
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2022-04-28 

 

 
 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 10:30-16:05, 

lunchajournering 12:35-13:35, ajournering 14:07-14:25, ajournering 
14:38-14:41 

   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Eva Brodd (V), §§ 76-77 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 76-77 
Anna Sandberg, Kommunal, §§ 76-77 
Åsa Lundblad, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 78 (delvis) 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, §§ 76-80 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri, 
§§ 80-81 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare  
  

 
Utses att justera Birgitta Cestrone Nyman (S) 
 
Digital justering 6 maj 2022 
 
Paragrafer: 76-101 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Birgitta Cestrone Nyman (S) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-06 

Datum när anslaget tas ned 2022-05-27 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2022-04-28 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Riccard Axtelius (S) ), §§ 76-80, klockan 10:30-12:35 
Lilian Borén (S) 
My Henriksson (KD) 
Emma Nilsson (MP), §§ 76-77, klockan 10:30-11:30 
Eva Hallmer Lindahl (L) 
Gunilla Christerson (C) 
 
Kevin Sundin (M)   ers: Fredrik Roxenius (M) 
Kent Andersson (SD), §§ 76-99, 101 ers: Anna Sjöland (SD) 
Tommy Persson (S)   ers: Thomas Heinrich (SD) 
Eva Brodd (V) , §§ 78-101  ers: Emma Nilsson (MP) 
 

 
  

 
  

2



 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 76 Fastställande av föredragningslistan  5 

§ 77 Information; Samverkan arbetsgivare och 
kommunal 2022/1 6 

§ 78 Information; Patientsäkerhetsberättelse 2021 2022/119 7 

§ 79 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 1 2022 2022/6 8 

§ 80 Teckna hyresavtal med Knutveckling AB avseende 
förhyrning av fastighet Ystad Knut 17 2022/125 9 - 10 

§ 81 Höjning av hyrestak för bostäder med särskild 
service enligt LSS 2022/114 11 - 13 

§ 82 Uppdrag om att teckna avtal med Ystadbostäder 
för servicebostad Torna 2 2022/84 14 

§ 83 Val till socialnämndens arbetsutskott 2019-2022 2022/131 15 

§ 84 Förordnande av kompletterande beslutsrätt 2022/131 16 

§ 85 Förvaltningschefen informerar  17 - 18 

§ 86 Information; BUSO 2022/1 19 

§ 87 Information; Familjecentral 2022/1 20 

§ 88 Information; Flyktingsituationen 2022/1 21 

§ 89 Godkännande av nytt ansvar i attestförteckning för 
socialnämnden 2022/10 22 - 23 

§ 90 Redovisning av delegationsbeslut 2022/3 24 

§ 91 Redovisning av meddelanden 2022/4  

§ 92 Redovisning av anmälningsärenden till 
socialnämnden 2022/12 25 

§ 93 Anmälan om ordförandebeslut; 
Umgängesbegränsning 2022/81  

§ 94 Anmälan om ordförandebeslut; 
Umgängesbegränsning 2022/82  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

§ 95 Yttrande till Förvaltningsrätten 2022/81  

§ 96 Yttrande till Förvaltningsrätten 2022/82  

§ 97 Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 2022/130  

§ 98 Väcka talan hos Tingsrätt om vårdnadsöverflytt 
enligt Föräldrabalken 2018/154  

§ 99 Väcka talan hos Tingsrätt om vårdnadsöverflytt 
enligt Föräldrabalken 2018/155  

§ 100 Umgängesbegränsning 2021/182  

§ 101 Övrigt  26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 76 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med strykning av punkterna 8. Information; Kommunpolisen och säkerhetssamordnaren 
informerar, 29. Aktuella utbildningserbjudande, 30. Inkomna handlingar till socialnämnden 
och 31 Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott, fastställer socialnämnden 
föredragningslistan till dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar strykning av punkten 8. Information; 
Kommunpolisen och säkerhetssamordnaren informerar. 
 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar att det inte finns något att redovisa till punkterna 
29. Aktuella utbildningserbjudande, 30. Inkomna handlingar till socialnämnden eller 31 
Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott. 
 
Birgitta Cestrone Nyman (S) anmäler ärende till punkten 32. Övrigt. 
 
Eva Brodd (V) påtalar att handlingarna till dagens sammanträde kommit ledamöterna 
tillhanda för sent och vill framföra detta och noterat i protokollet. Nämndsekreterare Jenny 
Nilsson framför att de handlingar som tillkommit för sent berör individärenden där det 
ibland är omöjligt att färdigställa och presentera handlingarna i tid då ärendena ibland kan 
förändras snabbt och det kan då kräva beslut av socialnämnden. Om nämndens 
sammanträde inte kan inväntas kan beslut fattas med ordförandebeslut enligt socialnämndens 
delegationsordning men om det finns ett nämndssammanträde där beslutet kan fattas är detta 
alltid att föredra framför att en ordförande ensam ska fatta ett ordförandebeslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden, med strykning av punkterna 
8. Information; Kommunpolisen och säkerhetssamordnaren informerar, 29. Aktuella 
utbildningserbjudande, 30. Inkomna handlingar till socialnämnden och 31 Information om 
beslut från socialnämndens arbetsutskott, fastställer föredragningslistan till dagens 
sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 77 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Samverkan arbetsgivare och kommunal 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, och Anna Sandberg, Kommunal, 
berättar om den samverkan man har. En samverkan som man upplever fungerar bra vilket 
gynnar både kommunals medlemmar och andra medarbetare i verksamheterna. Med bra 
samverkan har man lättare att uppnå gemensamma mål. Som exempel nämnd 
omorganisationen inom hemtjänsten där Kommunal varit med i hela processen tillsammans 
med lokala skyddsombud. Tack vare god samverkan innebar genomförandet av 
omorganisationen i hemtjänsten blev bra och endast ett fåtal synpunkter från medlemmarna 
har inkommit.  
 
De utmaningar man ser är bland annat: 

• arbetsschema,  
• att antalet personal i de olika grupperna ständigt ökar, 
• att chefer har för många anställda och därmed svårt att hinna se alla anstälda, 
• att antalet vårdtagare ökar,  
• att antal tillbud ökar men återkoppling saknas från cheferna då det finns för lite tid 

och utrymme till detta, 
• att vårdtyngden inte räknas in i bemanningskraven inom särskilt boende på samma 

sätt som görs inom hemtjänst. 
  
  
  
  
  

6



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 78 Dnr 2022/119 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av Patientsäkerhetsberättelse 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Åsa Lundblad, har tagit fram Patientsäkerhetsberättelse 
2021 samt även tagit emot Patientsäkerhetsberättelse 2021 från Vigavägen, framtagen av 
Förenade Care. 

Beslutsunderlag 
• Patientsäkerhetsberättelse 2021, 
• Patientsäkerhetsberättelse Vigavägen 2021, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 7 april 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av Patientsäkerhetsberättelse 2021. 

Föredragande 
Åsa Lundblad, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 79 Dnr 2022/6 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 1 2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en prognos efter mars månad som visar på ett resultat i balans 
vid årets slut. Individ- och familjeomsorgen prognosticerar ett överskott med 3,0 mkr och 
Hälsa vård och omsorg prognostiserar ett underskott med 3,0 mkr.  
 
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte checklistats. 

Beslutsunderlag 
• Delårsrapport 1, 31 mars 2022 Socialnämnden, 
• Tjänsteskrivelse, datera den 20 april 2022, av förvaltningschef Dan Kjellsson . 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen. 

Föredragande 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 80 Dnr 2022/125 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Teckna hyresavtal med Knutveckling AB avseende 
förhyrning av fastighet Ystad Knut 17 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att teckna hyresavtal med Knutveckling avseende förhyrning av 
Ystad Knut 17. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Familjeverksamheten inom Individ- och Familjeomsorgen är idag lokaliserad med sin 
verksamhet på Stora Norregatan som invigdes 2015 i välanpassade lokaler. 
Familjeverksamheten har växt ur nuvarande lokaler och med en målsättning att kunna 
erbjuda insatser inom kommunen, behöver verksamheten större lokaler.  
Vuxenenheten inom Individ- och Familjeomsorg har redan sin verksamhet lokaliserad inom 
fastigheten Knut 17 där förhyrning görs av en befintlig lokalyta om 500 kvm. 
Då det nu finns tomställda lokalytor om 650 kvm i samma fastighet ser förvaltningen 
möjlighet att kunna både utöka familjeverksamheten och samlokalisera verksamheterna för 
att uppnå samordningsvinster. 
I fastigheten finns även en lägenhet som familjeverksamheten kommer att hyra för att kunna 
erbjuda en bra miljö för umgänge mellan barn och föräldrar. 
Hyresavtalet tecknas på följande grunder; fastighetsägaren iordningställer lokalytorna efter de 
önskemål som förvaltningen presenterat. Hela investeringen görs av fastighetsägaren. Ett nytt 
hyresavtal som omfattar både befintliga lokaler om 500 kvm tillsammans med de nya ytorna 
om 650 kvm, tecknas i ett tioårigt avtal. Årshyra för båda lokalerna blir 1 670 tkr exklusive 
driftskostnader, fastighetsskatt och el. Kvadratmeterkostnaden avseende hela fastigheten 
uppgår till 1452 kronor per kvm exklusive driftskostnader, fastighetsskatt och el.  
 
Förvaltningens totala kostnadsökning beräknas till 1 400 tkr per år och avser nya lokalytor 
för öppenvården samt att förvaltningen behåller nuvarande lokaler på Norregatan till annan 
verksamhet. I kostnaden är det förutom hyran inräknat uppskattade kostnader för el, 
lokalvård, larm och fastighetsskatt.  
 
Avtal tecknas även för en hyreslägenhet avsedd för umgänge mellan föräldrar och barn med 
en årshyra om 160 tkr inklusive driftskostnader, vilket finansieras inom befintlig budget. 
 
De nya lokalytorna beräknas stå färdiga i februari 2023. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 80 Dnr 2022/125 
 

Justerares signatur  
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-12, Erika Hult 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att teckna hyresavtal med Knutveckling avseende förhyrning av 
Ystad Knut 17.  

Föredragande 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
Erika Hult, utredare Social Omsorg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 81 Dnr 2022/114 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Höjning av hyrestak för bostäder med särskild service enligt 
LSS 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att revidera det nuvarande hyrestaket om 6 400 kr per månad till 
7 500 kr för personer som bor i en särskilt anpassad bostad enligt 9 § punkt 9, lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), att gälla från och med den 1 juni 2022. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Eva Brodd (V), Roger Jönsson (S) Birgitta Cestrone Nyman (S), Lilian Borén (S), Tommy 
Persson (S), Gunilla Christerson (C) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden fattade 2018-05-17 beslut om ett hyrestak för bostäder inom LSS. Eftersom 
ersättningarna inom de statliga välfärdssystemen har förändrats sedan årsskiftet 2022 har 
Social Omsorg sett över nivån på hyrestaket och föreslår en höjning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Maria Posa, 2022-03-31 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att revidera det nuvarande hyrestaket om 6 400 kr per månad till 
7 500 kr för personer som bor i en särskilt anpassad bostad enligt 9 § punkt 9, lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), att gälla från och med den 1 juni 2022. 

Föredragande 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Eva Brodd (V) yrkar på återremiss med följande motivering: 
Jag yrkar att ärendet återremitteras för att nämnden ska presenteras ett tydligare underlag av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 81 Dnr 2022/114 
 

Justerares signatur  
 

 
hur en höjning av hyrestaket påverkar den enskilde som har ersättning i form av 
aktivitetsersättning. I räkneexemplet saknas exempelvis utgifter för resor med kollektivtrafik. 
I ärendebeskrivningens räkneexempel sägs att den enskilde skulle få en mindre kännbar 
förändring av vad hen har kvar att leva av efter att hyran är betald men jag anser att en 
sänkning från 8 000 kronor till 7 600 kronor som i räkneexemplet inte är en mindre kännbar 
förändring, det är en minskning med 5%! Jag vill även få presenterat vad kommunen skulle 
kunna göra för att kompensera gruppen men aktivitetsersättning så att ingen individ drabbas 
ekonomiskt. 
 
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Brodds (V) yrkande om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) ställer förslag till beslut; socialnämnden beslutar att 
revidera det nuvarande hyrestaket om 6 400 kr per månad till 7 500 kr för personer som bor i 
en särskilt anpassad bostad enligt 9 § punkt 9, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), att gälla från och med den 1 juni 2022, mot Eva Brodds (V) 
yrkande om återremiss och finner att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsordning:  
Den som röstar enligt förslag till beslut; Socialnämnden beslutar att revidera det nuvarande 
hyrestaket om 6 400 kr per månad till 7 500 kr för personer som bor i en särskilt anpassad 
bostad enligt 9 § punkt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), att 
gälla från och med den 1 juni 2022 = JA. 
Den som röstar enligt Eva Brodds (V) yrkande om återremiss röstar = NEJ. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 Ja-röster och 6 Nej-röster och med ordförandes utslagsröst på Ja beslutar 
socialnämnden enligt förslag till beslut att socialnämnden beslutar att revidera det nuvarande 
hyrestaket om 6 400 kr per månad till 7 500 kr för personer som bor i en särskilt anpassad 
bostad enligt 9 § punkt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), att 
gälla från och med den 1 juni 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 81 Dnr 2022/114 
 

Justerares signatur  
 

 
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  

Cecilia Fahlborg (M) X 
 

 
Gunilla Christerson (C) 

 
X  

Kevin Sundin (M) X 
 

 
My Henriksson (KD) X 

 
 

Eva Brodd (V) 
 

X  
Kent Andersson (SD) X 

 
 

Lilian Borén (S) 
 

X  
Tommy Persson (S) 

 
X  

Anne Olofsdotter (M) X 
 

 
 
Resultat: 

 
6 

 
6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Verksamhetschef Maria Posa 
Ekonom Elisabeth Ejlertsson 
Fastighetsutvecklare Madeleine Alstäde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 82 Dnr 2022/84 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Uppdrag om att teckna avtal med Ystadbostäder för 
servicebostad Torna 2 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att uppdra åt Social Omsorg att teckna avtal med Ystadbostäder för 
servicebostad Torna 2 till en nettohyreskostnad av ca 1 200 tkr/år. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2018 beslutade Socialnämndens arbetsutskott att ge Social Omsorg i uppdrag att 
beställa och tillsammans med samhällsbyggnad projektera för två nya LSS-boenden. 
Projektering är nu genomförd och ritning framtagen för att bygga om lokaler på 
Adlercreutzgatan till en servicebostad. Fastigheten ägs av Ystadbostäder.  
 

Servicebostaden kommer ha 10 lägenheter med 2 rum och kök på vardera 47 kvm. Utöver 
lägenheter kommer det finnas gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och 
förrådsutrymmen. Ritningen för boendet är samverkad med Kommunal. Boendet beräknas 
stå klart under våren 2023. Nettohyreskostnaden för nämnden är ca 1 200 tkr/år.  

Beslutsunderlag 
• Avsiktsförklaring 2022-04-20, 
• Ritning Torna 2, 
• Preliminär uppdragsbeställning, 
• Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för funktionsnedsättning, Maria Posa, daterad 

den 23 mars 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra åt Social Omsorg att teckna avtal med Ystadbostäder för 
servicebostad Torna 2 till en nettohyreskostnad av ca 1 200 tkr/år.  

Föredragande 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 
   
 
Beslut skickas till: 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 83 Dnr 2022/131 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Val till socialnämndens arbetsutskott 2019-2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att välja Eva Hallmer Lindahl (L) till ny vice ordförande i 
socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Roxenius (M) har avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande och ledamot i 
socialnämnden och blivit entledigad av Kommunfullmäktige den 17 mars 2022. Till ny vice 
ordförande till socialnämnden har Kommunfullmäktige, vid samma sammanträde den 21 
april 2022, utsett Eva Hallmér Lindahl (L).  
 
Förslag på ny ledamot och vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott framläggs av 
socialnämndens ledamöter.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 22 april 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag till beslut från förvaltningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Cecilia Fahlborg (M) föreslår att socialnämnden väljer Eva Hallmer Lindahl (L) till ny vice 
ordförande i socialnämndens arbetsutskott efter Fredrik Roxenius (M). 
  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunkansliet  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 84 Dnr 2022/131 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Förordnande av kompletterande beslutsrätt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att förordna socialnämndens ordförande Anne Olofsdotter, vice 
ordförande Eva Hallmer Lindahl (L) samt andre vice ordförande Roger Jönsson (S) att fatta 
beslut enligt kompletterande beslutsrätt i enlighet med lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM). 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utanför kommunallagens bestämmelser om delegering kan socialnämndens ordförande samt 
särskilt förordnade ledamöter i socialnämnden besluta om omedelbart omhändertagande 
enligt 6 § LVU samt besluta om hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU samt om omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM. Denna kompletterande beslutsrätt gäller om 
socialnämndens beslut om omhändetagande inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas vid 
socialnämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 22 april 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att förordna socialnämndens ordförande Anne Olofsdotter, vice 
ordförande (utifrån val till socialnämndens arbetsutskott 2019-2022) samt andre vice 
ordförande Roger Jönsson (S) att fatta beslut enligt kompletterande beslutsrätt i enlighet med 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Socialnämndens behandling 
Eva Hallmer Lindahl (L) har valts till ny vice ordförande i socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott. 
  
  
Beslut skickas till: 
Socialnämndens delegationsordning 
Sociala Jouren Syd  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 85 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson lämnar följande information: 

• Covid-läget; Medicinskt ansvarig sjuksköterska har rapporterat om att det i nuläget 
inte finns några konstaterade smittade men att prover är tagna på fem med 
förkylningssymtom. 

• Centrala krisledningen är uppstartad. Träffas en gång per vecka och går igenom deet 
som behöver förberedas inför eventuella kriser. Det är ett stort arbete och respektive 
förvaltning gör olika risk- och sårbarhetsanalyser. 

• Kommunpolis Patrik Nihlén och säkerhetssamordnare Jörgen Nilsson kommer till 
socialnämnden sammanträde tisdagen den 24 maj för att informera, bland annat, om 
det brottsförebyggande arbetet i kommunen. 

• Återrapport enligt tidigare förfrågan rörande personalomsättningen inom hemtjänst 
respektive särskilt boende under 2021: 

o Inom särskilt boende finns 371 tillsvidareanställda varav 34 stycken slutat 
under 2021. Av dessa har 18 stycken valt att gå till annan arbetsgivare, 3 
stycken har valt att gå över till tjänst inom hemtjänst, 2 stycken har inte 
kunnat fortsätta sin tjänst på grund av sjukdom, 8 stycken har gått i pension, 
1 stycken har flyttat till annan ort och 2 stycken har gått utbildning och 
därefter gått vidare till annan tjänst. 

o Inom hemtjänst finns 204 tillsvidareanställda varav 44 slutat under 2021. Av 
dessa har 22 stycken valt att gå till annan arbetsgivare, 9 stycken har gått i 
pension, 3 stycken har vidareutbildat sig och därefter gått vidare till annan 
tjänst, 4 stycken har flyttat till annan ort, 5 stycken har valt att arbeta med 
annat arbete och 1 stycken har slutat på grund av misskötsel, dvs 
arbetsgivaren har avslutat anställningen. 

o Motsvarande siffror för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster 
efterfrågas och tas fram till nästa sammanträde den 24 maj 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 85 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
• Upplever att det är svårt med kompetensförsörjningen överlag inom Hälsa, vård och 

omsorg. Har därför börjat titta på hur man ska kunna göra arbetet inom, framförallt, 
hemtjänsten mer attraktivt och höja statusen. Bland annat finns tankar kring att låta 
städning och promenader utföras av extern utförare på samma sätt som tvätt och 
inköp idag. Verksamhetschef Ajsela Music har fått i uppdrag att genomföra en sådan 
genomlysning. 

• Angående tidigare frågeställning kring huruvida Social Omsorg använt de statliga 
medel man fått till bland annat utbildning. Svar på detta är att Social Omsorg har 
använt sig av de pengar man fått i statliga medel. Dock har utbildningen haft större 
kapacitet gällande att kunna utbilda fler undersköterskor. Social Omsorg har dock 
skickat så många som man fått medel för och därmed använt alla sina medel.  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Förvaltningschef Dan Kjellsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 86 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; BUSO 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjesomsorg, informerar: 

• De priomedel som tidigare hanterats av Michael von Wowern finns förslag att de 
framöver ska kopplas till BUSO som beslutar om tilldelning. Upplägg ska ses över 
ytterligare så att BUSO i så fall får rätt mandat kring detta. 

• Omtag kring utbildningen Absolut Föräldrar. Från skolans sida ser man att dagens 
upplägg tar mycket tid varför man ska se över nuvarande upplägg. 

• En arbetsgrupp som tittat på hedersrelaterat våld och hur man ska jobba med frågan 
och utbilda vidare. Kommer fortsätta att arbeta med att titta på hur man ska utbilda 
och eventuellt ta fram en checklista över vad man ska vara uppmärksam kring. 
Frågan har initierats av gymnasiet. 

  
  
  
  
  

19



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 87 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Familjecentral 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson berättar att man nu hittat en lokal för den framtida 
Familjecentralen på Industrigatan i Ystad. Region Skåne kommer att vara förstahands 
hyresgäst och kommunen blir andrahands hyresgäst. Innebär att det är Region Skåne som 
sköter förhandlingarna med fastighetsägarna. Ett uppstartsmöte har ägt rum den 20 april 
2022 och olika arbetsgrupper är framtagna för olika planeringar framöver.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 88 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Flyktingsituationen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson informerar om flyktingsituationen. De flesta som kommer 
via Polenfärjan stannar 1-2 dygn i Ystad på transitboendet för att sedan komma till 
Migrationsverket i Malmö. Undantag är familjer med husdjur som Ystads kommun tagit fram 
ett annat boende till på Adlercreutzgatan. Där kan de bo i 14 dagar för att därefter komma till 
Migrationsverket i Malmö.  
 
Förberedelser pågår för att göra om gamla förskolan Marielunds lokaler till ett HVB-boende i 
den händelse att det kommer ensamkommande barn/unga. Några ensamkommande barn har 
anlänt men samtliga har kommit tillsammans med annan anhörig varför man, tillsammans 
med dem, åkt vidare till Migrationsverket.  
 
Totalt har Ystads kommun fått besked att vi kan får 311 kommunanvisningar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 89 Dnr 2022/10 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Godkännande av nytt ansvar i attestförteckning för 
socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner tillägg av ansvar 101 308 01 till socialnämndens attestförteckning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är 
korrekta vad gäller prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, 
kontering och beslut. Befogenheter, ansvar och skyldigheter för attestanter framgår av 
attestreglementet. 
 
Kommunfullmäktige fastställde ett nytt attestreglemente den 18 januari 2018. I den framgår 
följande ansvarsområden: 
 
Kommunfullmäktige fastställer attestreglementet.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar, genom ekonomiavdelningen, för att vid behov ta initiativ till 
förändring av reglementet. 
 
Kommunens nämnder ansvarar för att 
▪ antagna regler avseende detta reglemente följs 
▪ besluta om attestanter och ersättare inom sitt verksamhetsområde samt beloppsnivåer 

minst en gång per år, uppgifterna sammanställs i en attestförteckning  
▪ besluta om attesträtt för förvaltningschef inom sitt verksamhetsområde 
▪ ordförande och vice ordförande tilldelas minst attesträtt för ersättning vid icke 

protokollförda förrättningar inom nämndens verksamhetsområde  
▪ upprätthålla en god intern kontroll genom att årligen planera och genomföra kontroller av 

efterlevnaden av detta reglemente            
▪ inom ramen för den interna kontrollen vid behov till kommunstyrelsen lämna rapport om 

reglementets tillämpning och föreslå åtgärder vid behov 
▪ vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. 
 
Förvaltningschefen ansvarar inom verksamhetsområdet för att  
▪ tillse att attestförteckning upprättas och årligen bereds för beslut i nämnd samt 

tillhandahålls ekonomiavdelningen tillsammans med eventuella tillämpningsanvisningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 89 Dnr 2022/10 
 

Justerares signatur  
 

 
▪ fortlöpande under året fatta beslut om behöriga attestanter och beloppsnivåer samt 

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

 
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri planerar att genomföra några organisatoriska 
förändringar från och med den 1 maj 2022 varpå ett nytt ansvar i attestförteckningen 
behöver införas. 

Beslutsunderlag 
• Ansvarsförteckning, nytt ansvar 308, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 21 april 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner tillägg av ansvar 101 308 01 till socialnämndens attestförteckning. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 90 Dnr 2022/3 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

 

Beslutsunderlag 
• 2022-03-24 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 102-125, 
• 2022-03-29 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 126-127, 
• 2022-04-07 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 128-136, 

 
• Personalärenden enligt avtal, SN 2022-04-28, 

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

Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2022-03-01 – 2022-03-31, 

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

Trafikförordningen samt LSS, perioden 2022-03-01 – 2022-03-31, 
 

• Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2022-03-01 – 
2022-03-31, 

 
• Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2022-03-01 – 2022-03-31, 

 
• Delegationsbeslut SN 2022-04-28; Josefin Hallgren, §§ 5-8/2022, Jeanette Tillgren, §§ 

3-4/2022,  
Elisabeth Thulin, § 1/2022, Anders Hansson, § 1/2022, Maria Posa, § 1/2022, Lena 
Jakobsson, § 1/2022, Mattias Gunnarsson, § 1/2022, Therese Lindström, §§ 1-
5/2022, Anna Larsson, §§ 3-4/2022, Ingrid Bergh, § 1/2022, 

 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 21 april 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 92 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 
• Sammanträdesprotokoll Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, § 5/2022-03-22 Besluts- 

och beställningsattester 2022, inklusive beslutsunderlag, 
• Sammanträdesprotokoll Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, § 3/2022-03-02 Intern 

kontrollplan 2022, inklusive beslutsunderlag, 
• Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll 2022-03-02, §§ 1-5, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 17 mars 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

  

SN § 101 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
• Birgitta Cestrone Nyman (S) undrar vad det företaget med avtal för trygghetslarmen 

heter. Dan Kjellsson, förvaltningschef ber att få återkomma med svar på detta till 
nästa sammanträde. 

• Kent Andersson (SD) informerar om ett arbetsplatsbesök han gjort som 
kontaktpolitiker på LSS-boendet Sven Grathes väg. 
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