Nej-röster för Roger Jönssons (S) 
yrkande har socialnämnden beslutat enligt Kevin Sundins (M) yrkande. 
 

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  
Mats Sidnor (M) X  

 

Riccard Axtelius (S) 
 

X 
 

Kevin Sundin (M) X   
Marcus Bräutigam (MP) 

 
X  

Anna Sjöland (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Thomas Heinrich (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X  

 
 

Resultat: 
 

7 
 

6 
 

0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 101 Dnr 2021/206 

Justerares signatur  

 
Eftersom ingen ledamot yrkat avslag på Pernilla Magnusson Wallgrens (MP) tilläggsyrkande har 
socialnämnden även beslutat att bifalla detta yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 102 Dnr 2021/216 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över kemikalieplan 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar meddela kommunstyrelsen att nämnden inte har några synpunkter 
över förslaget till kemikalieplan för Ystads kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har på remiss översänt ett förslag till kemikalieplan för Ystads kommun 
med svarstid fram till 11 juni. 
Kemikalieplanen syftar till att samla, systematisera och presentera förslag på åtgärder som är 
inriktade på att medverka till att kommunen når det nationella miljömålet ”Giftfri miljö”.  

Beslutsunderlag 
 Kemikalieplan för Ystads kommun, 
 Remisskrivelse angående kemikalieplan för Ystads kommun, 
 Bilaga 1, Åtgärder, indikatorer och ansvar, 
 Bilaga 2, Projektorganisation och ansvar, 
 Bilaga 3, Prioriterade varugrupper. 
 Bilaga 4, Prioämnen och kriterier, 
 Bilaga 5, Några viktiga ämnesgrupper, 
 Bilaga 6, Kemikalierutiner, 
 Bilaga 7, Farosymboler, 
 Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2021-05-

18 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar meddela kommunstyrelsen att nämnden inte har några synpunkter 
över förslaget till kemikalieplan för Ystads kommun. 
  
  
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 103 Dnr 2020/209 

Justerares signatur  

 
 

Svar på ledamotsinitiativ om att införa digital fixartjänst 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att som svar konstatera att det inom Social Omsorg nu är möjligt att 
få hjälp med enklare IT-ärenden genom fixarservice för alla som är äldre än 75 år eller har en 
funktionsnedsättning. 
 
Socialnämnden beslutar om tillägg i sammanfattningen av ärendet.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet lämnade in ett ledamotsinitiativ med 
förslag om att det inrättas en IT-fixartjänst i kommunen, alternativt tillägg av digital service i 
befintlig fixartjänst. Socialnämnden tog 2020-06-20 upp detta förslag och överlämnade det till 
förvaltningen för beredning. 
 
Hälsa, vård och omsorg har en fixarservice inom sin organisation som utgår ifrån Bellevue. 
Tjänsten har nu kompletterats med att det även ingår lättare IT-frågor såsom installation av 
dator, hämtning av appar till telefon, koppla till wifi o.s.v. Detta finns med i informationen 
om fixarservice på kommunens hemsida. Tjänsten kan användas kostnadsfritt av alla som 
bor i kommunen och är över 75 år eller har en funktionsnedsättning. 
 
Tillägg: Förändringen i fixarservicen har genomförts som en följd av att ledamotsinitiativet 
inkom. 

Beslutsunderlag 
 Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, 
 Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 

2021-05-20. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att som svar konstatera att det inom Social Omsorg nu är möjligt att 
få hjälp med enklare IT-ärenden genom fixarservice för alla som är äldre än 75 år eller har en 
funktionsnedsättning. 

16



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 103 Dnr 2020/209 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till ledamotsinitiativet. 
 
Anne Olofsdotter (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 
 
Roger Jönsson (S) yrkar tillägg i sammanfattningen av ärendet att det framgår att 
förändringen i fixarservicen genomförts som en följd av att ledamotsinitiativet inkom.  

Beslutsgång 
Vice ordförande Fredrik Roxenius (M) ställer Roger Jönssons (S) yrkande om bifall till 
ledamotsinitiativet mot förslag till beslut enligt förvaltningens förslag till beslut mot varandra 
och finner att socialnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. 
 
Vice ordförande Fredrik Roxenius (M) ställer fråga om socialnämnden bifaller Roger 
Jönssons (S) yrkande om tillägg i sammanfattningen av ärendet att det framgår att 
förändringen i fixarservicen genomförts som en följd av att ledamotsinitiativet inkom och 
finner att socialnämnden bifaller tillägget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 104 Dnr 2021/209 

Justerares signatur  

 
 

Svar rörande Ystadförslag om att anställa en IT-fixare 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att såsom svar meddela förslagsställaren att det redan nu finns 
möjlighet att få hjälp med ärenden inom IT, kostnadsfritt inom kommunen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
May-Louise Persson har i ett Ystadförslag föreslagit att kommunen ska anställa en IT-fixare 
som kostnadsfritt kan hjälpa till med olika IT-frågor hos pensionärer. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-04-14 överlämnat förslaget till Socialnämnden för 
utredning. I enlighet med riktlinjer för Ystadförslag är det nu socialnämnden som beslutar 
om svar och skickar detta till förslagsställaren.  
 
Inom Social Omsorg finns idag en vaktmästare anställd som hjälper pensionärer, en så kallad 
fixarservice. Inom denna tjänst ingår även lättare IT-uppgifter såsom exempelvis installation 
av hemdator, hämta hem appar till telefon, uppdatera en telefon samt installera/koppla in 
wifi. Dessa tjänster är kostnadsfria för alla som är över 75 år eller som har en 
funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara av tillfällig art, t.ex. efter en 
operation. 

Beslutsunderlag 
 Ystadförslag från May-Louise Persson, mars 2021, 
 Tjänsteskrivelse från enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2021-05-

19. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att såsom svar meddela förslagsställaren att det redan nu finns 
möjlighet att få hjälp med ärenden inom IT, kostnadsfritt inom kommunen. 
  
  
 
 
Beslut skickas till: 
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 105 Dnr 2021/218 

Justerares signatur  

 
 

Ledamotsinitiativ; Utred den psykosociala arbetsmiljön och 
se över schema och bemanning 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att ledamotsinitiativet inte ska beredas vidare. 

Beslutsmotivering 
- Alla punkterna innefattas redan i de ansvar verksamheterna enligt arbetslagen har. 
- Tiden efter omställningen av Rätten till heltid och arbetsscheman har ännu verkat en 

väldigt kort tid. Nu måste medarbetarna få chans till lugn och arbetsro för att landa i 
det nya och få struktur i de nya förutsättningarna. Alla behöver nu arbetsro i de olika 
arbetslagen att tillsammans med sina chefer få möjlighet att diskutera och justera efter 
de behov som finns. 

- Den enkätundersökning som nyss har gjorts håller på att granskas. Resultaten ska nu 
silas ned till de olika arbetsplatserna där man ska diskutera ris och ros för att 
tillsammans komma fram till praktiska lösningar i respektive arbetslag som ännu 
bättre passar just där. En utvärdering kommer att göras av HR i höst. 

 
Anser därför att en omfattande utredning av det slag som ledsmotsinitiativet avser är i 
dagsläget inte möjliga, både av ovan nämnda skäl och även av de stora kostnader som det 
skulle behöva innebära. Dessa finns inte täckning för i budgeten. 
 
Vi är dock lika angelägna som oppositionen om att få veta hur våra medarbetare mår och hur 
vi kan erbjuda bästa möjliga arbetsförutsättningar som Rätten till heltid ändå kräver. 

Protokollsanteckning 
Roger Jönsson (S) lämnar protokollsanteckning. Redovisas i sin helhet sist i paragrafen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna och Centerpartiet har lämnat ledamotsinitiativ:  
I slutet av 2019 införde vi heltid som rättighet i Ystad.  För att detta ska fungera krävs en bra 
arbetsmiljö och ett schema som ger möjligheten till ett privatliv.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 105 Dnr 2021/218 

Justerares signatur  

 
Vi yrkar därför till Socialnämnden att. 

 den psykosociala arbetsmiljön utreds i de verksamheter som infört heltid som 
rättighet.  

 personalen ges inflytande över sina scheman med ökad möjlighet till återhämtning.  
 nuvarande schema inom HVO och FOS tas bort. 
 grundbemanningen inom vård & omsorg höjs.  

Beslutsunderlag 
 Ledamotsinitiativ; Utred den psykosociala arbetsmiljön och se över schema och 

bemanning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) yrkar att socialnämnden beslutar att ledamotsinitiativet inte ska 
beredas vidare. Motiven är flera: 

- Alla punkterna innefattas redan i de ansvar verksamheterna enligt arbetslagen har. 
- Tiden efter omställningen av Rätten till heltid och arbetsscheman har ännu verkat en 

väldigt kort tid. Nu måste medarbetarna få chans till lugn och arbetsro för att landa i 
det nya och få struktur i de nya förutsättningarna. Alla behöver nu arbetsro i de olika 
arbetslagen att tillsammans med sina chefer få möjlighet att diskutera och justera efter 
de behov som finns. 

- Den enkätundersökning som nyss har gjorts håller på att granskas. Resultaten ska nu 
silas ned till de olika arbetsplatserna där man ska diskutera ris och ros för att 
tillsammans komma fram till praktiska lösningar i resp arbetslag som ännu bättre 
passar just där. En utvärdering kommer att göras av HR i höst. 

 
Anser därför att en omfattande utredning av det slag som ledsmotsinitiativet avser är i 
dagsläget inte möjliga, både av ovan nämnda skäl och även av de stora kostnader som det 
skulle behöva innebära. Dessa finns inte täckning för i budgeten. 
 
Vi är dock lika angelägna som oppositionen om att få veta hur våra medarbetare mår och hur 
vi kan erbjuda bästa möjliga arbetsförutsättningar som Rätten till heltid ändå kräver. 
 
Roger Jönsson (S) yrkar avslag på Anne Olofsdotters (M) yrkande och att ledamotsinitiativet 
lämnas till förvaltningen för beredning. 
 
Anna Sjöland (S) yrkar bifall till Anne Olofsdotters (M) yrkande. 
 
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till Roger Jönssons (S) yrkande.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 105 Dnr 2021/218 

Justerares signatur  

 

Beslutsgång 
Vice ordförande Fredrik Roxenius (M) ställer Anne Olofsdotters (M) yrkande mot Roger 
Jönssons (S) och Marcus Bräutigams (MP) yrkande och finner att socialnämnden beslutat 
enligt Anne Olofsdotters yrkande. 
 
Votering begärs. 
 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för den som röstar enligt Anne Olofsdotters (M) yrkande. 
Nej-röst för den som röstar enligt Roger Jönssons (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster har socialnämnden beslutat att ledamotsinitiativet inte ska 
beredas vidare. 
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  
Mats Sidnor (M) X  

 

Riccard Axtelius (S) 
 

X 
 

Kevin Sundin (M) X   
Marcus Bräutigam (MP) 

 
X  

Anna Sjöland (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Thomas Heinrich (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X  

 

 
Resultat: 

 
7 

 
6 

 
0 

 
 
Protokollsanteckning Roger Jönsson (S) 
Vi socialdemokrater tycker att det är fel hanterat av den styrande treklövern att inte vilja ta 
upp detta ärende till behandling och remiss till socialförvaltningen. Det här bryter mot den 
policy vi har i Ystads kommun om att förslag ska behandlas och utredas oavsett vad man 
själv tycker. Treklövern väljer att aktivt gå emot det. De tre punkter som treklövern hänvisar 
till som svar besvarar inte sakinnehållet i ledamotsinitiativet utan handlar mer om eget 
tyckande och att inte vilja ta upp ärendet. Det här är ett sätt att tysta oppositionen. 
 
Roger Jönsson (S), 2:e vice ordförande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 106 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gunnarsson, tillförordnad förvaltningschef Social Omsorg, lämnar följande 
information: 

 Förvaltningen har sedan tidigare blockhyrt för stödboendet på Adlercreutzgatan. 
Avtalet med Ystadbostäder har nu sagts upp till årsskiftet 2021/2022 och man 
arbetar med att avveckla stödboendet i den form det finns idag. Tittar på annan form 
att bedriva stödboende framöver. 

 Delegeringsutbildning för undersköterskor kommer framöver att hållas digitalt i 
Östra Skolans tidigare lokaler på Jennygatan. Man kommer med den digitala 
utbildningen kunna utbilda cirka 50 undersköterskor per vecka och verksamheten ser 
positivt på denna förändring. 

 Verksamhetschef för funktionsnedsättning och socialpsykiatri, Maria Posa, är åter i 
tjänst. 

 Riccard Axtelius (S) efterfrågar information om Corona-situationen och 
verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, Ajsela Music, informerar att situation kring 
smittspridning är lugn. Det har pågått några smittspårningar och så fort en 
smittspårning är aktuell sätts skyddsåtgärder in. Vaccination av ej vaccinerad personal 
samt ny personal pågår och man ser ständigt över när och hur det kan ske. Det har 
funnits några fall, både bland personal och brukare, där man åter insjuknat i Covid-19 
trots tidigare genomgången infektion samt vaccination. Dock har man då insjuknat 
med mycket lindrigare symtom än tidigare. 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Mattias Gunnarsson, tillförordnad förvaltningschef Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 107 Dnr 2021/13 

Justerares signatur  

 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 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 1 2021. 

 

Beslutsunderlag 
 Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 1 2021, 
 Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 2021, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 20 maj 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 1 2021. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 108 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 
 KS § 75/2021-03-31 Tillförordnad kommundirektör och tillförordnad 

förvaltningschef Social Omsorg från den 1 april 2021, 
 KF § 127/2021-04-22 Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare inom 

Ystads kommun för 2020, 
 Kopia av Hid: SN 2021.1652; KF § 131/2021-04-22 Kompletteringsbudget 2021 

Ystads kommun, 
 Kopia av Hid: SN 2021.1653; KF § 151/2021-04-22 Rapportering av ej verkställda 

gynnande beslut, kvartal 3 och 4 2020, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 20 maj 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 109 Dnr 2021/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Beslutsunderlag 
 2021-04-29 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 109-131, 
 2021-05-12 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 132-145, 
 2021-05-14 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 146-148, 

 
 Personalärenden enligt avtal, SN 2021-05-27, 

 
 Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, 

Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2021-04-01 – 2021-04-30, 

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

Trafikförordningen samt LSS, perioden 20201-04-01 – 2021-04-30, 
 

 Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2021-04-01 – 
2021-04-30, 

 
 Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2021-04-01 – 2021-04-30, 

 
 Delegationsbeslut SN 2021-05-27, Per Persson, §§ 1-2/2021, Patrick Kronvall, § 

3/2021, Gabriella Clemedtson, § 3/2021, Hanna Antoft, § 1/2021, Josefin Hallgren, 
§§ 5-7/2021, Therese Lindström, §§ 12-16/2021, Paula Kuylenstierna, § 1/2021, 

 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 20 maj 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 119 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Aktuella utbildningserbjudande 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av utbildningserbjudandet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden tar del av följande utbildningserbjudande: 

 Ny teknik i äldreomsorgen, den 21 september 2021 i Stockholm, Zoom-uppkopplat 
seminarium. Kostnad 2 950 kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

  

SN § 120 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av Lilian Boréns (S) frågor och de svar förvaltningen lämnat. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lilian Borén (S) ställer fråga kring de delegationsbeslut som redovisas (ärende 2021/3) 
avseende hyresjämkning inom Hälsa, vård och omsorg och hur mycket som beviljas årligen i 
hyresjämkningar. Får svar på sammanträdet att denna typ av hyresjämkning handlar om när 
socialnämnden går in och hyresjämkar för person som flyttat in på särskilt boende men som 
ännu inte hunnit bli av med tidigare bostadskostnad. 
 
Lilian Borén (S) ställer fråga kring varför det inte framgår av anställningsavtal av vikarier vem 
vederbörande ska ersätta. Får svar på sammanträdet att den stora andelen av dessa handlar 
om personal som anställs av bemanningsenheten så de anställs inte som vikarie för specifik 
personal. 
 
Lilian Borén (S) förklarar sig nöjd med svaren hon fått på sammanträdet på sina frågor. 
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