
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2022-05-24 

 

 
 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 10:30-15:20, 

lunchajournering 12:30-13:30 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Tommy Persson (S), §§ 102-108 
Eva Brodd (V), §§ 102-114 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Ajsela Music, verksamehtschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 102-109 
Frida Andersson, ekonom, §§ 102-106 
Lena Persson, socialsekreterare, § 103 
Annika Lammer, handläggare LSS, § 103 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, §§ 
115-116 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Emma Nilsson (MP) 
 
Digital justering 1 juni 2022  
 
Paragrafer: 102-126 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Emma Nilsson (MP) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-30 

Datum när anslaget tas ned 2022-07-21 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Eva Hallmer Lindahl (L) 
Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Mats Sidnor (M) 
Riccard Axtelius (S), §§ 102-114 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
My Henriksson (KD) 
Emma Nilsson (MP) 
 
Kevin Sundin (M), §§ 102-108 ers: Cecilia Fahlborg (M) 
Tommy Persson (S), §§ 109-126 ers: Cecilia Fahlborg (M) 
Kent Andersson (SD)   ers: Thomas Heinrich (SD) 
Eva Clausson (C), §§ 102-114 ers: Gunilla Christerson (C) 
Eva Brodd (V), §§ 115-126  ers: Riccard Axtelius (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 102 Fastställande av föredragningslistan  5 - 7 

§ 103 Information; Barnrättsgruppen 2022/1 8 

§ 104 Föreningsbidrag Barnens rätt i samhället (BRIS) 2022/137 9 - 10 

§ 105 Föreningsbidrag Föräldraföreningen mot narkotika 
(FMN) 2022/109 11 - 12 

§ 106 Ekonomisk uppföljning 2022/5 13 

§ 107 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning 
inom Social Omsorg 2022/94 14 

§ 108 Yttrande om förslag att återinföra tjänsten som 
syn- och hörselinstruktör 2022/95 15 - 17 

§ 109 Ändring rörande planering av växelvård 2022/142 18 

§ 110 Godkänna och besluta om ansvarsfrihet för 
Bokslut 2021 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2022/143 19 

§ 111 Ändring av socialnämndens sammanträdesplan 2021/289 20 

§ 112 Godkännande av svar till Synskadades Riksförbund 
Skåne 2022/154 21 

§ 113 Information; Familjecentral 2022/1 22 

§ 114 Information; Rutin kring bärhjälp 2022/1 23 

§ 115 Förvaltningschefen informerar  24 

§ 116 Information; Flyktingsituationen 2022/1 25 

§ 117 Information; Mötesanteckningar delregional 
samverkan 2022-05-06 2022/1 26 

§ 118 
Informationsärende; Minnesanteckningar från 
samverkansgrupp Ystad Pensionärsråd och Ystad 
Tillgänglighetsråd 

2022/16 27 

§ 119 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 
2022 2022/13 28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

§ 120 Redovisning av delegationsbeslut 2022/3 29 

§ 121 Redovisning av meddelanden 2022/4  

§ 122 Redovisning av anmälningsärenden till 
socialnämnden 2022/12 30 

§ 123 Väcka talan hos Tingsrätt om vårdnadsöverflytt 
enligt Föräldrabalken 2018/239  

§ 124 Umgängesbegränsning 2022/82  

§ 125 Aktuella utbildningserbjudande  31 

§ 126 Övrigt  32 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 102 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; Barnrättsgruppen (20 minuter) 2022/1 
5 Ekonomisk uppföljning 2022/5 
6 Föreningsbidrag Barnens rätt i samhället (BRIS) 2022/137 
7 Föreningsbidrag Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 2022/109 
8 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning inom Social Omsorg 2022/94 

9 Yttrande om förslag att återinföra tjänsten som syn- och 
hörselinstruktör 2022/95 

10 Ändring rörande planering av växelvård 2022/142 

11 Godkänna och besluta om ansvarsfrihet för Bokslut 2021 Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd 2022/143 

12 Ändring av socialnämndens sammanträdesplan 2021/289 
13 Godkännande av svar till Synskadades Riksförbund Skåne 2022/154 
14 Förvaltningschefen informerar  
15 Information; Familjecentral 2022/1 
16 Information; Rutin kring bärhjälp 2022/1 
17 Information; Flyktingsituationen 2022/1 
18 Information; Mötesanteckningar delregional samverkan 2022-05-06 2022/1 

19 Informationsärende; Minnesanteckningar från samverkansgrupp 
Ystad Pensionärsråd och Ystad Tillgänglighetsråd 2022/16 

20 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2022 2022/13 
21 Redovisning av delegationsbeslut 2022/3 
22 Redovisning av meddelanden 2022/4 
23 Redovisning av anmälningsärenden till socialnämnden 2022/12 
24 Väcka talan hos Tingsrätt om vårdnadsöverflytt enligt Föräldrabalken 2018/239 
25 Umgängesbegränsning 2022/82 
26 Aktuella utbildningserbjudande  
27 Övrigt  

5



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 102 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns något att rapportera till punkt 
28. Inkomna handlingar till socialnämnden eller 29. Information om beslut från 
socialnämndens arbetsutskott. 
 
Förvaltningschef Dan Kjellsson meddelar strykning av punkten 15. Information; BUSO. 
 
Lilian Borén (S) anmäler ärende till punkten 30. Övrigt. 
 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden ändrar ordning på några 
punkter i föredragningslistan där punkterna 8. Föreningsbidrag Barnens rätt i samhället 
(BRIS) (2022/137), 9. Föreningsbidrag Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) (2022/109 
tas efter punkt 4 samt att punkterna 16. Information; Familjecentral (2022/1) och 18. 
Information; Rutin kring bärhjälp (2022/1) tas efter punkt 16. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden, med ovanstående justeringar, godkänner 
följande föredragningslista till dagens sammanträde: 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Information; Barnrättsgruppen (20 minuter) 2022/1 
5 Ekonomisk uppföljning 2022/5 
6 Föreningsbidrag Barnens rätt i samhället (BRIS) 2022/137 
7 Föreningsbidrag Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 2022/109 
8 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning inom Social Omsorg 2022/94 

9 Yttrande om förslag att återinföra tjänsten som syn- och 
hörselinstruktör 2022/95 

10 Ändring rörande planering av växelvård 2022/142 

11 Godkänna och besluta om ansvarsfrihet för Bokslut 2021 Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd 2022/143 

12 Ändring av socialnämndens sammanträdesplan 2021/289 
13 Godkännande av svar till Synskadades Riksförbund Skåne 2022/154 
14 Förvaltningschefen informerar  
15 Information; Familjecentral 2022/1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 102 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
16 Information; Rutin kring bärhjälp 2022/1 
17 Information; Flyktingsituationen 2022/1 
18 Information; Mötesanteckningar delregional samverkan 2022-05-06 2022/1 

19 Informationsärende; Minnesanteckningar från samverkansgrupp 
Ystad Pensionärsråd och Ystad Tillgänglighetsråd 2022/16 

20 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2022 2022/13 
21 Redovisning av delegationsbeslut 2022/3 
22 Redovisning av meddelanden 2022/4 
23 Redovisning av anmälningsärenden till socialnämnden 2022/12 
24 Väcka talan hos Tingsrätt om vårdnadsöverflytt enligt Föräldrabalken 2018/239 
25 Umgängesbegränsning 2022/82 
26 Aktuella utbildningserbjudande  
27 Övrigt  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 103 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Barnrättsgruppen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Persson, socialsekreterare, och Annika Lammer, handläggare LSS, informerar om 
barnrättsgruppens arbete. I barnrättsgruppen ingår en representant från respektive enhet 
inom Individ- och familjeomsorg och deras syfte är att utöka samverkan för att se till att 
barnen i Ystads kommun får det dom behöver. Barnkonventionen är deras främsta underlag. 
Samverkan och utökad dialog med politiken efterfrågas för att arbeta mot gemensamma och 
samma mål. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 104 Dnr 2022/137 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Föreningsbidrag Barnens rätt i samhället (BRIS) 

Socialnämnden beslutar 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden beslutar att bevilja BRIS föreningsbidrag 
med 43 428 kronor för 2022, vilket avser 7 kronor per barn boende i Ystads kommun, i 
åldern 0-18 år. 

 

Sammanfattning av ärendet 
BRIS (Barnes Rätt i Samhället) region Syd ansöker om bidrag för år 2022 med 60 000 kronor. 
Ansökan baseras på att kommunen bidrar med 10 kronor/barn upp till 18 år boende i Ystads 
Kommun. Socialnämnden har tidigare år valt att bidra med 5 kronor per barn fram till 2019, 
för att därefter höja till 6 kronor per barn från 2020. Antalet barn i Ystads kommun i 
åldersspannet 0-18 år är för 2021 är 6204 st. Uppgifterna är hämtade från SCB´s statistik. 
 
Beviljas verksamhetsbidrag med 6 kronor / barn blir summan 37 224 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Bidragsansökan år 2022 med bilagor, 
• Barnchecklista för bidragsansökan 2022 Bris, 
• Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Mattias Gunnarsson, daterad den 17 maj 2022. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja BRIS föreningsbidrag med 37 224 kronor för 2022, vilket 
avser 6 kronor per barn boende i Ystads kommun, i åldern 0-18 år. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden beslutar att bevilja BRIS föreningsbidrag 
med 43 428 kronor för 2022, vilket avser 7 kronor per barn boende i Ystads kommun, i 
åldern 0-18 år. 
 
Riccard Axtelius (S) yrkar bifall till Anne Olofsdotters (M) förslag till beslut. 
 
Eva Clausson (C) yrkar bifall till Anne Olofsdotters (M) förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 104 Dnr 2022/137 
 

Justerares signatur  
 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
BRIS 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 105 Dnr 2022/109 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Föreningsbidrag Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om föreningsbidrag för Föräldraföreningen mot 
narkotika avseende 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
FMN ansöker om verksamhetsstöd för 2022 med 10 000 kr. FMN arbetar främst med att 
stödja föräldrar och anhöriga till ungdomar med missbruksproblem. De arbetar också för att 
motverka och förebygga narkotika och dess konsekvenser. 
 
FMN lämnade 2017 lokalerna på Vuxenenheten, som de under många år lånat gratis. FMN 
finns numera endast i Malmö och har ingen verksamhet specifikt i Ystad. Arbetet som FMN 
erbjuder är rådgivning, motivationssamtal, information, utbildning och information på 
föräldramöten. 
 
Mariamottagningen är en permanent verksamhet som Ystads kommun har tillsammans med 
SÖSK kommunerna och Region Skåne, där det bl.a. finns möjlighet till stöd för föräldrar och 
anhöriga som en del i sitt uppdrag.  
 
FMN erhöll stöd från Socialnämnden för 2016 med 50 tkr och 2017 med 75 tkr, och har 
därefter inte beviljats verksamhetsstöd från Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Bidragsansökan avseende år 2022 med bilagor, 
• Barnchecklista för ansökan om verksamhetsbidrag 2022, FMN, 
• Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Mattias Gunnarsson, daterad den 17 maj 2022. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om föreningsbidrag för Föräldraföreningen mot 
narkotika avseende 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Riccard Axtelius (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 105 Dnr 2022/109 
 

Justerares signatur  
 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
FMN 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 106 Dnr 2022/5 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ekonomisk uppföljning 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av uppföljningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Frida Andersson, ekonom, föredrar ekonomisk uppföljning för socialnämnden per april 
2022. 

Beslutsunderlag 
• Presentation; Resultat april 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 107 Dnr 2022/94 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning inom Social 
Omsorg 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna de reviderade riktlinjerna för biståndsbedömning inom 
Social Omsorg och att dessa ersätter tidigare riktlinjer för bistånd i ordinärt boende och 
särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Myndigheten för funktionsvariation har reviderat riktlinjerna för biståndsbedömning inom 
Social Omsorg då benämningar på insatser har förändrats sedan riktlinjerna antogs 2018. 
Riktlinjerna har fått en enklare och mer översiktlig utformning för att bli lättare att läsa. 
 
Pensionärsrådet fick ärendet på remiss i februari och har i svar 2022-03-13 framfört att de vill 
ha kvar de utförliga förklaringar som fanns i det tidigare dokumentet och att frågan tas upp 
muntligt vid ett möte i samverkan med socialnämnden. 
 
Social Omsorg har reviderat riktlinjerna efter de synpunkter som framkom i Pensionärsrådets 
remissvar och ärendet har tagits upp vid samverkansmöte 2022-05-16. 

Beslutsunderlag 
• Nuvarande riktlinjer för biståndsbedömning 2018, 
• Reviderade riktlinjer för biståndsbedömning, 
• Remissvar från Pensionärsrådet, 
• Minnesanteckningar från samverkansmöte med Pensionärsrådet och 

Tillgänglighetsrådet, 2022-05-16, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2022, av Camilla Ranemyr, enhetschef. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna de reviderade riktlinjerna för biståndsbedömning inom 
Social Omsorg och att dessa ersätter tidigare riktlinjer för bistånd i ordinärt boende och 
särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. 
  
  
Beslut skickas till: 
Camilla Ranemyr och Anna Larsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 108 Dnr 2022/95 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Yttrande om förslag att återinföra tjänsten som syn- och 
hörselinstruktör 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar såsom yttrande till kommunfullmäktige föreslå att motionen ska 
anses som besvarad med hänvisning till att kommunen har en överenskommelse med Region 
Skåne där det är regionen som är ansvarig för syn- och hörselhjälpmedel samt utifrån att 
kommunen har arbetsterapeuter som ombesörjer omgivningsanpassning och hörselombud 
inom äldreomsorgen som kommer att få utbildning 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S), Lilian Borén (S), Eva 
Clausson (C) och Emma Nilsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Eva Brodd (V) lämnar protokollsanteckning. Redovisas i sin helhet sist i paragrafen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-02-17 översänt en motion för beredning. I motionen föreslår 
Göran Brante, V och Annika Weitner, V att kommunen ska återinföra tjänsten som syn- och 
hörselinstruktör. 
 
Social Omsorg föreslår Socialnämnden att såsom yttrande till kommunfullmäktige föreslå att 
motionen ska anses som besvarad med hänvisning till att kommunen har en 
överenskommelse med Region Skåne där det är regionen som är ansvarig för syn- och 
hörselhjälpmedel samt utifrån att kommunen har arbetsterapeuter som ombesörjer 
omgivningsanpassning och hörselombud inom äldreomsorgen som kommer att få 
utbildning. 

Beslutsunderlag 
• Motion från Göran Brante och Annika Weitner, båda V, 
• Kommunfullmäktiges beslut om beredning, 2022-02-17, 
• Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, Jenny Blom, 2022-04-28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 108 Dnr 2022/95 
 

Justerares signatur  
 

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar såsom yttrande till kommunfullmäktige föreslå att motionen ska 
anses som besvarad med hänvisning till att kommunen har en överenskommelse med Region 
Skåne där det är regionen som är ansvarig för syn- och hörselhjälpmedel samt utifrån att 
kommunen har arbetsterapeuter som ombesörjer omgivningsanpassning och hörselombud 
inom äldreomsorgen som kommer att få utbildning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar på återremiss för att i yttrande tillfogas information om arbetet 
rörande syn samt om regionens arbete i syn och hörsel. 
 
Emma Nilsson (MP) yrkar bifall till återremiss. 
 
Birgitta Cestrone Nyman (S) yrkar bifall till återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer förslag till beslut att avgöras idag mot förslag till 
återremiss mot varandra och finner att socialnämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag 
och enligt förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar för att avgöra ärendet idag och enligt förslag till beslut = JA. Den som röstar 
för att ärendet ska återremitteras = NEJ. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster beslutar socialnämnden att ärendet avgörs idag och enligt 
förslag till beslut. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Eva Hallmer Lindahl (L) X 

 
 

Roger Jönsson (S) 
 

X  
Birgitta Cestrone Nyman (S) 

 
X  

Kevin Sundin (M) X 
 

 
Eva Clausson (C) 

 
X  

Mats Sidnor (M) X 
 

 
Riccard Axtelius (S) 

 
X  

My Henriksson (KD) X 
 

 
Emma Nilsson (MP) 

 
X  

Anna Sjöland (SD) X 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 108 Dnr 2022/95 
 

Justerares signatur  
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Kent Andersson (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X 

 
 

 
Resultat: 

 
7 

 
6 

 

 
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Jag anser inte att svaret belyser hela motionens innebörd, det saknas helt svar på frågan om 
hur synskadades behov tillgodoses. 
 
För Vänsterpartiet 
Eva Brodd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 109 Dnr 2022/142 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ändring rörande planering av växelvård 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att bokningen för växelvården görs av verksamheten utifrån hur 
efterfrågan ser ut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden fattade 2008-02-28 beslut om att växelvård på Löderupsgården ska kunna 
bokas direkt på avdelningen i samråd med personalen av den enskilde själv eller dennes 
anhöriga på tider som passar dem. 
 
Verksamheten bedömer i dag att de behöver kunna styra upp bokningen för att kunna 
verkställa alla beslut om växelvård. För att bokningen fortsatt ska kunna vara helt fri behövs 
fler lägenheter inom särskilt boende för ändamålet vilket inte finns till hands inom 
kommunen. Utifrån detta föreslår förvaltningen att Socialnämnden ska besluta om att ta bort 
den fria bokningen och att verksamheten ska få ansvar att fördela platser utifrån efterfrågan 
så att alla beslut/behov av växelboende ska kunna verkställas utifrån den beslutade 
frekvensen per månad. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse av områdeschef Therese Lindström 2022-05-03. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att bokningen för växelvården görs av verksamheten utifrån hur 
efterfrågan ser ut. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Områdeschef Therese Lindström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 110 Dnr 2022/143 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Godkänna och besluta om ansvarsfrihet för Bokslut 2021 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna bokslut 2021 för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd och 
beviljar ansvarsfrihet för de i nämnden ingående ledamöterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har beslutat att godkänna bokslutet för 2021 och har 
överlämnat det till respektive kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. I Ystads 
kommun är det socialnämnden som behandlar bokslut och delårsrapport från 
Hjälpmedelsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Sammanträdesprotokoll 2022-03-02/§4 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd Bokslut 

2021, inklusive beslutsunderlag, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna bokslut 2021 för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd och 
beviljar ansvarsfrihet för de i nämnden ingående ledamöterna. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 111 Dnr 2021/289 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ändring av socialnämndens sammanträdesplan 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att ändra sammanträdesdag för socialnämndens arbetsutskott och 
socialnämnden från torsdagen den 29 september 2022 till tisdagen den 27 september 2022. 
Socialnämndens arbetsutskott sammanträde startar klockan 08:30 och socialnämndens 
sammanträde startat klockan 10:30. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Då de årliga socialchefsdagarna arrangeras den 27-29 september 2022 och det finns intresse 
bland förvaltningens ledningsgrupp samt även inom politiken förslås att socialnämndens 
sammanträde som är planerat till den 29 september flyttas.  
 
Förslag föreligger om att flytta socialnämndens arbetsutskott samt socialnämndens planerade 
sammanträde den 29 september 2022 ändras till tisdagen den 27 september 2022. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ändra sammanträdesdag för socialnämndens arbetsutskott och 
socialnämnden från torsdagen den 29 september 2022 till tisdagen den 27 september 2022. 
Socialnämndens arbetsutskott sammanträde startar klockan 08:30 och socialnämndens 
sammanträde startat klockan 10:30. 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Socialnämndens ledamöter 
Ledningsgruppen 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 112 Dnr 2022/154 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Godkännande av svar till Synskadades Riksförbund Skåne 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för att komplettera svaret ytterligare då 
svaret inte tillräckligt belyser det som efterfrågas avseende kristider. 
 
Socialnämnden beslutar att och uppdra åt socialnämndens arbetsutskott att besluta om 
godkännande av svaret, med information om framtaget svar till socialnämnden sammanträde 
den 30 juni 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Synskadades Riksförbund Skåne har inkommit med skrivelse med uttalanden om 
synskadades situation i Skåne. Förvaltningen har tagit fram förslag på svarsskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Uttalande från Synskadades Riksförbund SRF Skåne, 
• Svar till Synskadades Riksförbund Skåne från Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner framtagen svarsskrivelse att översändas såsom socialnämndens 
svar på Synskadades Riksförbund Skånes uttalanden. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för att 
komplettera svaret ytterligare då svaret inte tillräckligt belyser det som efterfrågas avseende 
kristider, och uppdrar åt socialnämndens arbetsutskott att godkänna svaret med information 
om framtaget svar till socialnämnden sammanträde den 30 juni 2022. 
  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Synskadades Riksförbund Skåne 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 113 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Familjecentral 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson informerar att lokalfrågan fortfarande inte är helt löst. Den 
lokal som för närvarande är aktuell har för lite ljusinsläpp i delar av lokalen. Lösningar på 
detta undersöks för närvarande. Om det inte går att lösa måste nya lokalsök påbörjas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 114 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Rutin kring bärhjälp 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, informerar om de rutiner som finns 
kring bärhjälp när en brukare inte kan komma till sin lägenhet på grund av otillgänglighet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 115 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson, lämnar följande information: 

• Kompletterande återrapport enligt tidigare förfrågan rörande personalomsättningen 
för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det finns 50 
sjukskötersketjänster och under 2021 har 13 stycken slutat, vilket motsvarar 26%. 
Inom rehab finns 26 tjänster och under 2021 har 7 slutat, vilket motsvarar 26,7%. 
Anledningarna till att man slutar härleds främst till att man gått till annan 
arbetsgivare.  

• Information om Roomate kommer till socialnämndens sammanträde i juni 2022. 
• Tidigare fråga kring vilken larmleverantör kommunen numera har besvaras. 

Nuvarande leverantör är Careium Sweden AB. Det nya avtalet tecknades 2021-12-22 
och gäller två år fram med möjlighet till option på ytterligare två år. 

• Återrapport om tidigare presenterat upplägg med att priomedlen som tidigare 
hanterats av Michael von Wowern ska kopplas till BUSO (SN § 86/2022-04-28). Det 
ska inte vara några problem med detta då det fortfarande blir en ansvarsfråga och 
man fortsätter rapportera kring medlen kommunövergripande. Upplägget ses som en 
bättre lösning än nuvarande. 

• Eva Brodd (V) ställer fråga kring omsättningen av personal inom Individ- och 
familjeomsorgen som, enligt rykten, ska öka i Ystad. Detta är ingen bild som 
stämmer överens med verksamhetens egen bild.  

• Kent Andersson (SD) ställer fråga kring vårdutbildningen och klagomål från 
brukarna att personalen inte pratar svenska. Inget klagomål eller synpunkt som nått 
förvaltningschefen och det är oklart vad eller inom vilket område klagomålen gäller.  

• Kent Andersson (SD) ställer fråga rörande artikel i Ystads Allehanda rörande 
situationen på Bellevue, stödenheten. Situationen är uppmärksammad av 
verksamheten och Therese Lindström, områdeschef, har påbörjat en genomlysning 
och kommer bjudas in till nämnden den 30 juni 2022 för att återrapportera.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 116 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Flyktingsituationen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, lämnar följande 
information: 

• Det kommuntal som tidigare prognostiserats på fler än 300 anvisningar till Ystads 
kommun är troligen alldeles för hög. Landar troligen mer runt 60-80 anvisningar. 
Verksamheten följer den lagstiftning som finns och i dagsläget är Ystads kommun 
fortfarande en transitkommun men kommer mer och mer att övergå till att bli 
bosättningskommun. Dock inget klart med Migrationsverket kring detta i dagsläget. 

• Det HVB-boende som påbörjades uppstartsarbete kring har pausats. Det skulle 
innebära för mycket kostnader för något som vi i dagsläget inte vet om vi kommer få 
användning för eftersom vi inte vet om det kommer några ensamkommande barn till 
just Ystad. Det går fortfarande att starta upp med kort varsel om behovet skulle 
uppstå.  

• På Adlercreutzgatan finns fortfarande boende för familjer som kommer från Ukraina 
med husdjur.  

• Sammantaget är situationen kring flyktingar från Ukraina lugn i dagsläget och 
hanteras inom den ordinarie verksamheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 117 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Mötesanteckningar delregional samverkan 
2022-05-06 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av mötesanteckningarna.  

 

Beslutsunderlag 
• Mötesanteckningar delregional samverkan 2022-05-06 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 118 Dnr 2022/16 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Informationsärende; Minnesanteckningar från 
samverkansgrupp Ystad 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, 2022-05-16, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av minnesanteckningarna. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Jenny Blom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 119 Dnr 2022/13 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2022 

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 2022. 

 

Beslutsunderlag 
• Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 1 2022, 
• Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 2022, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2022, 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 2022. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 120 Dnr 2022/3 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

 

Beslutsunderlag 
• 2022-04-28 Socialnämndens arbetsutskott protokoll §§ 137-166, 
• 2022-05-12 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 167-175, 

 
• Personalärenden enligt avtal, SN 2022-05-24, 

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

Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2022-04-01 – 2022-04-30, 

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

Trafikförordningen samt LSS, perioden 2022-04-01 – 2022-04-30, 
 

• Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2022-04-01 – 
2022-04-30, 

 
• Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2022-04-01 – 2022-04-30, 

 
• Delegationsbeslut SN 2022-05-24; Therese Lindström, §§ 6-7/2022, Josefin Hallgren, 

§§ 9-10/2022, Conny Levhag, § 1/2022, Per Persson, § 2/2022, Anders Hansson, § 
2/2022, Elisabeth Thulin, § 2/2022, 

 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 122 Dnr 2022/12 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Redovisning av anmälningsärenden till socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

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

Beslutsunderlag 
• KF § 44/2022-03-17 Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot och 1:e vice 

ordförande i socialnämnden och styrelseledamot i AB Ystads Saltsjöbad samt därav 
föranlett fyllnadsval efter Fredrik Roxenius (M), 

• Kopia av Hid: SN 2022.1397; KF § 50/2022-03-17 Svar på Motion om God tillagad 
mat på Ljuskällan, 

• KF § 57/2022-04-21 Bordlagt - Val av ledamot och 1:e vice ordförande i 
socialnämnden efter Fredrik Roxenius (M), 

• KF §  62/2022-04-21 Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare inom 
Ystads kommun för 2021, 

• Kopia av Hid: SN 2022.1400; KF §  63/2022-04-21 Kompletteringsbudget 2022 för 
Ystads kommun, 

• Kopia av Hid: SN 2022.1401; KF § 75/2022-04-21 För kännedom: Svar på 
Genomförd granskning av socialnämndens styrning, organisation och uppföljning av 
hemtjänsten. 

• Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 125 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Aktuella utbildningserbjudande 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner att Eva Hallmer Lindahl (L), My Henriksson (KD), Anna Sjöland 
(SD) och Riccard Axtelius (S) deltat på Socialchefsdagarna 28-30 september 2022 och 
därefter återrapporterar till socialnämnden. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Eva Brodd (V) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Eva Brodd (V) lämnar protokollsanteckning. Redovisas i sin helhet sist i paragrafen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Olofsdotter (M) informerar om Socialchefsdagarna och föreslår att socialnämnden 
skickar representanter och föreslår att Eva Hallmer Lindahl (L), My Henriksson (KD), Anna 
Sjöland (SD) och Riccard Axtelius (S) deltar. I deltagandet medföljer att återrapportera till 
socialnämnden från dagarna. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden godkänner att Eva Hallmer Lindahl (L), My 
Henriksson (KD), Anna Sjöland (SD) och Riccard Axtelius (S) deltar på Socialchefsdagarna 
28-30 september 2022 och därefter återrapporterar till socialnämnden. 
 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Jag anser att det är en felprioritering att skicka 4 ledamöter ur socialnämnden på 
socialchefsdagarna i slutet av september 2022 då det enbart återstår 3 månader av 
mandatperioden. Jag anser att det är viktigare att satsa på utbildning för den nytillträdda 
nämnden från januari 2023. 
 
För Vänsterpartiet 
Eva Brodd     
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

  

SN § 126 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lilian Borén (S) rapporterar från sitt verksamhetsbesök på Café Zäta på Berghusa. Berättar 
om vilka olika aktiviteter man har och kring hur aktivitet. 
 
Birgitta Cestrone Nyman (S) ifrågasätter varför förvaltningen fortfarande använder plastglas 
som engångsglas istället för mer miljövänliga alternativ. Förvaltningschef Dan Kjellsson tar 
frågan vidare. 
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