
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2021-09-30 

 

 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 11:00-16:25, 

lunchajournering 12:35-13:20, ajournering 13:42-13:45, ajournering 
14:05-14:10 

   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Per-Erik Johansson (M) 
Kent Andersson (SD) 
Eva Brodd (V) 
Cecilia Fahlborg (M), §§ 186-207, klockan 15:25-16:25 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 175-195 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och socialpsykiatri, 
§§ 179 (delvis)-195 
Erika Hult, utredare §§ 175-184 
Gunilla Björklund, revisionen, §§ 175-176 
Elisabeth Karlsson, revisionen, §§ 175-176 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Birgitta Cestrone Nyman (S) 
 
Digital justering   
 
Paragrafer: 175-207 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M), §§ 175-187 Fredrik Roxenius (M), §§ 188-207 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Birgitta Cestrone Nyman (S) 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-09-30 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-07 

Datum när anslaget tas ned 2021-10-29 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2021-09-30 
 
Beslutande Fredrik Roxenius (M) 

Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg, (M), §§ 175-179, klockan 11:00-13:40 
Riccard Axtelius (S) 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD) 
Marcus Bräutigam (MP) 
My Henriksson (KD) 
Eva Hallmer Lindahl (L) 
 
Kevin Sundin (M), §§ 188-207 ers: Anne Olofsdotter (M) 
Tommy Persson (S)   ers: Gunilla Christerson (C) 
Mats Sidnor (M), §§ 180-207 ers: Cecilia Fahlborg (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 175 Fastställande av föredragningslistan  5 - 8 

§ 176 Information; Revisionen informerar 2021/1 9 

§ 177 Information; Inköp via Samhall 2021/1 10 

§ 178 Svar på ledamotsinitiativ om förslag att inrätta en 
larmgrupp i Ystads kommun 2020/48 11 - 12 

§ 179 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 2, 2021 2021/7 13 

§ 180 
Yttrande över motion om handslag för att garantera 
anställning efter fullföljd vård och 
omsorgsutbildning 

2021/251 14 - 16 

§ 181 Yttrande över motion om kartläggning av äldres 
psykiska hälsa 2021/252 17 - 19 

§ 182 Yttrande över motion om framtida äldreboende i 
Ystads kommun 2021/253 20 - 22 

§ 183 Yttrande över motion om Ystadmodellen 2020/263 23 - 25 

§ 184 
Komplettering till regler vid ansökan om dubbla 
boendekostnader i samband med flyttning till särskilt 
boende 

2021/298 26 

§ 185 Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
2019-2022 2021/294 27 

§ 186 Förändrad sammanträdesplan för socialnämnden 2020/247 28 - 29 

§ 187 Socialnämndens sammanträdesplan för 2022 2021/289 30 - 32 

§ 188 Skrivelse till Socialnämnden med frågor om 
samverkan kring psykisk ohälsa 2021/299 33 

§ 189 Förvaltningschefen informerar  34 

§ 190 Information; BUSO  35 

§ 191 
Informationsärende; Minnesanteckning från 
samverkansgrupp; Ystads Pensionärsråd och Ystad 
Tillgänglighetsråd 

2021/16 36 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

§ 192 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2021 2021/13 37 

§ 193 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 38 

§ 194 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 39 

§ 195 Redovisning av meddelanden 2021/4  

§ 196 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/238  

§ 197 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/239  

§ 198 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/240  

§ 199 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 
Kammarrätten 3622-21 2018/238  

§ 200 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 
Kammarrätten 3620-21 2018/239  

§ 201 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 
Kammarrätten 3621-21 2018/240  

§ 202 Anmälan om ordförandebeslut; Kompletterande 
yttrande, umgänge, Förvaltningsrätten 8442-21 2018/238  

§ 203 Anmälan om ordförandebeslut; Kompletterande 
yttrande, umgänge, Förvaltningsrätten 8442-21 2018/239  

§ 204 Anmälan om ordförandebeslut; Kompletterande 
yttrande, umgänge, Förvaltningsrätten 8442-21 2018/240  

§ 205 Yttrande till Förvaltningsrätten 2018/238  

§ 206 Aktuella utbildningserbjudande  40 

§ 207 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott  41 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 175 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden fastställer följande föredragningslista till dagens sammanträde: 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Information; Revisionen informerar 2021/1 
5 Information; Inköp via Samhall 2021/1 

6 Svar på ledamotsinitiativ om förslag att inrätta en larmgrupp i Ystads 
kommun 2020/48 

7 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 2, 2021 2021/7 

8 Yttrande över motion om handslag för att garantera anställning efter 
fullföljd vård och omsorgsutbildning 2021/251 

9 Yttrande över motion om kartläggning av äldres psykiska hälsa 2021/252 
10 Yttrande över motion om framtida äldreboende i Ystads kommun 2021/253 
11 Yttrande över motion om Ystadmodellen 2020/263 

12 Komplettering till regler vid ansökan om dubbla boendekostnader i 
samband med flyttning till särskilt boende 2021/298 

13 Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2019-2022 2021/294 
14 Förändrad sammanträdesplan för socialnämnden 2020/247 
15 Socialnämndens sammanträdesplan för 2022 2021/289 

16 Skrivelse till Socialnämnden med frågor om samverkan kring psykisk 
ohälsa 2021/299 

17 Förvaltningschefen informerar  
18 Information; BUSO  

19 Informationsärende; Minnesanteckning från samverkansgrupp; Ystads 
Pensionärsråd och Ystad Tillgänglighetsråd 2021/16 

20 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2021 2021/13 
21 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 
22 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 
23 Redovisning av meddelanden 2021/4 
24 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/238 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 175 Dnr   

Justerares signatur  

 
25 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/239 
26 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/240 
27 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande Kammarrätten 3622-21 2018/238 
28 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande Kammarrätten 3620-21 2018/239 
29 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande Kammarrätten 3621-21 2018/240 

30 Anmälan om ordförandebeslut; Kompletterande yttrande, umgänge, 
Förvaltningsrätten 8442-21 2018/238 

31 Anmälan om ordförandebeslut; Kompletterande yttrande, umgänge, 
Förvaltningsrätten 8442-21 2018/239 

32 Anmälan om ordförandebeslut; Kompletterande yttrande, umgänge, 
Förvaltningsrätten 8442-21 2018/240 

33 Yttrande till Förvaltningsrätten 2018/238 
34 Aktuella utbildningserbjudande  
35 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott  
36 Övrigt  

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar tillägg av ärende gällande Yttrande till 
Förvaltningsrätten (2018/238). 
 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns några inkomna handlingar att 
särskilt redovisa under punkt 34 Inkomna handlingar till socialnämnden. 
 
Ingen ledamot anmäler ärende till punkten 36 Övrigt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden fastställer följande 
föredragningslista: 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Information; Revisionen informerar 2021/1 
5 Information; Inköp via Samhall 2021/1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 175 Dnr   

Justerares signatur  

 

6 Svar på ledamotsinitiativ om förslag att inrätta en larmgrupp i Ystads 
kommun 2020/48 

7 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 2, 2021 2021/7 

8 Yttrande över motion om handslag för att garantera anställning efter 
fullföljd vård och omsorgsutbildning 2021/251 

9 Yttrande över motion om kartläggning av äldres psykiska hälsa 2021/252 
10 Yttrande över motion om framtida äldreboende i Ystads kommun 2021/253 
11 Yttrande över motion om Ystadmodellen 2020/263 

12 Komplettering till regler vid ansökan om dubbla boendekostnader i 
samband med flyttning till särskilt boende 2021/298 

13 Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2019-2022 2021/294 
14 Förändrad sammanträdesplan för socialnämnden 2020/247 
15 Socialnämndens sammanträdesplan för 2022 2021/289 

16 Skrivelse till Socialnämnden med frågor om samverkan kring psykisk 
ohälsa 2021/299 

17 Förvaltningschefen informerar  
18 Information; BUSO  

19 Informationsärende; Minnesanteckning från samverkansgrupp; Ystads 
Pensionärsråd och Ystad Tillgänglighetsråd 2021/16 

20 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2021 2021/13 
21 Redovisning av anmälningsärenden 2021/12 
22 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 
23 Redovisning av meddelanden 2021/4 
24 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/238 
25 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/239 
26 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande 2018/240 
27 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande Kammarrätten 3622-21 2018/238 
28 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande Kammarrätten 3620-21 2018/239 
29 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande Kammarrätten 3621-21 2018/240 

30 Anmälan om ordförandebeslut; Kompletterande yttrande, umgänge, 
Förvaltningsrätten 8442-21 2018/238 

31 Anmälan om ordförandebeslut; Kompletterande yttrande, umgänge, 
Förvaltningsrätten 8442-21 2018/239 

32 Anmälan om ordförandebeslut; Kompletterande yttrande, umgänge, 
Förvaltningsrätten 8442-21 2018/240 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 175 Dnr   

Justerares signatur  

 
33 Yttrande till Förvaltningsrätten 2018/238 
34 Aktuella utbildningserbjudande  
35 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott  
36 Övrigt  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 176 Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Revisionen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förtroendevalda revisorerna Gunilla Björklund och Elisabeth Karlsson informerar 
socialnämndens ledamöter om deras uppdrag, omfattning och hur de arbetar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 177 Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Information; Inköp via Samhall 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Erika Hult, utredare, informerar socialnämndens ledamöter om vad efterfrågan om möjlighet 
till inköp i affärer även på landsbygden kommit fram till och vilka olika alternativ som kan 
vara aktuella att ta ställning till inför en kommande upphandling. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 178 Dnr 2020/48 

Justerares signatur  

 
 

Svar på ledamotsinitiativ om förslag att inrätta en larmgrupp i 
Ystads kommun 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att genomföra ett projekt i en hemtjänstgrupp under 2022 med syfte 
att frigöra mer tid till att besvara larm samt utbildning till vårdpersonalen avseende 
bedömning vid inkommande larm, samt att ledamotsinitiativet härmed ska anses som 
besvarat. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Tommy Persson (S), Riccard Axtelius (S) 
och Lilian Borén (S) deltar inte i beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Eva Brodd (V) lämnar protokollsanteckning: 
Jag anser inte att Socialnämnden kan fatta beslut om att genomföra ett projekt med en 
larmgrupp utan att det finns pengar avsatta i budgeten för ett sådant försök. Jag anser 
därmed inte att ledamotsinitiativet kan besvaras. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har skrivit ett ledamotsinitiativ till Socialnämnden om att inrätta en 
larmgrupp i Ystads kommun. I Ystad har ca 1000 personer ett trygghetslarm. Kommunen 
har en upphandlad aktör som besvarar alla inkommande trygghetslarm för att sedan ringa ut 
dem till respektive hemtjänstgrupp till hemtjänstområdet där brukaren bor. 
 
Social Omsorg har en kostnadseffektiv larmorganisation i förhållande till vad förslaget om en 
särskild larmgrupp skulle innebära. Hälsa, vård och omsorg kommer under 2022 införa ett 
projekt i en hemtjänstgrupp med syfte att frigöra mer tid till att besvara larmen samt genom 
kompetenshöjande insatser, öka kvalitén för brukaren och minska stressen för 
vårdpersonalen.  

Beslutsunderlag 
 Ledamotsinitiativ Sverigedemokraterna; Inrättande av larmgrupp i Ystads kommun 
 Tjänsteskrivelse 2021-05-03, Utredare Erika Hult 

11



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 178 Dnr 2020/48 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att genomföra ett projekt i en hemtjänstgrupp under 2022 med syfte 
att frigöra mer tid till att besvara larm samt utbildning till vårdpersonalen avseende 
bedömning vid inkommande larm, samt att ledamotsinitiativet härmed ska anses som 
besvarat. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Verksamhetschef för Hälsa, vård och omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 179 Dnr 2021/7 

Justerares signatur  

 
 

Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 2, 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en prognos efter augusti månad som visar på underskott med 
15,8 mkr vid årets slut. 
 
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
 Delårsrapport 2, 31 augusti 2021, 
 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 22 september 2021. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen. 

Föredragande 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden ajournerar för lunch. 
 
Sammanträdet ajourneras 12:35 – 13:20 
  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 180 Dnr 2021/251 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om handslag för att garantera 
anställning efter fullföljd vård och omsorgsutbildning 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med att Ystads 
kommun följer en princip om att alla arbeten över 6 månader ska utannonseras om det inte 
finns företrädesberättigade eller om tjänsten behöver tas i anspråk för omplacering, för att 
människor ska kunna söka och få en tjänst i konkurrens med andra. Socialnämnden är positiv 
till att fler vill utbilda sig och välkomnar alla som genomgått utbildning att söka 
utannonserade tjänster. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-06-17 överlämnat en motion för beredning från Cecilia 
Magnusson-Svärd, S, med förslag om att kommunen ska utreda möjligheten att ta ett initiativ 
till ett handslag som garanterar ungdomar, med fullföljd utbildning inom vård och 
omsorgsprogrammet på Ystads gymnasium, en anställning inom vård och omsorg, Ystads 
kommun. 
 
Social Omsorg föreslår Socialnämnden att motionen ska avslås utifrån att kommunen följer 
en princip om att alla arbeten över 6 månader ska utannonseras om det inte finns 
företrädesberättigade eller om tjänsten behöver tas i anspråk för omplacering, för att 
människor ska kunna söka och få en tjänst i konkurrens med andra 
 

Beslutsunderlag 
 För yttrande; Motion om handslag som garanterar anställning efter fullföljd V-O 

utbildning - Motion från Cecilia Magnusson-Svärd, S, med förslag om handslag som 
garanterar anställning efter fullföljd vård- och omsorgsutbildning, 

 Kommunfullmäktiges beslut, 2021-06-17, § 211, 
 Remissvar från Tillgänglighetsrådet, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 180 Dnr 2021/251 

Justerares signatur  

 
 Minnesanteckningar från samverkansmöte vari Pensionärsrådets synpunkter framgår, 

2021-09-20, 
 Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för Hälsa, vård och omsorg, Ajsela Music, 2021-

09-10. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då Ystads kommun följer en 
princip om att alla arbeten över 6 månader ska utannonseras om det inte finns 
företrädesberättigade eller om tjänsten behöver tas i anspråk för omplacering, för att 
människor ska kunna söka och få en tjänst i konkurrens med andra. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anna Sjöland (SD) begär ajournering. 
 
Sammanträdet ajourneras 13:42-13:45. 
 
Anne Olofsdotter (M) yrkar att socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besvara motionen med att Ystads kommun följer en princip om att alla arbeten över 6 
månader ska utannonseras om det inte finns företrädesberättigade eller om tjänsten behöver 
tas i anspråk för omplacering, för att människor ska kunna söka och få en tjänst i konkurrens 
med andra. Socialnämnden är positiv till att fler vill utbilda sig och välkomnar alla som 
genomgått utbildning att söka utannonserade tjänster. 
 
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Lilian Borén (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till Anne Olofsdotters (M) yrkande. 
 
Anna Sjöland (SD) yrkar bifall till Anne Olofsdotterns (M) yrkande. 
 
Birgitta Cestrone Nyman (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer yrkande om att besvara motionen mot Roger 
Jönssons (S) yrkande om bifall till motionen mot varandra och finner att socialnämnden 
beslutar att besvara motionen.  
 
Omröstning begärs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 180 Dnr 2021/251 

Justerares signatur  

 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för Anne Olofsdotters (M) förslag att besvara motionen. 
NEJ-röst för Roger Jönssons (S) förslag att bifalla motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för Anne Olofsdotters (M) förslag och 5 nej-röster för Roger Jönssons (S) 
förslag beslutar socialnämnden att besvara motionen enligt Anne Olofsdotters (M) förslag. 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Fredrik Roxenius (M) X  

 

Roger Jönsson (S) 
 

X  
Birgitta Cestrone Nyman (S) 

 
X  

Kevin Sundin (M) X  
 

Tommy Persson (S) 
 

X  
Eva Hallmer Lindahl (L) X  

 

Riccard Axtelius (S) 
 

X 
 

My Henriksson (KD) X   
Marcus Bräutigam (MP) X  

 

Anna Sjöland (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Thomas Heinrich (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X  

 

 
Resultat: 

 
8 

 
5 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 181 Dnr 2021/252 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om kartläggning av äldres psykiska 
hälsa 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen besvaras med att 
enkätundersökningar återkommande når äldre i Ystads kommun vari psykisk hälsa ingår samt 
utifrån att ytterligare fördjupade eller bredare undersökningar är resurskrävande vilket 
organisationen inte har utrymme för inom befintlig budgetram. Socialnämnden värdesätter 
engagemanget för att stärka äldres hälsa. De utvärderingar som tas fram för att kartlägga och 
förebygga äldre personers psykiska hälsa är viktiga beslutsunderlag framöver. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-06-17, § 212, överlämnat en motion för beredning från Roger 
Jönsson, S, med förslag om att en kartläggning ska göras av den psykiska hälsan i kommunen 
hos äldre (+65 år). 
 
Social Omsorg föreslår Socialnämnden svara kommunfullmäktige att avslå motionen utifrån 
att enkätundersökningar återkommande når äldre i Ystads kommun vari psykisk hälsa ingår 
samt utifrån att ytterligare fördjupade undersökningar är resurskrävande vilket organisationen 
inte har utrymme för inom befintlig budgetram. 
  

Beslutsunderlag 
 För yttrande; Motion om kartläggning av äldres psykiska hälsa - Motion av Roger 

Jönsson, S, om kartläggning av äldres psykiska hälsa, 
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-17, § 212, 
 Remissvar från Tillgänglighetsrådet, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 181 Dnr 2021/252 

Justerares signatur  

 
 Minnesanteckningar från samverkansmöte vari Pensionärsrådets synpunkter framgår, 

2021-09-20, 
 Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för Hälsa, vård och omsorg, Ajsela Music, 2021-

09-10. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås utifrån att 
enkätundersökningar återkommande når äldre i Ystads kommun vari psykisk hälsa ingår samt 
utifrån att ytterligare fördjupade eller bredare undersökningar är resurskrävande vilket 
organisationen inte har utrymme för inom befintlig budgetram. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) yrkar att motionen ska besvaras med att enkätundersökningar 
återkommande når äldre i Ystads kommun vari psykisk hälsa ingår samt utifrån att ytterligare 
fördjupade eller bredare undersökningar är resurskrävande vilket organisationen inte har 
utrymme för inom befintlig budgetram. Socialnämnden värdesätter engagemanget 
 
hälsa. De utvärderingar som tas fram för att kartlägga och förebygga äldre personers psykiska 
hälsa är viktiga beslutsunderlag framöver. 
 
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Lilian Borén (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Ajournering begärs. Sammanträdet ajourneras 14:05 – 14:10. 
 
Fredrik Roxenius (M) yrkar bifall till Anne Olofsdotters (M) förslag. 
 
Anna Sjöland (SD) yrkar bifall till Anne Olofsdotterns (M) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer yrkande om att besvara motionen mot Roger 
Jönssons (S) yrkande om bifall till motionen mot varandra och finner att socialnämnden 
beslutar att besvara motionen.  
 
Omröstning begärs. 
 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för Anne Olofsdotters (M) förslag att besvara motionen. 
NEJ-röst för Roger Jönssons (S) förslag att bifalla motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 181 Dnr 2021/252 

Justerares signatur  

 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för Anne Olofsdotters (M) förslag och 6 nej-röster för Roger Jönssons (S) 
förslag beslutar socialnämnden att besvara motionen enligt Anne Olofsdotters (M) förslag. 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Fredrik Roxenius (M) X  

 

Roger Jönsson (S) 
 

X  
Birgitta Cestrone Nyman (S) 

 
X  

Kevin Sundin (M) X  
 

Tommy Persson (S) 
 

X  
Eva Hallmer Lindahl (L) X  

 

Riccard Axtelius (S) 
 

X 
 

My Henriksson (KD) X   
Marcus Bräutigam (MP) 

 
X 

 

Anna Sjöland (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Thomas Heinrich (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X  

 

 
Resultat: 

 
7 

 
6 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 182 Dnr 2021/253 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om framtida äldreboende i Ystads 
kommun 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses som besvarad 
med hänvisning till det planeringsarbete som samhällsbyggnadsförvaltningen och Social 
Omsorg utför. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har för beredning skickat en motion från Roger Jönsson (S) och Eva 
Clausson (C) med förslag om att nästa äldreboende ska byggas på landsbygden, att se över 
om nuvarande äldreboenden kan byggas ut med fler platser samt att arbetet med att ta fram 
konkreta tomter/fastigheter för äldreboende ska intensifieras. Motionen har skickats till både 
socialnämnden och till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Socialnämnden svarar utifrån vad som är relevant för nämndens uppdrag. Förvaltningen har 
föreslagit nämnden att svara att motionen ska anses som besvarad med hänvisning till det 
planeringsarbete som samhällsbyggnadsförvaltningen och Social Omsorg utför. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Social Omsorg har ett pågående samarbete kring 
lämpliga framtida tomter för äldreboende och vilka befintliga äldreboenden som skulle kunna 
byggas ut. I arbetet ingår analys kring framtida behov kopplat till demografisk utveckling och 
utav att hitta kostnadseffektiva lösningar för hela kommunens organisation av äldreomsorg. 
Social Omsorg behöver i planering av framtida boenden ta hänsyn till tillgänglighet för 
kollektivtrafik för att ha möjlighet att rekrytera personal och för att det ska bli möjligt för 
anhöriga utan bil att besöka äldreboendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 182 Dnr 2021/253 

Justerares signatur  

 

Beslutsunderlag 
 För yttrande; Motion om Framtida äldreboende i Ystads kommun - Motion av Roger 

Jönsson (S) och Eva Clausson (C) med förslag om att framtidens äldreboende ska 
placeras på landsbygden och att nuvarande äldreboenden ska ses över om huruvida 
de kan byggas ut, 

 Kommunfullmäktige, 2021-06-17, § 207, 
 Remissvar från Tillgänglighetsrådet, 
 Minnesanteckning från samverkansmöte, 2021-09-20, vari Pensionärsrådets 

synpunkter framgår, 
 Tjänsteskrivelse av utredare Erika Hult, 2021-09-21 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses som besvarad 
med hänvisning till det planeringsarbete som samhällsbyggnadsförvaltningen och Social 
Omsorg utför. 

Föredragande 
Erika Hult, utredare 

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

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter ställer förslag till beslut om att motionen ska anses besvarad 
mot Roger Jönssons (S) yrkande om bifall till motionen mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutar att besvara motionen. 
 
Omröstning begärs. 
 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för förslag till beslut att besvara motionen 
NEJ-röst för Roger Jönssons (S) förslag att bifalla motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för att besvara motionen och 6 nej-röster för Roger Jönssons (S) förslag att 
bifalla motionen beslutar socialnämnden att besvara motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 182 Dnr 2021/253 

Justerares signatur  

 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Fredrik Roxenius (M) X  

 

Roger Jönsson (S) 
 

X  
Birgitta Cestrone Nyman (S) 

 
X  

Kevin Sundin (M) X  
 

Tommy Persson (S) 
 

X  
Eva Hallmer Lindahl (L) X  

 

Riccard Axtelius (S) 
 

X 
 

My Henriksson (KD) X   
Marcus Bräutigam (MP) 

 
X 

 

Anna Sjöland (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Thomas Heinrich (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X  

 

 
Resultat: 

 
7 

 
6 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 183 Dnr 2020/263 

Justerares signatur  

 
 

Yttrande över motion om Ystadmodellen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet kring motionen om Ystadmodellen – gällande 
samverkan för sysselsättning, kompetens och arbetshälsa och beslutar att motionen anses 
besvarad med att motionen ligger helt i linje med de satsningar som påbörjats och planeras 
framöver. Individ och Familjeomsorgen ser positivt på att fortsätta arbetet i linje med den 
föreslagna Ystadmodellen. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Allan Waktmar (S) har lämnat in en motion med förslag om 
att etablera en Ystadmodell för sysselsättning, kompetens och arbetshälsa. Motionen förslår 
att kommunen ska etablera ett lokalt samverkansorgan för arbete, utbildning och arbetshälsa 
samt att förbereda en ansökan till Regeringen om en särskild försöksverksamhet i Ystad. 

Beslutsunderlag 
 Beslut i kommunfullmäktige den 20 augusti 2020, § 136, 
 Motion om Ystadmodellen den 3 augusti 2020, 
 Yttrande av verksamhetschef Mattias Gunnarsson den 22 september 2021, 
 Tjänsteskrivelse den 22 september 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner yttrandet kring motionen om Ystadmodellen – gällande 
samverkan för sysselsättning, kompetens och arbetshälsa. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 183 Dnr 2020/263 

Justerares signatur  

 

Föredragande 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Anne Olofsdotter (M) yrkar att socialnämnden godkänner yttrandet kring motionen om 
Ystadmodellen – gällande samverkan för sysselsättning, kompetens och arbetshälsa och 
beslutar att motionen anses besvarad med att motionen ligger helt i linje med de satsningar 
som påbörjats och planeras framöver. Individ och Familjeomsorgen ser positivt på att 
fortsätta arbetet i linje med den föreslagna Ystadmodellen. 
 
Lilian Borén (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer eget förslag till beslut om att godkänna yttrandet 
och besvara motionen mot Roger Jönssons (S) yrkande om bifall till motionen mot varandra 
och finner att socialnämnden beslutar att besvara motionen. 
 
Omröstning begärs. 
 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för Anne Olofsdotters (M) förslag till beslut att godkänna yttrandet och besvara 
motionen. 
NEJ-röst för Roger Jönssons (S) förslag att bifalla motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för att godkänna yttrandet och besvara motionen och 6 nej-röster för Roger 
Jönssons (S) förslag att bifalla motionen beslutar socialnämnden att godkänna yttrandet och 
besvara motionen. 
  

24



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 183 Dnr 2020/263 

Justerares signatur  

 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Fredrik Roxenius (M) X  

 

Roger Jönsson (S) 
 

X  
Birgitta Cestrone Nyman (S) 

 
X  

Kevin Sundin (M) X  
 

Tommy Persson (S) 
 

X  
Eva Hallmer Lindahl (L) X  

 

Riccard Axtelius (S) 
 

X 
 

My Henriksson (KD) X   
Marcus Bräutigam (MP) 

 
X 

 

Anna Sjöland (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Thomas Heinrich (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X  

 

 
Resultat: 

 
7 

 
6 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 184 Dnr 2021/298 

Justerares signatur  

 
 

Komplettering till regler vid ansökan om dubbla 
boendekostnader i samband med flyttning till särskilt boende 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna regler om att ansökan om dubbla boendekostnader ska 
inkomma inom två månader efter inflyttning till särskilt boende samt att det inte lämnas 
jämkning till den (eller det gifta par/sambos om båda flyttar till särskilt boende) som har en 
förmögenhet som överstiger två prisbasbelopp. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vid en genomgång av rutiner för avgiftshandläggningen har det uppmärksammats att några 
av reglerna som finns framförd på blanketten för ansökan om jämkning vid dubbla 
boendekostnader i samband med flytt till särskilt boende behöver tas upp av socialnämnden 
för beslut. Den enskilde har vid flytt till särskilt boende en möjlighet, som kommunen har 
givit, att ansöka om jämkning av den lägsta hyran om det blir dubbla boendekostnader. I 
blanketten för ansökan står att jämkning inte ges till den som har en förmögenhet 
överstigande två prisbasbelopp. En ansökan ska ha inkommit inom två månader efter 
inflyttning till särskilt boende. Dessa två regler behöver godkännas av socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab, Jenny Blom, 2021-09-

13 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna regler om att ansökan om dubbla boendekostnader ska 
inkomma inom två månader efter inflyttning till särskilt boende samt att det inte lämnas 
jämkning till den (eller det gifta par/sambos om båda flyttar till särskilt boende) som har en 
förmögenhet som överstiger två prisbasbelopp. 

Föredragande 
Erika Hult, utredare 
  
  
Beslut skickas till: 
Avgiftshandläggarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 185 Dnr 2021/294 

Justerares signatur  

 
 

Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2019-
2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Pernilla Magnusson Wallgren (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden 
och blivit entledigad av Kommunfullmäktige, KF § 214/2021-08-19. Till hennes plats som 
ersättare i socialnämndens arbetsutskott behöver därför ny ledamot väljas.  
 
Förslag på nya ersättare framläggs av socialnämndens ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 6 september 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag till beslut från förvaltningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) förslår att socialnämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 186 Dnr 2020/247 

Justerares signatur  

 
 

Förändrad sammanträdesplan för socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att stryka tidigare fastställda sammanträdesdagar för socialnämnden 
den 25 november respektive den 16 december och att istället hålla sammanträde torsdagen 
den 2 december med starttid klockan 08:30. 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna anser att det är viktigt att upprättat kalendarium för möten i 
Socialnämnden hålls. Vi är en del som är fritidspolitiker och jobbar. Det kan vara svårt att 
ändra mötesdagen då det påverkar jobbet. Hänsyn måste tas till det. Datumen är beslutade av 
en anledning. Rörande nämnden i november hade det kunnat lösas exempelvis med digitalt 
deltagande av förvaltningsledningen i kombination med en effektiv föredragningslista. 
För Socialdemokraterna  
Roger Jönsson, gruppledare 

 

Sammanfattning av ärendet 
Då de årliga socialchefsdagarna arrangeras den 24-26 november 2021 och i år arrangeras i 
Malmö är det en hel del av de tjänstepersoner som brukar närvara vid nämndssammanträden 
som inte finns tillgängliga vid nämndssammanträdet den 25 november. För att säkerställa att 
nämndssammanträde har tillräckligt med tillgängliga tjänstepersoner föreligger förslag att 
ändra socialnämndens sammanträdesplan så att sammanträdet den 25 november samt den 16 
december ändras och slås samman till sammanträde torsdagen den 2 december 2021. 
 
Socialnämndens arbetsutskott sammanträdestider ändras inte.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att stryka tidigare fastställda sammanträdesdagar för socialnämnden 
den 25 november respektive den 16 december och att istället hålla sammanträde torsdagen 
den 2 december med starttid klockan 13:00. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Förslag framläggs på sammanträdet att socialnämndens sammanträde den 2 december hålls 
med starttid klockan 08:30. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 186 Dnr 2020/247 

Justerares signatur  

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Socialnämnden 
Ledningsgruppen Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 187 Dnr 2021/289 

Justerares signatur  

 
 

Socialnämndens sammanträdesplan för 2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar om sammanträdesplan för 2022 enligt nedan: 
Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden 
Torsdag 13 januari, klockan 08:30  

Torsdag 27 januari, klockan 08:30 Torsdag 27 januari, klockan 10:30 

Torsdag 10 februari, klockan 08:30  

Torsdag 24 februari, klockan 08:30 Torsdag 24 februari, klockan 10:30 

Torsdag 10 mars, klockan 08:30 
 

Torsdag 24 mars, klockan 08:30 Torsdag 24 mars, klockan 10:30 

Torsdag 7 april, klockan 08:30  

Torsdag 28 april, klockan 08:30 Torsdag 28 april, klockan 10:30 

Torsdag 12 maj, klockan 08:30  

Tisdag 24 maj, klockan 08:30 Tisdag 24 maj, klockan 10:30 

Torsdag 9 juni, klockan 08:30 
 

Torsdag 30 juni, klockan 08:30 Torsdag 30 juni, klockan 10:30 

Torsdag 14 juli, klockan 08:30  

Torsdag 11 augusti, klockan 08:30 
 

Torsdag 25 augusti, klockan 08:30 Torsdag 25 augusti, klockan 10:30 

Torsdag 8 september, klockan 08:30 
 

Torsdag 29 september, klockan 08:30 Torsdag 29 september, klockan 10:30 

Torsdag 13 oktober, klockan 08:30  

Torsdag 27 oktober, klockan 08:30 Torsdag 27 oktober, klockan 10:30 

Torsdag 10 november, klockan 08:30 
 

Torsdag 24 november, klockan 08:30 Torsdag 24 november, klockan 10:30 

Torsdag 15 december, klockan 08:30 Torsdag 15 december, klockan 10:30 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 187 Dnr 2021/289 

Justerares signatur  

 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag har tagits fram för sammanträdesplan för socialnämndens arbetsutskott och 
socialnämnden under 2022. Planen utgår från socialnämndens reglemente och 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsens sammanträdesplan 2022. 

Beslutsunderlag 
KF § 220/2021-08-19 Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar om ordinarie sammanträdesdagar för 2022 för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott enligt följande: 
Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden 
Torsdag 13 januari, klockan 08:30  

Torsdag 27 januari, klockan 08:30 Torsdag 27 januari, klockan 12:30 

Torsdag 10 februari, klockan 08:30  

Torsdag 24 februari, klockan 08:30 Torsdag 24 februari, klockan 12:30 

Torsdag 10 mars, klockan 08:30 
 

Torsdag 24 mars, klockan 08:30 Torsdag 24 mars, klockan 12:30 

Torsdag 7 april, klockan 08:30  

Torsdag 28 april, klockan 08:30 Torsdag 28 april, klockan 12:30 

Torsdag 12 maj, klockan 08:30  

Tisdag 24 maj, klockan 08:30 Tisdag 24 maj, klockan 12:30 

Torsdag 9 juni, klockan 08:30 
 

Torsdag 30 juni, klockan 08:30 Torsdag 30 juni, klockan 12:30 

Torsdag 14 juli, klockan 08:30  

Torsdag 11 augusti, klockan 08:30 
 

Torsdag 25 augusti, klockan 08:30 Torsdag 25 augusti, klockan 12:30 

Torsdag 8 september, klockan 08:30 
 

Torsdag 29 september, klockan 08:30 Torsdag 29 september, klockan 12:30 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 187 Dnr 2021/289 

Justerares signatur  

 
Torsdag 13 oktober, klockan 08:30  

Torsdag 27 oktober, klockan 08:30 Torsdag 27 oktober, klockan 12:30 

Torsdag 10 november, klockan 08:30 
 

Torsdag 24 november, klockan 08:30 Torsdag 24 november, klockan 12:30 

Torsdag 15 december, klockan 08:30 Torsdag 15 december, klockan 12:30 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Riccard Axtelius (S) föreslår att socialnämndens sammanträden startar klockan 11:00.  
 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämndens sammanträden startar klockan 11:00 med 
lunchajournering på 60 minuter. 
 
Fredrik Roxenius (M) föreslår att socialnämndens sammanträden startat klockan 10:30 med 
lunchajournering 60 minuter. 

Beslutsgång 
Socialnämnden enas kring förslag att socialnämndens arbetsutskott sammanträden startar 
klockan 08:30 och socialnämndens sammanträden startat klockan 10:30 med 
lunchajournering 60 minuter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Socialnämndens ledamöter 
Kommunkansliet 
Ledningsgruppen Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 188 Dnr 2021/299 

Justerares signatur  

 
 

Skrivelse till Socialnämnden med frågor om samverkan kring 
psykisk ohälsa 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar godkänna svarsskrivelsen och att denna undertecknas av 
ordföranden och skickas som svar till Maria Samuelsson rörande frågor om samverkan kring 
psykisk hälsa. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Samuelsson har i skrivelse till socialnämnden ställt ett antal frågor om samverkan kring 
psykisk hälsa. 
 
Förvaltningen har formulerat ett svar som kan undertecknas av ordföranden. I svaret framgår 
att hur samverkan kommer se ut framöver kommer att framgå i den lokala överenskommelse 
som styrgruppen för samverkan kring psykisk hälsa i sydöstra Skåne håller på att ta fram. 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Maria Samuelsson, 2021-09-14, Psykisk ohälsa i sydöst och 

Styrgruppen för Samverkan för psykisk hälsa, 
 Svarsbrev rörande frågor om samverkan kring psykisk ohälsa, 2021-09-16, 
 Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab, Jenny Blom, 2021-09-

16 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna svarsskrivelsen och att denna undertecknas av 
ordföranden och skickas som svar till Maria Samuelsson rörande frågor om samverkan kring 
psykisk hälsa.  
  
  
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Maria Samuelsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 189 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson, lämnar följande information: 

 Uppdatering av nuläge kring arbetet med Familjecentral. Tidigare Blekeskolans 
lokaler som varit aktuell till Familjecentral har av Region Skåne bedömts som inte 
tillräckligt stora. Det är just lokalfrågan som är ”knäckfrågan” för att arbetet ska 
fortsätta framåt. Blir ett uppdrag mer för Region Skåne framöver då det är deras krav 
på lokaler som gjort att tidigare aktuella lokaler inte längre är aktuella. 

 Start för utbyggnaden av Ljuskällan kommer att ske den 11 november 2021. 
Socialnämnden bjuds in till invigningen den 11 november klockan 10:00. Ingen 
föranmälan krävs. 

 Arbetet utifrån den tidigare genomförda medarbetarundersökningen pågår enligt 
plan. Finns en utsedd arbetsgrupp som träffas regelbundet och det är också en 
stående punkt på LOSAM. Fackförbundet Kommunal signalerar att det blivit bättre.  

 Rapport kring Covid 19-situationen i våra verksamheter visar på ett fortsatt lugnt 
läge. Riktlinjer kommer att fortsätta att finnas och dessa har medicinskt ansvarig 
sjuksköterska informerat verksamheterna om.  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 190 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Information; BUSO 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Mattias Gunnarsson, lämnar följande information: 

 Påbörjat ansökan om projektmedel från sociala investeringsfonden, 
 Två skolor, Backaskolan och Källan, är idag inkopplade på Backa barnet. 
 Projektet Växa tryggt kommer att förlängas ytterligare. Har fått PRIO-pengar beviljat. 
 Arbetar med att ta fram gemensamt verksamhetssystem för att kunna arbeta i samma 

plattform i gemensamma ärenden över verksamhetsgränserna. 
 På mötet efterfrågas lite mer information om vad BUSO är och vad man jobbar med 

eftersom det finns en del nya ledamöter i socialnämnden. Planerar in en information 
från BUSO på nämndssammanträde framöver. 

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

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 191 Dnr 2021/16 

Justerares signatur  

 
 

Informationsärende; Minnesanteckning från 
samverkansgrupp; Ystads Pensionärsråd och Ystad 
Tillgänglighetsråd 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av minnesanteckningarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Att informera socialnämnden om samverkansgruppens synpunkter och önskemål, ger en 
ökad dialog med nämnden och att råden får inflytande och delaktighet i utvecklingen av 
verksamheten inom Social omsorg. 

Beslutsunderlag 
 Minnesanteckningar Samverkansgrupp Ystad Tillgänglighetsråd och Ystad 

Pensionärsråd 2021-09-20, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 22 september 2021 av enhetschef Jenny Blom 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av minnesanteckningarna. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Jenny Blom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 192 Dnr 2021/13 

Justerares signatur  

 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 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 2 2021, 
 Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 2021, 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 23 september 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 
2021-09-30 

  

SN § 193 Dnr 2021/12 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av anmälningsärenden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden tar del av anmälningsärenden enligt redovisning av beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
 KF § 213/2021-08-19 Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 

socialnämnden - Gunilla Christerson (C), 
 KF § 214/2021-08-19 Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 

socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter Pernilla M Wallgren (C), 
 Tjänsteskrivelse, daterad den 19 augusti 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 194 Dnr 2021/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Beslutsunderlag 
 2021-08-26 Socialnämndens arbetsutskott protokoll,267-285, 
 2021-09-09 Socialnämndens arbetsutskott protokoll §§ 286-313, 

 

 Personalärenden enligt avtal, SN 2021-09-30, 
 

 Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, 
Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2021-08-01 – 2021-08-31, 

 

 Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 
Trafikförordningen samt LSS, perioden 2021-08-01 – 2021-08-31, 

 

 Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2021-08-01 – 
2021-08-31, 

 

 Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2021-08-01 – 2021-08-31, 
 

 Delegationsbeslut SN 2021-09-30; Mattias Gunnarsson,§§ 22-23/2021, Anna 
Larsson, §§ 11-13/2021, 

 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 23 september 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 206 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Aktuella utbildningserbjudande 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av aktuella utbildningserbjudanden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden tar del av följande utbildningserbjudanden: 

 Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda, den 10 november 2021, klockan 
10:00-11:00. Plats: Webbsänt. Arrangör: Sveriges kommuner och Regioner. Kostnad: 
300 kronor per länk. 

 Inbjudan till återföring av tillsyn inom kommunal hälso- och sjukvård, den 30 
november 2021, klockan 13:30-16:00. Plats: Digitalt möte. Arrangör: Inspektionen 
för vård och omsorg tillsammans med Skurups kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  

SN § 207 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden tar del av följande beslut från socialnämndens arbetsutskott: 

 Lex Sarah; Otillbörligt bemötande (2021/305). 
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