
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2022-02-24 

 

 
 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 10:30-16:40, lunchajournering 

12:30-13:15 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Eva Brodd (V), §§ 27, 30-52 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
Jeanette Tillgren, enhetschef barn- och familjeenheten, §§ 27-34 
Åsa Lundblad, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 35 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 35-52 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri, §§ 35-52 
Erika Hult, utredare Social Omsorg, §§ 35-52 
Liselott Granberg, HR-specialist, § 36 
Desirée Bengtsson, HR-specialist, § 36 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Anna Sjöland (SD) 
 
Digital justering   
 
Paragrafer: 27-52, utdrag ur 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Anna Sjöland (SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-02-24 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-10 

Datum när anslaget tas ned 2022-04-02 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2022-02-24 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Riccard Axtelius (S) 
Anna Sjöland (SD) 
Lilian Borén (S) 
My Henriksson (KD) 
Eva Hallmer Lindahl (L) 
Emma Nilsson (MP) 
 
Mats Sidnor (M)   ers: Fredrik Roxenius (M) 
Kent Andersson (SD), §§ 27, 30-52 ers: Thomas Heinrich (SD) 
Eva Brodd (V), §§ 28-29  ers: Kent Andersson (SD) 
Eva Clausson (C)   ers: Gunilla Christerson (C) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 27 Fastställande av föredragningslistan  5 

§ 28 Umgängesbegränsning 2021/183  

§ 29 Umgängesbegränsning 2021/184  

§ 30 Nedläggning av faderskapsutredning 2022/83  

§ 31 Väcka talan hos Tingsrätt om 
vårdnadsöverflyttning enligt Föräldrabalken 2018/87  

§ 32 Väcka talan hos Tingsrätt om 
vårdnadsöverflyttning enligt Föräldrabalken 2019/145  

§ 33 Anmälan om ordförandebeslut; Ej röjande av 
vistelseort 2022/81  

§ 34 Anmälan om ordförandebeslut; Ej röjande av 
vistelseort 2022/82  

§ 35 Information; Coronaläget 2022/1 6 - 7 

§ 36 Information om medarbetarenkäten 2022/11 8 

§ 37 Information; Planering inom hemtjänsten 2022/1 9 

§ 38 Kompletteringsbudget 2022 2021/9 10 - 11 

§ 39 Årsredovisning för socialnämnden verksamhetsåret 
2021 2021/8 12 - 13 

§ 40 Förvaltningschefens återrapport av den interna 
kontrollen 2021/189 14 

§ 41 Uppdragsbeställning utbyggnation av Ystad 
Köpingebro 19:22, Vigavägen 18 2022/73 15 - 16 

§ 42 Yttrande över motion om kommungemensam 
familjerätt i SÖSK 2021/180 17 - 19 

§ 43 Förvaltningschefen informerar  20 

§ 44 Information; Rapport om boenden och lokaler 2022/1 21 

§ 45 Information; BUSO 2022/1 22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

§ 46 Information; Familjecentral 2022/1 23 

§ 47 Uppföljning av särskild avgift till Inspektionen för 
vård och omsorg 2022/40 24 

§ 48 
Informationsärende; Minnesanteckningar från 
samverkansgrupp Ystad Pensionärsråd och Ystad 
Tillgänglighetsråd 

2022/16 25 

§ 49 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 
2021 2021/13 26 

§ 50 Redovisning av delegationsbeslut 2022/3 27 

§ 51 Redovisning av meddelanden 2022/4  

§ 52 Övrigt  28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 27 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med strykning av punkterna 28 Aktuella utbildningserbjudande, 29 Inkomna handlingar till 
socialnämnden och 30 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott fastställer 
socialnämnden föredragningslistan till dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns något att särskilt redovisa under 
punkterna 28 Aktuella utbildningserbjudande, 29 Inkomna handlingar till socialnämnden och 
30 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott. 
 
Roger Jönsson (S) anmäler ärende till punkt 31 Övrigt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden, med strykning av punkterna 
28 Aktuella utbildningserbjudande, 29 Inkomna handlingar till socialnämnden och 30 
Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott, fastställer föredragningslistan till 
dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 35 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Coronaläget 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
• Åsa Lundblad, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om coronaläget i 

förvaltningens verksamheter.  
o Smittspårning är igång på 4 av kommunens särskilda boenden, några av dem 

är i sluttampen. Det är framförallt inom särskilt boende som det finns 
konstaterade fall. Hör kanske till viss del ihop med att provtagningen har 
upphört till stor del om man inte uppvisar symtom men detta gäller dock inte 
inom särskilt boende där provtagning görs i annan utsträckning. Provtar all 
personal som har nära arbete med brukare samt brukare vid symtom. 

o Det finns skillnader rörande inom vilket tidsspann för att 
friskförklaras/kunna återgå till arbetet. 

o Det förebyggande arbetet går bland annat ut på att öppna upp successivt 
samt att bara hålla vissa möten fysiskt. Tidsplan för uppöppnande diskuteras 
varje vecka på återkommande möten och planeras utifrån hur situationen ser 
ut och utvecklas. 

o Inspektionen för vård och omsorg tittar på och undersöker hur det varit för 
personal och brukare under pandemin. Troligen både ur ett kommunalt- och 
regionalt perspektiv. Konsekvenser av pandemin även rörande den psykiska 
ohälsan kommer troligen också innefattas i denna undersökning.  

 
• Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, lämnar följande information: 

o Under januari och början av februari var det ett ansträngt läge inom 
hemtjänst på grund av Corona-spridning.  

o Enheterna har arbetat med information till samtliga brukare och anhöriga om 
situationen och de prioriteringar som man blivit tvungna att genomföra.  

o Man har haft regelbundna möten med enhetschefer, fackliga representanter, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, områdeschefer och verksamhetschef med 
fokus på att stötta, vägleda och hjälpas åt. Målet har varit att ge vård och 
omsorg till samtliga brukare och se till att personalen har en god arbetsmiljö. 

o Arbetssättet har bidragit till goda resultat. Under februari har det planerats 
och genomförs 48 793 insatser. 32 insatser har behövt prioriteras bort av 3  

  

6



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 35 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
enheter. Insatser som har prioriterats bort har varit social samvaro, 
utevistelse, städ och dusch. Gällande insatsen dusch har det berört brukare 
som har insatsen 3 gånger i vecka varav insatsen bara genomförts 2 gånger 
per vecka istället. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 36 Dnr 2022/11 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information om enkätundersökning 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Liselott Granberg, HR-specialist, och Desirée Bengtsson, HR-specialist, informerar 
socialnämnden om resultatet från den senaste medarbetarenkäten. Enkäten gick ut den 31 
augusti 2021 till samtliga månadsavlönade anställda och bestod av 63 frågor inom 5 olika 
områden. Svarsfrekvensen uppgick totalt till 67%.  
 
Resultaten och eventuella handlingsplaner kommer att tas fram av respektive verksamhet och 
kommer att diskuteras vidare i ledningsgruppen. En återredovisning av arbetet kommer att 
göras till socialnämnden framöver.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 37 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Planering inom hemtjänsten 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, redogör för hur planeringen ser ut 
framöver inom hemtjänsten. 
 
Fokus under 2022 är att arbeta med organisationsutveckling och projektarbete med hållbart 
arbetsliv. Månadsekonomisk uppföljning kommer göras tillsammans med verksamhetschef 
vilket förväntas ge positiv resultat inom hemtjänst.  
 
Musik som redskap är mycket uppskattat och bidrar till positiv resultat. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 38 Dnr 2021/9 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Kompletteringsbudget 2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till 
kompletteringsbudget för 2022 
 

• Investering 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen, har i § 5/93 i samband med antagande av ekonomistyrprinciper med 
mera, beslutat kring överföring av medel till kommande års budget.  
 
Det är endast investeringar med anslag 2021 och som inte är slutförda vid utgången av detta 
år som kan bli föremål för ombudgetering till 2022. Det högsta belopp som kan 
ombudgeteras till 2022 för ett projekt är det som resterar vid utgången av 2021. 
 
Förvaltningen begär att totalt 10 092 tkr av 2021 års investeringsmedel överförs till 
investeringsbudget för 2022. 
 
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistat. 

Beslutsunderlag 
• Kompletteringsbudget investering 2022, 
• Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 17 februari 2022. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till 
kompletteringsbudget för 2022 
 

• Investering 

Föredragande 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 38 Dnr 2021/9 
 

Justerares signatur  
 

  
  
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 39 Dnr 2021/8 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Årsredovisning för socialnämnden verksamhetsåret 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens resultat för året är ett underskott med 6,4 mkr.  
 
Socialnämnden redovisar ett underskott för 2021 med 6,4 mkr. I resultatet ingår tilläggsanslag 
med 8,0 mkr för ökade kostnader med anledning av pandemin, samt ett statsbidrag för 
säkerställa god äldreomsorg med 16,3 mkr.  

Underskottet beror till största delen på att kostnaderna för externa placeringar av barn och 
unga inom individ och familjeomsorgen samt inom LSS och socialpsykiatri överskrider 
budget. Detta balanseras till viss del av överskott på gemensam verksamhet där reserverad 
budget för Lyktans boende inte använts. 
 
Ärendet är en ren redovisning och påverkar på så vis endast indirekt de olika grupperna i 
samhället. 

Beslutsunderlag 
• Årsredovisning 2021 socialnämnden, 
• Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Dan Kjellsson 16 februari 2022. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Föredragande 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 39 Dnr 2021/8 
 

Justerares signatur  
 

  
  
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 40 Dnr 2021/189 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Förvaltningschefens återrapport av den interna kontrollen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner uppföljning av den interna kontrollen för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna 
kontrollen fungerar. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, 
rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. 

Beslutsunderlag 
• Intern kontrollplan 2021, 
• Uppföljning av internkontroll 2021, 
• Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 21 februari 2021. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av den interna kontrollen för 2021. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 41 Dnr 2022/73 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Uppdragsbeställning utbyggnation av Ystad Köpingebro 
19:22, Vigavägen 18 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att uppdragsbeställning avseende utbyggnation av Ystad Köpingebro 
19:22, Vigavägen, godkänns och skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar gemensam 
protokollsanteckning. Redovisas i sin helhet sist i paragrafen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ystad kommun behöver fram till 2030 ca 125 nya lägenheter inom särskilt boende för att 
kunna möta behoven hos ett ökat antal äldre. Med en tillbyggnad av Ljuskällan (27 
lägenheter) och nybyggnad i Trädgårdsstaden (56 lägenheter), behövs 45 lägenheter till. 
Kommunen behöver planera för ett tillskott av 45 lägenheter som kan stå klara 2028. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Social Omsorg har gemensamt undersökt möjligheterna 
att bygga ut befintliga särskilda boenden inom kommunen.  
Vigavägen är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Fastigheten ägs av kommunen och det 
finns kringliggande mark att bygga på. Ny detaljplan behöver tas fram samt arkeologisk 
undersökning genomföras. Social Omsorg vill bygga 45 lägenheter fördelat på 5 enheter som 
en utbyggnad av Vigavägen.  

Beslutsunderlag 
• Uppdragsbeställning daterad 2022-02-03, 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-15, Erika Hult. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdragsbeställning avseende utbyggnation av Ystad Köpingebro 
19:22, Vigavägen, godkänns och skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Föredragande 
Erika Hult, utredare Social Omsorg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 41 Dnr 2022/73 
 

Justerares signatur  
 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 
  
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Gemensam protokollsanteckning rörande utbyggnad av nytt äldreboende vid Vigavägen 
 
Vi anser att det är mycket viktigt att det finns ett tillagningskök på Vigavägen som klarar av 
att servera den mat och antal portioner som behövs på äldreboendet som finns i dag samt för 
det nya som ska byggas. Tittar vi utifrån ett säkerhetstänkande ökar säkerheten för de äldre 
att de får sin mat varje dag med ett eget tillagningskök. Skulle inte ett tillagningskök finnas 
ökar sårbarheten för de äldre om något skulle hända det kök som lagar maten samt rörande 
transport av mat. Ur miljösynvinkel blir miljön vinnare om det finns ett eget tillagningskök 
på äldreboendet i Köpingebro. 
 
Det skapar också trygghet för de boende. Mat har en central plats i människors hälsa och ett 
eget tillagningskök på plats i äldreboendet i Köpingebro ger ett mervärde. Det ser vi redan i 
dag finns på Vigavägen och något som uppskattas mycket av de som bor på äldreboendet 
samt kommer dit och äter. Detta vill vi värna och utveckla. 
 
För Socialdemokraterna 
Roger Jönsson, Birgitta Cestrone Nyman, Riccard Axtelius, Lilian Borén 
 
För Centerpartiet 
Eva Clausson 
 
För Miljöpartiet 
Emma Nilsson 
 
För Vänsterpartiet 
Eva Brodd 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Erika Hult, utredare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 42 Dnr 2021/180 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Yttrande över motion om kommungemensam familjerätt i 
SÖSK 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats 
med tillägg ”under förutsättning att övriga kommuner i SÖSK deltar och att de ekonomiska 
förutsättningarna finns”, och att kommunfullmäktige avslår motionens andra att-sats.  

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

 

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. 
 
Det pågår sedan våren-20 en dialog i berörda verksamheter och insamling av data avseende 
en SÖSK gemensam familjerätt. Utredningen beräknas vara processad och klar våren -22. 
Om utfallet genererar förslag till beslut om sammanslagning av familjerättsverksamheterna 
bör detta beslut delges respektive nämnd inför budgetarbete 2022 med eventuellt förslag om 
inrättande 2023 

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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 42 Dnr 2021/180 
 

Justerares signatur  
 

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 
 
Anne Olofsdotter (M) yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionens första att-sats med tillägg ”under förutsättning att övriga kommuner i SÖSK 
deltar och att de ekonomiska förutsättningarna finns”, och att kommunfullmäktige avslår 
motionens andra att-sats.  
 
Anna Sjöland (SD) yrkar bifall till Anne Olofsdotters (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande, Anne Olofsdotter (M), ställer förslag till beslut mot sitt eget yrkande mot 
varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt hennes eget yrkande. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar enligt Anne Olofsdotters (M) yrkande = JA. Den som röstar enligt förslag 
till beslut och Roger Jönssons (S) yrkande = NEJ.  
 
Omröstningsresultat 
Med 8 Ja-röster och 5 Nej-röster beslutar socialnämnden enligt Anne Olofsdotters (M) 
yrkande. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Mats Sidnor (M) X 

 
 

Roger Jönsson (S) 
 

X  
Birgitta Cestrone Nyman (S) 

 
X  

Cecilia Fahlborg (M) X 
 

 
Eva Clausson (C) 

 
X  

Eva Hallmer Lindahl (L) 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: 

 
8 

 
5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 42 Dnr 2021/180 
 

Justerares signatur  
 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Mattias Gunnarsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 43 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

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

• Säkerhetsläget utifrån det inbrott som ägde rum på Blekegatan 1 under vecka 5 2022 
har det införts nya inpasseringsrutiner och det har installerats larm på dörren till 
innergården vid receptionen. 

• Gällande den desinformation som bland annat sprids i sociala medier rörande 
kommuners kidnappning av muslimska barn kopplat till vård enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. Verksamheten har nyligen haft ett omedelbart 
omhändertagande rörande just två muslimska barn men detta kunde gå lugnt till väga 
och har inte ökat någon hotbild. Verksamheten har alltid ett högt säkerhetstänk och 
säkerhetsfrågan är alltid aktuell och diskuteras. Kommunpolis Patrik Nilén och 
säkerhetssamordnare Jörgen Nilsson kommer till socialnämndens sammanträde den 
24 mars för att informera om det allmänna säkerhetsläget bland annat. 

• Birgitta Cestrone Nyman (S) ställde vid föregående sammanträde fråga om om hur 
många av de som är hemlösa/bostadslösa som är barnfamiljer. Under 2021 fanns 
inga barnfamiljer bland de som blivit vräkta. Kommunen har 50 andrahandskontrakt 
varav det finns barn i ungefär hälften av dessa. Alla som riskerar vräkning får brev 
från Social Omsorg och särskild hänsyn tas till barnfamiljer.  

• Freezonens verksamhet för våldsutsatta kvinnor, som legat nere under pandemin, 
kommer att starta upp igen under våren. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 44 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Rapport om boenden och lokaler 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Erika Hult, utredare Social Omsorg, ger lägesuppdatering kring boenden och lokaler för 
Social Omsorgs verksamheter: 

• Utbyggnationen av Ljuskällan fortskrider nu enligt plan. 
• Avseende nybyggnation i Trädgårdsstaden kommer förfrågningsunderlag för 

samverkansentreprenad att läggas ut i mars. 
• Uppdragsbeställning rörande Vigavägen har idag beslutats av socialnämnden och 

kommer lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Samlokalisering av delar av Social Omsorgs verksamheter till lokal på 

Regementsområdet pågår. Skulle kunna innefatta Hälsa och stöd, myndighetsenheten 
för funktionsvariation, ledning och boendestöd inom Funktionsnedsättning och 
socialpsykiatri, tre hemtjänstgrupper samt trygghetsenheten. 

• Norregatans familjeverksamhet har tittat på lokaler på Lilla Östergatan och fortsatt 
dialog förs med fastighetsägaren.  

• Daglig verksamhet inom Funktionsnedsättning och socialpsykiatri letar efter bättre 
anpassade lokaler för sina olika verksamheter och tittar på Norregatans 
familjeverksamhets lokaler om dessa lämnas.  

• Beställning på 10 lägenheter på Daggkåpan har gjorts och man har börjat titta på 
utformning tillsammans med arkitekt. 

• Arbete pågår rörande att bygga om det tidigare stödboendet på Adlercreutzgatan till 
10 lägenheter för LSS. Avsiktsförklaring och hyresvillkor diskuteras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 45 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; BUSO 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg informerar om det 
fortsatta arbetet med Backa barnet. En ny överenskommelse mellan Ystads kommun, polisen 
och Region Skåne undertecknade den 18 februari 2022. Till år 2025 ska samtliga barn i 
Ystads kommun omfattas av Backa barnet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 46 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Familjecentral 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ och familjeomsorg, informerar om att en 
behovsanalys är gjort och ska presenteras för BUSO-politik inom kort. Lokalsök pågår och 
man tittar nu både på möjligheter i befintliga lokaler och tomter för nybyggnation. 
  
  
  
  
  

23



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 47 Dnr 2022/40 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Uppföljning av särskild avgift till Inspektionen för vård och 
omsorg 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av rapporten och översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen av särskild avgift till 
Inspektionen för vård och omsorg för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har efterfrågat en rapportering av Socialnämndens kostnader för särskild 
avgift till Inspektionen för vård och omsorg, IVO för ej verkställda beslut om boende enligt 
LSS och SoL 
 
För 2021 utdömdes en särskild avgift inom Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (Fos) 
med 697 tkr. 
I bokslutet för 2021 reserverades det en kostnad om totalt 2 770 600 kr för särskild avgift till 
IVO fördelat enligt nedan; 
 

• Inom Fos i två fall till en kostnad om totalt1 100 000 kr 
• Inom Hälsa vård och omsorg i fem fall till en kostnad av totalt 1670 600 kr 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2022, av Elisabeth Ejlertsson, ekonom. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av rapporten och översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen av särskild avgift till 
Inspektionen för vård och omsorg för år 2021. 
  
  
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 48 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 2022-02-14, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 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 
2022-02-24 

  

SN § 49 Dnr 2021/13 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 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 4 2021, 
• Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 2021, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 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 2 2021. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 50 Dnr 2022/3 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
  

Beslutsunderlag 
• 2022-01-27 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 20-33, 
• 2022-02-10 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 34-53, 

 
• Personalärenden enligt avtal, SN 2022-02-24, 

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

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

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

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

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

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

 
• Delegationsbeslut SN 2022-02-24; Anna Larsson, §§ 1-2/2022, Jeanette Tillgren, 

§1/2022, Paula Kuylenstierna, § 1/2022, Josefin Hallgren, § 1/2022, 
 

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

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

  

SN § 52 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Jönsson (S) ställer fråga kring varför ärendet, som socialnämnden beslutade om på 
sammanträdet den 27 januari 2022 (§ 19) Tilläggsanslag för uppstart av utökad 
dagverksamhet 2022, inte behandlats på kommunstyrelsens sammanträde förra veckan. Anne 
Olofsdotter (M) informerar om att man velat ha större underlag innan ärendet kunde tas upp 
på kommunstyrelsen. 
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