
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2022-06-30 

 

 
 
Plats och tid Vigavägen 18 klockan 10:30-16:05, ajournering 12:00-12:45 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Eva Clausson (C), § 133-160 
Eva Brodd (V), §§ 127-138, 160 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende, §§ 127-129 
Jenny Sauer, enhetschef, §§ 127-129 
Jörgen Nilsson, säkerhetssamordnare, § 132 
Erika Hult, administrativ chef, §§ 127-132 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare  
  

 
Utses att justera Anna Sjöland (SD) 
 
Digital justering   
 
Paragrafer: 127-160 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Anna Sjöland (SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-06-30 

Datum då anslaget sätts upp 2022- 

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

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2022-06-30 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Eva Hallmer Lindahl (L) 
Roger Jönsson (S), §§ 133-160, klockan 13:00-16:05 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Gunilla Christerson (C) 
Mats Sidnor (M) 
Riccard Axtelius (S) 
My Henriksson (KD), §§ 127-138, 160, klockan 10:30-15:05, 15:40-
16:05 
Emma Nilsson (MP) 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
 
Kevin Sundin (M)   ers: Cecilia Fahlborg (M) 
Kent Andersson (SD)   ers: Thomas Heinrich (SD) 
Eva Brodd (V), §§ 139-159 § ers: My Henriksson (KD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 127 Fastställande av föredragningslistan   

§ 128 Information; RoomMate 2022/1  

§ 129 Information; Genomlysning Bellevue, stödenheten 2022/1  

§ 130 Svar på skrivelse om den bristande arbetsmiljön på 
Barn- och familjeenheten samt Placeringsenheten 2022/164  

§ 131 Yttrande över motion om kommungemensam 
familjerätt i SÖSK 2021/180  

§ 132 Information; Säkerhetssamordnaren informerar 2022/1  

§ 133 Godkännande av svar till Synskadades Riksförbund 
SRF Skåne 2022/154  

§ 134 Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden avseende 
Dagvattenplan för Ystads kommun 2022/158  

§ 135 
Upphörande av återrapportering av 
vakansprövning, konsulter, kurser och konferenser 
samt övertid 

2022/170  

§ 136 Ekonomisk uppföljning, maj 2022 2022/5  

§ 137 Uppföljning av interna kontrollen, tertial 1 2022 2022/38  

§ 138 Förvaltningschefen informerar   

§ 139 Information; BUSO 2022/1  

§ 140 Information; Familjecentral 2022/1  

§ 141 Information; Flyktingsitiationen 2022/1  

§ 142 Månadsredovisning av lediga platser i särskilt 
boende samt verkställda beslut 2022/14  

§ 143 Redovisning av delegationsbeslut 2022/3  

§ 144 Redovisning av meddelanden 2022/4  

§ 145 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2022/179  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

§ 146 Umgängesbegränsning 2021/346  

§ 147 Umgängesbegränsning 2021/347  

§ 148 Umgängesbegränsning 2021/183  

§ 149 Umgängesbegränsning 2021/184  

§ 150 Godkännande av yttrande, umgängesbegränsning 2021/182  

§ 151 Godkännande av yttrande, umgängesbegränsning 2021/183  

§ 152 Godkännande av yttrande, umgängesbegränsning 2021/184  

§ 153 Umgängesbegränsning 2016/547  

§ 154 Väcka talan hos Tingsrätt om vårdnadsöverflytt 
enligt Föräldrabalken 2016/547  

§ 155 Väcka talan hos Tingsrätten om interimistisk 
särskilt förordnad vårdnadshavare 2022/181  

§ 156 Väcka talan hos Tingsrätten om interimistisk 
särskilt förordnad vårdnadshavare 2022/182  

§ 157 Godkännande av yttrande, vårdnadsöverlytt 2018/154  

§ 158 Godkännande av yttrande, vårdnadsöverlytt 2018/155  

§ 159 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott   

§ 160 Ledamotsinitiativ; Ta bort minutstyrda scheman 
inom äldreomsorgen 2022/159  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 127 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med förändring av punkt 11, strykning av punkterna 35, 36 och 38 samt med tillägg av punkt 
om ledamotsinitiativ fastställer socialnämnden föredragningslistan till dagens sammanträde 
enligt följande: 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Information; Roommate 2022/1 
5 Information; Genomlysning Bellevue, stödenheten 2022/1 

6 Svar på skrivelse om den bristande arbetsmiljön på Barn- och 
familjeenheten samt Placeringsenheten 2022/164 

7 Yttrande över motion om kommungemensam familjerätt i SÖSK 2021/180 
8 Information; Säkerhetssamordnaren informerar 2022/1 
9 Godkännande av svar till Synskadades Riksförbund SRF Skåne 2022/154 

10 Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden avseende Dagvattenplan för 
Ystads kommun 2022/158 

11 Upphörande av återrapportering av vakansprövning, konsulter, kurser 
och konferenser samt övertid 2022/170 

12 Ekonomisk uppföljning, maj 2022 2022/5 
13 Uppföljning av interna kontrollen, tertial 1 2022 2022/38 
14 Förvaltningschefen informerar  
15 Information; BUSO 2022/1 
16 Information; Familjecentral 2022/1 
17 Information; Flyktingsitiationen 2022/1 

18 Månadsredovisning av lediga platser i särskilt boende samt verkställda 
beslut 2022/14 

19 Redovisning av delegationsbeslut 2022/3 
20 Redovisning av meddelanden 2022/4 
21 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2022/179 
22 Umgängesbegränsning 2021/346 
23 Umgängesbegränsning 2021/347 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 127 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
24 Umgängesbegränsning 2021/183 
25 Umgängesbegränsning 2021/184 
26 Godkännande av yttrande, umgängesbegränsning 2021/182 
27 Godkännande av yttrande, umgängesbegränsning 2021/183 
28 Godkännande av yttrande, umgängesbegränsning 2021/184 
29 Umgängesbegränsning 2016/547 
30 Väcka talan hos Tingsrätt om vårdnadsöverflytt enligt Föräldrabalken 2016/547 

31 Väcka talan hos Tingsrätten om interimistisk särskilt förordnad 
vårdnadshavare 2022/181 

32 Väcka talan hos Tingsrätten om interimistisk särskilt förordnad 
vårdnadshavare 2022/182 

33 Godkännande av yttrande, vårdnadsöverlytt 2018/154 
34 Godkännande av yttrande, vårdnadsöverlytt 2018/155 
35 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott  
36 Ledamotsinitiativ; Ta bort minutstyrda scheman inom äldreomsorgen 2022/159 

 

Sammanfattning av ärendet 
Punkt 11 Information; Kommunpolisen och säkerhetssamordnaden informerar, ändras till 
att endast innefatta information från säkerhetssamordaren och behandlas efter punkt 7, det 
vill säga som punkt 8 på föredragningslistan.  
 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns något att rapportera avseende 
punkt 35. Aktuella utbildningserbjudande eller 36. Inkomna handlingar till socialnämnden. 
 
Roger Jönsson (S) har för socialdemokraterna inkommit med ledamotsinitiativ; Ta bort 
minutstyrda scheman inom äldreomsorgen. Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att 
socialnämnden tar upp ledamotsinitiativet att behandlas som sista punkt vid dagens 
sammanträde.  
 
Ingen ledamot anmäler ärende till punkten 38 Övrigt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden, med förändring av punkt 11, 
strykning av punkterna 35, 36 och 38 samt med tillägg av punkt om ledamotsinitiativ 
fastställer föredragningslistan enligt följande: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 127 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Information; Roommate 2022/1 
5 Information; Genomlysning Bellevue, stödenheten 2022/1 

6 Svar på skrivelse om den bristande arbetsmiljön på Barn- och 
familjeenheten samt Placeringsenheten 2022/164 

7 Yttrande över motion om kommungemensam familjerätt i SÖSK 2021/180 
8 Information; Säkerhetssamordnaren informerar 2022/1 
9 Godkännande av svar till Synskadades Riksförbund SRF Skåne 2022/154 

10 Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden avseende Dagvattenplan för 
Ystads kommun 2022/158 

11 Upphörande av återrapportering av vakansprövning, konsulter, kurser 
och konferenser samt övertid 2022/170 

12 Ekonomisk uppföljning, maj 2022 2022/5 
13 Uppföljning av interna kontrollen, tertial 1 2022 2022/38 
14 Förvaltningschefen informerar  
15 Information; BUSO 2022/1 
16 Information; Familjecentral 2022/1 
17 Information; Flyktingsitiationen 2022/1 

18 Månadsredovisning av lediga platser i särskilt boende samt verkställda 
beslut 2022/14 

19 Redovisning av delegationsbeslut 2022/3 
20 Redovisning av meddelanden 2022/4 
21 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2022/179 
22 Umgängesbegränsning 2021/346 
23 Umgängesbegränsning 2021/347 
24 Umgängesbegränsning 2021/183 
25 Umgängesbegränsning 2021/184 
26 Godkännande av yttrande, umgängesbegränsning 2021/182 
27 Godkännande av yttrande, umgängesbegränsning 2021/183 
28 Godkännande av yttrande, umgängesbegränsning 2021/184 
29 Umgängesbegränsning 2016/547 
30 Väcka talan hos Tingsrätt om vårdnadsöverflytt enligt Föräldrabalken 2016/547 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 127 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 

31 Väcka talan hos Tingsrätten om interimistisk särskilt förordnad 
vårdnadshavare 2022/181 

32 Väcka talan hos Tingsrätten om interimistisk särskilt förordnad 
vårdnadshavare 2022/182 

33 Godkännande av yttrande, vårdnadsöverlytt 2018/154 
34 Godkännande av yttrande, vårdnadsöverlytt 2018/155 
35 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott  
36 Ledamotsinitiativ; Ta bort minutstyrda scheman inom äldreomsorgen 2022/159 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 128 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; RoomMate 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende, och Jenny Sauer, enhetschef, informerar 
om RoomMate och hur det fungerar praktiskt för verksamheterna som provat. Kan ställa in 
vad larmet ska larma för utifrån brukarens behov, exempelvis fall, högt ljud, lämnat sängen, 
gått in eller ut ur rummet, varit för länge i badrum, legat för stilla i sängen. 
 
Den utvärdering som gjorts har visat att personalen anser att användandet av RoomMate är 
en tillgång i deras arbete och som förenklat arbetet då man kan bedöma larm utan att behöva 
gå till aktuell brukare vid alla larm utan kan kontrollera larm digitalt i ett första skede.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 129 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Genomlysning Bellevue, stödenheten 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende, och Jenny Sauer, enhetschef, informerar 
om den genomlysning som gjorts av stödenheten utifrån inkommen synpunkt från anhöriga 
kring upplevelse av korttidsvistelse. 
 
Analysen har tittat på många olika delar och ett långsiktigt förbättringsarbete inom 
korttidsverksamheten har påbörjats utifrån analysen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 130 Dnr 2022/164 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Svar på skrivelse om den bristande arbetsmiljön på Barn- 
och familjeenheten samt Placeringsenheten 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av svarsskrivelsen. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S), Lilian Borén (S), Eva Clausson (C), 
Gunilla Christerson (C) och Emma Nilsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Emma Nilssons (MP) yrkande. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
SSR har till socialnämnden inkommit med skrivelse om arbetssituationen på Barn- och 
familjeenheten samt Placeringsenheten inom Individ- och familjeomsorgen Ystads kommun 
och efterfrågar svar på sin skrivelse. Ytterligare skrivelse, från Anders Hansson, tidigare 1:e 
socialsekreterare inom barn- och familjeenheten har inkommit med anledning av SSR:s 
skrivelse. 
 
Verksamhetschef Mattias Gunnarsson har tagit fram svarsskrivelse med anledning av de två 
skrivelserna.  

Beslutsunderlag 
• Skrivelse om den bristande arbetsmiljön på Barn- och familjeenheten samt 

Placeringsenheten, 
• Brev om arbetssituationen, 
• Svar på skrivelse från SSR och brev från Anders Hansson om den bristande 

arbetsmiljön , 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 22 juni 2022, av verksamhetschef Mattias Gunnarsson. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 130 Dnr 2022/164 
 

Justerares signatur  
 

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner framtagen svarsskrivelse och antar den som sin egen och att den 
översänds till SSR samt Anders Hansson. 

Föredragande 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Emma Nilsson (MP) yrkar att socialnämnden beslutar att socialnämnden har tagit del av 
informationen och avser att gå vidare i ärendet samt att en oberoende part ska anlitas för att 
granska arbetsmiljön på enheterna och komma med förslag till hur vi ska gå vidare samt att 
avslutningssamtal ska genomföras av HR-avdelningen. 
 
Birgitta Cestrone Nyman (S) yrkar bifall till Emma Nilssons (MP) yrkande. 
 
Kevin Sundin (M) yrkar att socialnämnden beslutar att socialnämnden har tagit del av 
svarsskrivelsen. 
 
Kevin Sundin (M) yrkar på ajournering av sammanträdet och sammanträdet ajourneras i 
samband med lunchajournering 12:00-12:45. 

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer Kevin Sundins (M) yrkande mot Emma Nilssons 
(MP) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt Kevin Sundins (M) yrkande. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar för Kevin Sundins (M) yrkande = JA. Den som röstar för Emma Nilssons 
(MP) yrkande = NEJ. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster beslutar socialnämnden att socialnämnden har tagit del av 
svarsskrivelsen. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Eva Hallmer Lindahl (L) X 

 
 

Eva Clausson (C) 
 

X  
Birgitta Cestrone Nyman (S) 

 
X  

Kevin Sundin (M) X 
 

 
Gunilla Christerson (C) 

 
X  

Mats Sidnor (M) X 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 130 Dnr 2022/164 
 

Justerares signatur  
 

 
Riccard Axtelius (S) 

 
X  

My Henriksson (KD) X 
 

 
Emma Nilsson (MP) 

 
X  

Anna Sjöland (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Kent Andersson (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X 

 
 

 
Resultat: 

 
7 

 
6 

 

 
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Det är av största vikt att bryta kompetensflykten från Barn- och familjeenheten och jag ser allvarligt 
på det Akademikerförbundet SSR samt tidigare 1:e socialsekreterare Anders Hansson berättat om 
arbetssituationen. 
Jag stödjer yrkandet från Emma Nilsson, Mp, om att tillsätta en extern utredare för att se över 
arbetsmiljön på Barn- och familjeenheten samt placeringsenheten. Jag anser att de som slutar sin 
anställning ska erbjudas avslutningssamtal med HR och inte, som idag, med enhetschef då det kan 
vara svårt att uttala sig ärligt inför en chef som i framtiden ska lämna referenser om dig. 
 
Eva Brodd 
Vänsterpartiet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
SSR 
Anders Hansson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 131 Dnr 2021/180 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Yttrande över motion om kommungemensam familjerätt i 
SÖSK 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad i sin 
helhet. 

Jäv 
Eva Brodd (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Eva Brodd (V) är dock inte 
beslutande vid behandling av aktuellt ärende utan enbart ersättare. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har genom Göran Brante och Annika Weitner lämnat in en motion om att 
Ystad tillsammans med Sjöbo, Simrishamn, Skurup och Tomelilla kommuner upprättar avtal 
om SÖSK gemensam familjerätt. Det framgår även av motionen att verksamheten ska 
tillskjutas de ekonomiska medel som krävs för genomförandet. 
 
Sedan våren 2020 har verksamhetscheferna i de fyra kommunerna fört en dialog på 
enheterna avseende en SÖSK gemensam familjerätt. Utgångspunkten har dels varit den 
gemensamma ledningsplanen som kommundirektörerna i de fyra kommunerna beslutat om.  
Ett uppdrag har varit att se över inom vilka områden vi är betjänta av att arbete ihop. Men 
även utifrån perspektivet att vi skapar en enhet där fokus kan ligga på effektivt arbete inom 
området, ökad kvalitet och med lätt och nära tillgång till metodutveckling och 
kompetensförsörjning. Ytterligare styrka med förslaget är den minskade sårbarheten vid 
semestrar, frånvaro eller rekryteringar.  
 
Utredningen kring förslaget om en gemensam familjerätt i Simrishamn, Ystad, Sjöbo och 
Tomelilla blev klar i mars 2022. Därefter har den diskuterats med idag ansvariga enhetschefer 
och verksamhetschefer inom respektive kommun. Representanterna har gemensamt kommit 
överens om på vilken nivå av samverkan som anses mest fördelaktig sammantaget utifrån 
ekonomi, kvalitet och effektivitet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 131 Dnr 2021/180 
 

Justerares signatur  
 

 

Beslutsunderlag 
• Motion om kommungemensam familjerätt i SÖSK, 
• KF § 121/2021-03-18 Motion om Kommungemensam familjerätt i SÖSK, 
• Barnchecklista om motion avseende kommungemensam familjerätt i SÖSK, 
• Tjänsteskrivelse med förslag till beslut daterad 2021-08-17, 
• Beslut SN § 149/2021-08-26 Yttrande över motion om kommungemensam 

familjerätt i SÖSK, 
• Tjänsteskrivelse med förslag till beslut daterad 2022-02-16, 
• Tjänsteskrivelse med förslag till beslut daterad 2022-06-22, 
• Utredning om en gemensam familjerätt i SÖSK daterad 2022-06-22. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad i sin 
helhet. 

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

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 132 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Säkerhetssamordnaren informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Jörgen Nilsson, säkerhetssamordnare, informerar om delar av det säkerhetsarbete som görs 
inom kommunen, framförallt kopplat till ungdomar och droger. Arbetar bland annat en hel 
del med Social Omsorgs Fältgrupp.  
 
Den stora oron kopplat till droger i nuläget är att droger och droganvändande finns långt ner 
i åldrarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 133 Dnr 2022/154 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Godkännande av svar till Synskadades Riksförbund SRF 
Skåne 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att översända svaret i skrivelse 2022-06-01 till Synskadades 
riksförbund Skåne. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Synskadades riksförbund har i ett uttalande framfört att de vill se initiativ rörande rätten till 
färdtjänst, rätt att veta vem från hemtjänsten som finns i det egna hemmet samt rätten till 
ledsagning. Uttalandet har skickats till socialnämnden. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar från Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Synskadades riksförbunds uttalande 2022-04-23, 
• Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator Jenny Blom, 2022-06-01. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att översända svaret i skrivelse 2022-06-01 till Synskadades 
riksförbund Skåne. 
  
  
 
 
 
Protokollsanteckning 
Jag vill att det ska tilläggas i svaret till Synskadades Riksförbund Skåne att personalen inom 
hemtjänsten kommer att ha legitimationer med punktskrift för att öka tryggheten för synskadade att 
identifiera de personer som kommer till deras hem. 
 
Eva Brodd 
Vänsterpartiet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 133 Dnr 2022/154 
 

Justerares signatur  
 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Synskadades riksförbund Skåne 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 134 Dnr 2022/158 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden avseende 
Dagvattenplan för Ystads kommun 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att såsom yttrande meddela samhällsbyggnadsnämnden att 
socialnämnden inte har några synpunkter på förslaget till Dagvattenplan för Ystads kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har på remiss fått ett förslag på Dagvattenplan för Ystads kommun från 
samhällsbyggnadsnämnden. Dagvattenplanen innehåller kommunens övergripande 
inställning, riktlinjer för rening och fördröjning av dagvatten, rutiner för arbetsgången i form 
av checklistor för berörda processer och verksamheter samt utgör ett kunskapsunderlag.  
 
Remisstiden har förlängts till den 1 juli då en del remissinstanser, däribland socialnämnden, 
fick underlaget tillsänt senare på grund av fel i distributionen genom Evolution. 

Beslutsunderlag 
• Remissutskick om Dagvattenplan för Ystads kommun, 2022-04-06, 
• Dagvattenplan för Ystads kommun, 
• Meddelande om förlängd remisstid då distribution inte fungerat, 
• Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator Jenny Blom, 2022-06-13. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att såsom yttrande meddela samhällsbyggnadsnämnden att 
socialnämnden inte har några synpunkter på förslaget till Dagvattenplan för Ystads kommun. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden, dnr 2019/202 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 135 Dnr 2022/170 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Upphörande av återrapportering av vakansprövning, 
konsulter, kurser och konferenser samt övertid 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningschefen för att till 
socialnämnden i augusti återkomma med förslag på hur information och någon form av 
återrapportering till nämnden per kvartal kan ske. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningens verksamheter har rapporterat in alla former av anställningar för 
vakansprövning, alla beviljanden av övertid, anlitandet av konsulter samt anmälningar till 
kurser och konferenser till förvaltningschef för godkännande. Sammanställningar har 
återrapporterats till socialnämndens arbetsutskott och till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har beslutat 2022-04-28 att någon återrapportering inte längre behöver 
ske. Varje nämnd får nu ta egna beslut rörande om återrapportering ska fortgå inom 
nämnden. 
 
Ledningsgruppen för Social omsorg bedömer att återrapporteringen inte längre ska fortgå. 
Varje chef inom förvaltningen har i sin befattning ett delegerat ansvar som omfattar 
verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ansvariga chefer följer regelbundet upp 
budgetens utfall och återrapportering sker till Socialnämnden. Vilket i sin tur visar på om det 
behövs ytterligare insatser eller omalokering av budgeten.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson, 2022-06-13 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att återrapporteringen av vakansprövning, konsulter, kurser och 
konferenser samt övertid inte längre ska fortgå. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anne Olofsdotter (M) yrkar att socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningschefen för att till socialnämnden i augusti återkomma med förslag på hur 
information och någon form av återrapportering till nämnden per kvartal kan ske. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 135 Dnr 2022/170 
 

Justerares signatur  
 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Förvaltningsledning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 136 Dnr 2022/5 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ekonomisk uppföljning, maj 2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen för maj 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, redogör för den ekonomiska uppföljningen för maj 2022 
avseende socialnämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 137 Dnr 2022/38 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Uppföljning av interna kontrollen, tertial 1 2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner förvaltningschefens uppföljning av intern kontroll för tertial 1, 
2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt framtagen intern kontrollplan ska vissa kontroller följas upp tertialvis. Första 
uppföljningen är efter tertial 1. 

Beslutsunderlag 
• Uppföljning av Internkontroll – socialnämnden tertial 1, 2022, 
• Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningschefens uppföljning av intern kontroll för tertial 1, 
2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 138 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson, lämnar följande information: 

• Det har utgått två prestationsbaserade statsbidrag till kommunen. Det ena för att 
hälsa, vård och omsorg arbetat aktivt med att minska antalet timanställda, det 
förväntade bidraget skulle landa på drygt 8 mkr. Istället blev det 48,8 mkr beroende 
på att andra kommuner inte uppnått prestationen, då fördelades hela bidraget till de 
kommuner som lyckats, medlen gäller för 2022-2023. Dessa medel går även att 
ansöka för 2024-2025. Det andra bidraget handlade om att rapportera in statistik i ett 
nationellt kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, vilket landade på 4,8 mkr. 
Statsbidragen är inte riktade utan går till den gemensamma kommunkassan där vi 
sedan har möjlighet att begära ut medel. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta 
fram underlag hur medlen kan användas och därefter begära medel från 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

• Krisledningen träffas varje vecka och har bland annat gått igenom kritiska händelser 
som kan uppstå. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 139 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; BUSO 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av synpunkterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Brodd (V) framför synpunkter på det protokoll som skickats ut till socialnämnden att ta 
del av från senaste mötet med BUSO. Framgår inte fullständiga namn på de närvarande eller 
i vilken roll man är närvarande. Förekommer också förkortningar som inte förklaras.  
 
Förvaltningschef Dan Kjellsson tar dessa synpunkter vidare. 
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 

25



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 140 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Familjecentral 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson informerar att utredningen kring de aktuella lokalerna har 
visat att de justeringar som behövs är genomförbara varför planeringen kring lokalerna 
fortskrider. Skisser för inplacering av rum har tagits fram. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 141 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Flyktingsitiationen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, informerar att det inte 
kommer så många flyktingar i nuläget. Det kommuntal som Ystads kommun ska ta emot 
handlar om cirka ett 80-tal.  
 
Arbete med att få ut ukrainska flyktingar i arbete är påbörjat. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 142 Dnr 2022/14 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Månadsredovisning av lediga platser i särskilt boende samt 
verkställda beslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis redovisas att det per den 31 maj 2022 fanns 50 ej verkställda beslut om 
särskilt boende, varav 24 har väntat i mer än 90 dagar. Av dessa har 12 stycken tackat nej till 
erbjudet boende. 
 
Det finns 13 personer i kö med beslut om plats på särskilt boende med inriktning demens, 35 
personer i kö med beslut om plats på särskilt boende med inriktning somatisk och 2 personer 
i kö med beslut om parboende. 

Beslutsunderlag 
• Månadsrapport, maj 2022, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 13 juni 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 143 Dnr 2022/3 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

 

Beslutsunderlag 
• 2022-05-24 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 176-195, 
• 2022-05-30 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, § 196, 
• 2022-06-09 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 197-205, 

 
• Personalärenden enligt avtal, SN 2022-06-30, 

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

Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2022-05-01 – 2022-05-31, 

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

Trafikförordningen samt LSS, perioden 2022-05-01 – 2022-05-31, 
 

• Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2022-05-01 – 
2022-05-31, 

 
• Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2022-05-01 – 2022-05-31, 

 
• Delegationsbeslut SN 2022-06-30; Maria Posa, § 2/2022, Carina Olsson, §§ 2-

3/2022, Therese Lindström, §§ 8-9/2022, Josefin Hallgren, § 11/2022, Ajsela Music, 
§ 1/2022, Anne Olofsdotter § 1-2/2022, 

 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 22 juni 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 143 Dnr 2022/3 
 

Justerares signatur  
 

 

Socialnämndens behandling 
Eva Brodd (V) framför att det felaktigt framgår av socialnämndens arbetsutskott protokoll 
från den 9 juni 2022 att Fredrik Roxenius (M) varit närvarande. Nämndssekreterare noterar 
detta och ordförande och justerare får göra en självrättelse av aktuellt protokoll enligt 36 § 
Förvaltningslagen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 159 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson informerar om socialnämndens arbetsutskott behandling av 
ärende gällande Lex Sarah; Misstänkt otillbörligt bemötande (2022/165). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 160 Dnr 2022/159 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ledamotsinitiativ; Ta bort minutstyrda scheman inom 
äldreomsorgen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att lämna ledamotsinitiativet till förvaltningen för att utreda hur och 
om en sådan förändring är genomförbar. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Riccard Axtelius (S), Lilian Borén (S), 
Gunilla Christerson (C) och Emma Nilsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Roger Jönssons (S) yrkande. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Jönsson (S) har den 29 juni 2022, för socialdemokraternas räkning, inkommit med 
ledamotsinitiativ med förslag att socialnämnden beslutar att minutstyrda scheman tas bort 
inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ rörande att ta bort minutstyrda scheman inom äldreomsorgen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar enligt ledamotsinitiativets förslag och att 
ärendet avgörs idag. 
 
Anne Olofsdotter (M) yrkar att socialnämnden beslutar att lämna ledamotsinitiativet till 
förvaltningen för att utreda hur och om en sådan förändring är genomförbar. 
 
Gunilla Christerson (C) yrkar bifall till Roger Jönssons (S) yrkande. 
 
Anna Sjöland (SD) yrkar bifall till Anne Olofsdotters (M) yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

  

SN § 160 Dnr 2022/159 
 

Justerares signatur  
 

 
Emma Nilsson (MP) yrkar bifall till Roger Jönssons (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer sitt eget yrkande mot Roger Jönssons (S) yrkande 
och finner att socialnämnden beslutar enligt Anne Olofsdotters (M) yrkande.  
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar  enligt Anne Olofsdotters (M) yrkande = JA. Den som röstar enligt Roger 
Jönssons (S) yrkande = NEJ. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster beslutar socialnämnden att lämna ledamotsinitiativet till 
förvaltningen för att utreda ur och om en sådan förändring är genomförbar. 
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 
 

 
Gunilla Christerson (C) 

 
X  

Mats Sidnor (M) X 
 

 
Riccard Axtelius (S) 

 
X  

My Henriksson (KD) X 
 

 
Emma Nilsson (MP) 

 
X  

Anna Sjöland (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Kent Andersson (SD) X 
 

 
Anne Olofsdotter (M) X 

 
 

 
Resultat: 

 
7 

 
6 

 

 
  
 
 
Protokollsanteckning 
Jag stödjer Socialdemokraternas ledamotsinitiativ om att ta bort minutstyrda scheman inom 
äldreomsorgen. 
 
Eva Brodd 
Vänsterpartiet 
 
 
Beslut skickas till: 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
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