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Datum 
2022-03-24 

 

 
 
Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 klockan 13:00-16:05, ajournering 

14:45-15:05 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Mats Sidnor (M) 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 53-55 
Jenny Blom, enhetschef kansli- och utvecklingsstab, §§ 53-57 
Erika Hult, utredare Social Omsorg, §§ 53-59 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, §§ 53-59 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 
Utses att justera Anna Sjöland (SD) 
 
Digital justering   
 
Paragrafer: 53-75, utdrag ur 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
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 Anna Sjöland (SD) 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-31 

Datum när anslaget tas ned 2022-04-22 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2022-03-24 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Fredrik Roxenius (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) 
 
Kent Andersson (SD) , §§ 53-70, 74-75 ers: Thomas Heinrich (SD) 
Tommy Persson (S), §§ 71-73 ers: Emma Nilsson (MP) 
Eva Clausson (C)   ers: Gunilla Christerson (C) 
 

 
  

 
  

2



 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 53 Fastställande av föredragningslistan  5 

§ 54 Information; Folkhälsorapporten 2022/1 6 

§ 55 
Svar till revisionen med anledning av genomförd 
granskning av socialnämndens styrning, 
organisation och uppföljning av hemtjänsten 

2021/382 7 

§ 56 
Svar till revisionen gällande granskning av 
samverkan för barn och unga med behov av 
samordnade insatser 

2021/323 8 - 10 

§ 57 Kvalitetsberättelse för 2021 2022/98 11 

§ 58 Teckna avtal med Hemsö avseende förhyrning av 
Liv 1, Regementsområdet 2022/71 12 - 13 

§ 59 Återtagande av beslut om begäran om 
tilläggsanslag 2022/57 14 

§ 60 Slutrapport; En likvärdig skola en skola för alla och 
var och en 2019/166 15 - 16 

§ 61 Förvaltningschefen informerar  17 

§ 62 Information; Familjecentral 2022/1 18 

§ 63 Information; Rapport om boenden och lokaler 2022/1 19 

§ 64 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2022/2 20 

§ 65 Redovisning av anmälningsärenden till 
socialnämnden 2022/12 21 

§ 66 Redovisning av delegationsbeslut 2022/3 22 

§ 67 Redovisning av meddelanden 2022/4  

§ 68 Upphävande av umgängesbegränsning 2018/238  

§ 69 Upphävande av umgängesbegränsning 2018/239  

§ 70 Upphävande av umgängesbegränsning 2018/240  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

§ 71 Godkännande av yttrande till Förvaltningsrätten, 
umgängesbegränsning 2021/182  

§ 72 Godkännande av yttrande till Förvaltningsrätten, 
umgängesbegränsning 2021/183  

§ 73 Godkännande av yttrande till Förvaltningsrätten, 
umgängesbegränsning 2021/184  

§ 74 Inkomna handlingar till socialnämnden  23 

§ 75 Övrigt  24 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 53 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Med strykning av punkt 4 Information; Kommunpolisen och säkerhetssamordnaren 
informerar (2022/1), punkt 13 Information; BUSO (2022/1), punkt 26 Aktuella 
utbildningserbjudande och punkt 28 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott, fastställer socialnämnden föredragningslistan till dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson meddelar strykning av punkt 4 Information; 
Kommunpolisen och säkerhetssamordnaren informerar (2022/1), punkt 26 Aktuella 
utbildningserbjudande samt punkt 28 Information om beslut från socialnämndens 
arbetsutskott. 
 
Förvaltningschef Dan Kjellsson, meddelar strykning av punkten 13 Information; BUSO 
(2022/1). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) föreslår att socialnämnden, med strykning av punkt 4 
Information; Kommunpolisen och säkerhetssamordnaren informerar (2022/1), punkt 13 
Information; BUSO (2022/1), punkt 26 Aktuella utbildningserbjudande och punkt 28 
Information om beslut från socialnämndens arbetsutskott, fastställer föredragningslistan till 
dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 54 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Folkhälsorapporten 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Hansson, folkhälsostrateg, föredrar folkhälsorapporten utifrån folkhälsoenkät 
Barn och unga – Region Skåne och Skånes kommuner.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 55 Dnr 2021/382 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Svar till revisionen med anledning av genomförd granskning 
av socialnämndens styrning, organisation och uppföljning av 
hemtjänsten 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att översända svar till revisionen i enlighet med förvaltningens svar i 
tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har överlämnat en granskning av socialnämndens styrning, organisation och 
uppföljning av hemtjänsten och bett om svar rörande åtgärder senast 2022-02-28. Revisionen 
har sedan gett anstånd till den 31 mars. 
 
Förvaltningen har tagit fram svar rörande rekommendationerna i tjänsteskrivelse 2022-03-09. 

Beslutsunderlag 
• Missivskrivelse från Revisionen, 2021-12-15, 
• Granskning av socialnämndens styrning, organisation och uppföljning av 

hemtjänsten, dec 2021, 
• Tjänsteskrivelse från enhetschef för kansli- och utvecklingsstab, 2022-03-09 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att översända svar till revisionen i enlighet med förvaltningens svar i 
tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2022.  
  
  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Revisionen 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 56 Dnr 2021/323 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Svar till revisionen gällande granskning av samverkan för 
barn och unga med behov av samordnade insatser 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner förvaltningens åtgärder utifrån revisionens granskning: 
 

• att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden säkerställer att medarbetarna i 
respektive förvaltning erhåller kontinuerlig utbildning i överenskommelser, riktlinjer 
och rutiner. Detta gäller särskilt vid införandet av nya samverkansöverenskommelser.  

• att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt respektive 
förvaltning att i lämpliga forum för samverkan med kommunala och regionala aktörer 
informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa ökad förståelse mellan 
samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer.  

• att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden säkerställer att berörda 
förvaltningar skapar förutsättningar för att enskilt och gemensamt implementera 
arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad individuell plan (SIP) upprättas, 
följs upp och avslutas för barn och unga med behov av samordnade insatser.  

• att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fastställer och följer upp 
kvalitativa mål avseende samverkan kring barn och unga med behov av samordnade 
insatser i kommunens interna kontrollplan samt kommunicerar detta till berörda 
förvaltningar 

 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Region Skåne har uppdragit Helseplan Conslutning Group AB att genomföra 
en granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser. Syftet 
är att bedöma om det finns ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner kring barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och 
gemensamt regelverk. Granskningen genomfördes mellan oktober 2020 och februari 2021.  
Granskningen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av vad som 
framkommit i granskningen. För varje rekommendation ska svar lämnas om vi håller med 
eller ej samt vilka åtgärder som vidtas och när. 
I granskningsrapporten rekommenderas: 

• att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställer att medarbetarna i 
respektive förvaltning erhåller kontinuerlig utbildning i överenskommelser, riktlinjer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 56 Dnr 2021/323 
 

Justerares signatur  
 

 

och rutiner. Detta gäller särskilt vid införandet av nya samverkansöverenskommelser.  

Social Omsorg och Kultur och utbildning håller med om revisionen rekommendation 
och kommer vidtas följande åtgärd: Öka kunskap om överenskommelser får relevanta 
medarbetar, erbjuda information om befintliga överenskommelser, fortsatt spridning av 
Backa barnet, handlingsplan för Ystads kommun gällande lokal överenskommelse samt 
fokusinformationsflöde mellan regional och kommunal samverkan.  

• att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden uppdrar åt respektive 
förvaltning att i lämpliga forum för samverkan med kommunala och regionala aktörer 
informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa ökad förståelse mellan 
samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer.  

Social Omsorg och Kultur och utbildning håller med om revisionen rekommendation 
och kommer vidtas följande åtgärd: högt deltagande på introduktionsdag för nyanställda, 
fortsatt tvärprofessionell kompetensutveckling i Backa barnet och att Individuella 
barnteam ersätter SIP.  

• att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställer att berörda 
förvaltningar skapar förutsättningar för att enskilt och gemensamt implementera 
arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad individuell plan (SIP) upprättas, 
följs upp och avslutas för barn och unga med behov av samordnade insatser.  

Social Omsorg och Kultur och utbildning håller delvis med om revisionen 
rekommendation och kommer vidtas följande åtgärd: följa upp arbetet med SIP.  

• att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden fastställer och följer upp 
kvalitativa mål avseende samverkan kring barn och unga med behov av samordnade 
insatser i kommunens interna kontrollplan samt kommunicerar detta till berörda 
förvaltningar.  

Social Omsorg och Kultur och utbildning håller med om revisionen rekommendation 
och kommer vidtas följande åtgärd: informationsträff för förtroendevalda om Backa 
barnet, ta fram nyckeltal/indikatorer för kontroll/uppföljning och följa upp Individuella 
barnteam.  

Beslutsunderlag 
• Ystads kommun Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av 

samordnade insatser, februari 2021, 
• Underrättelse Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av 

samordnade insatser, 17 februari 2022, 
• Barnchecklista Caroline Ekstrand, samordnare Social omsorg, 17 mars 2022, 
• Tjänsteskrivelse Caroline Ekstrand, samordnade Social Omsorg, 17 mars 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 56 Dnr 2021/323 
 

Justerares signatur  
 

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens åtgärder utifrån revisionens granskning: 
 

• att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden säkerställer att medarbetarna i 
respektive förvaltning erhåller kontinuerlig utbildning i överenskommelser, riktlinjer 
och rutiner. Detta gäller särskilt vid införandet av nya samverkansöverenskommelser.  

• att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt respektive 
förvaltning att i lämpliga forum för samverkan med kommunala och regionala aktörer 
informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa ökad förståelse mellan 
samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer.  

• att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden säkerställer att berörda 
förvaltningar skapar förutsättningar för att enskilt och gemensamt implementera 
arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad individuell plan (SIP) upprättas, 
följs upp och avslutas för barn och unga med behov av samordnade insatser.  

• att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fastställer och följer upp 
kvalitativa mål avseende samverkan kring barn och unga med behov av samordnade 
insatser i kommunens interna kontrollplan samt kommunicerar detta till berörda 
förvaltningar.   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Revisionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 57 Dnr 2022/98 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Kvalitetsberättelse för 2021 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att de tagit del av handlingarna för kvalitetsberättelse avseende Social 
Omsorg 2021 samt även kvalitetsberättelse från Förenade Care avseende Vigavägens 
särskilda boende för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsgruppen för Social Omsorg har tagit fram en kvalitetsberättelse för 2021 avseende 
hur förvaltningen arbetar med kvalitetsfrågor, resultat från brukarundersökning och 
kvalitetsmått, vilka brister som uppdagats samt åtgärder som vidtagits för att komma till rätta 
med dessa. 
 
Förenade Care har översänt sin kvalitetsberättelse för 2021 avseende Vigavägens särskilda 
boende. 

Beslutsunderlag 
• Kvalitetsberättelse Social Omsorg 2021, ledningsgruppen 2022-03-16, 
• Kvalitetsberättelse för Vigavägen 2021, Förenade Care, 
• Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2022-03-

15 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att de tagit del av handlingarna för kvalitetsberättelse avseende Social 
Omsorg 2021 samt även kvalitetsberättelse från Förenade Care avseende Vigavägens 
särskilda boende för 2021. 

Föredragande 
Jenny Blom, enhetschef kansli- och utvecklingsstab 
  
  
 
Beslut skickas till: 
Enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 58 Dnr 2022/71 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Teckna avtal med Hemsö avseende förhyrning av Liv 1, 
Regementsområdet 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att avtal avseende förhyrning av Liv 1 ska tecknas med Hemsö. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar, via gruppledare Roger Jönsson (S), protokollsanteckning. 
Redovisas i sin helhet sist i paragrafen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen behöver kontinuerligt se över lokalbehovet för verksamheterna då 
förutsättningarna förändras allteftersom verksamheter utvecklas eller avvecklas. 
Förvaltningen har sett över möjligheterna att samlokalisera verksamheter för att uppnå 
samordningseffekter avseende utökat samarbete mellan verksamheterna, 
gemensamhetslokaler, tjänstefordon osv. 
 
Det finns en kommunövergripande dialog där omflyttning av verksamheter frigör lokaler för 
andra förvaltningar. 
 
Förvaltningen har sedan cirka ett år tillbaka haft dialog med Hemsö avseende förhyrning av 
någon passande fastighet på Regementsområdet. 
 
Förvaltningen vill teckna hyresavtal med Hemsö avseende Liv 1.  

Beslutsunderlag 
• Beslut SNAU §85/2022-03-10 Teckna avtal med Hemsö avseende förhyrning av Liv 

1, Regementsområdet, 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-15, Erika Hult utredare. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att avtal avseende förhyrning av Liv 1 ska tecknas med Hemsö. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 58 Dnr 2022/71 
 

Justerares signatur  
 

 

Föredragande 
Erika Hult, utredare Social Omsorg 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Riccard Axtelius (S) yrkar ajournering av sammanträdet och sammanträdet ajourneras 14:45 – 
15:05. 
  
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Vi socialdemokrater anser att det är mycket viktigt att hemtjänstpersonalen har rätt 
förutsättningar när de får en ny plats att utgå ifrån. Det är viktigt att de får tid till att 
transportera sig till personer i behov av hemtjänst. För de som har hemtjänst är det viktigt att 
de får den tid som de ska ha. Trafiksituationen vid Dragongatan måste uppmärksammas och 
trygghet skapas för personal som tar sig över denna. Det är inte bra om det visar sig leda till 
att personal trafikskadas. Vid sådana här omflyttningar är det viktigt att det görs risk- och 
konsekvensanalyser. Tyvärr lyser det med sin frånvaro här vilket vi tycker är 
anmärkningsvärt. 
 
För Socialdemokraterna 
 
Roger Jönsson 
Gruppledare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Erika Hult 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 59 Dnr 2022/57 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Återtagande av beslut om begäran om tilläggsanslag 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att återta sökt tilläggsanslag om 1,7 mkr för uppstart av utökad 
dagverksamhet under 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har sökt tilläggsanslag för uppstart av utökad dagverksamhet med 1,7 mkr då 
antalet biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen avseende dagverksamhet för brukare med 
demenssjukdom ökade kraftigt under 2021.  
 

Regeringen beslutade i februari genom extra ändringsbudget att ersätta kommunerna 
retroaktivt för sjuklönekostnader över normalnivå från och med den 1 december 2021 till 
och med den 31 mars 2022. Social omsorg har för december 2021 och januari 2022 fått totalt 
1,3 mkr i statsbidrag till Hälsa vård och omsorg. Social omsorg har även fått utökat 
statsbidrag för säkerställa god vård och omsorg om äldre personer med 0,6 mkr. 
Förvaltningen räknar därmed kunna finansiera uppstarten av dagverksamheten inom tilldelad 
budgetram.  
 

Förvaltningen föreslår socialnämnden att återta sökt tilläggsanslag om 1,7 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Beslut SN § 19/2022-01-27 Tilläggsanslag för uppstart av utökad dagverksamhet 

2022, 
• Tjänsteskrivelse av Dan Kjellsson, daterad 2022-03-16 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att återta sökt tilläggsanslag om 1,7 mkr för uppstart av utökad 
dagverksamhet under 2022. 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
  
  
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 60 Dnr 2019/166 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Slutrapport; En likvärdig skola en skola för alla och var och 
en 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att godkänna slutrapport för En likvärdig skola, en skola för alla och 
var och en, och föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutrapporten. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 påbörjades arbetet tillsammans med Mats Tyrstrup och Majid Asgari med att 
genomföra en genomlysning av problematiken kring skolans kompensatoriska uppdrag. 
Detta gjordes genom att dokument som reglerar skolans kompensatoriska uppdrag 
analyserades, särskilt sambandet mellan skola och socialtjänst när det gäller barn med 
neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det genomfördes intervjuer med chefer och 
medarbetare i fyra deltagande kommunerna (Ystad, Burlöv, Lund, Botkyrka). Det 
genomfördes även sex av åtta planerade workshops innan pandemin bröt ut.  
 
Undersökningen av de fyra kommunernas sätt att hantera kompensatoriska insatser i skolan 
respektive stöd vid neuropsykiatrisk funktionsvariation har gjorts från organisationsteoretiska 
utgångspunkter. Det är med andra ord organisatoriska företeelser och fenomen, inklusive 
deras förväntade eller tänkbara effekter, som stått i fokus. 
 
Undersökningen syftar till att identifiera och undersöka de mönster som träder fram när vi 
undersöker organisering av arbetet med att hjälpa barn och unga med komplexa behov och 
beteenden. Arbetet sammanfattades i en slutrapport, Policynivåns blinda fläck som 
presenterades oktober 2021. Resultaten fördelas utifrån 11 nyckelbegrepp. 
 
 
Utifrån slutrapporten och nyckelbegreppen finns det fortsättningsvis viktiga saker att arbetet 
med eller aspekter att väva in i ovan nämnda satsningar för att möjliggöra trygga 
uppväxtvillkor:  
• Säkerställa hållbar skalning och spridning av Backa barnet  
• Hitta sätta att involvera den idéburna sektorns och näringslivet i Backa barnet 
fortsättningsvis 
• Synliggöra hur avdelningarna Kultur och Fritid kan ingå i Backa barnet och vara en aktiv 
del av utvecklingen framöver   
• Bygga strukturer för ett hållbart arbete i samverkan externt och internt som inte bygger på 
eldsjälars engagemang  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 60 Dnr 2019/166 
 

Justerares signatur  
 

 
• Öka och sprida kunskap om slutrapportens resultat till såväl förtroendevalda som 
tjänsteorganisation 
• Stora delar av slutrapporten berör områden som inte direkt kopplar an till skolans 
kompensatoriska uppdrag. Dessa delar har inte varit projektets avsikt att arbeta vidare med, 
dock bör dessa delar av slutrapporten användas som ett underlag i andra utvecklingsarbeten i 
kommunen. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet hanteras av socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasienämnden 
då det var en gemensam ansökan från fonden.  

Beslutsunderlag 
• Projektansökan – En likvärdig skola en skola för alla och var och en 12 mars 2019, 
• Beslut Social Omsorg, Ansökan till Sociala Investeringsfonden, för skolans 

kompensatoriska uppdrag, SN §  2019-06-12, 
• Beslut kommunstyrelsen, Ansökan till Sociala Investeringsfonden, en likvärdig skola, 

en skola för alla och var och en KS § 158/2019-08-28, 
• Slutrapport - En likvärdig skola en skola för alla och var och en Alexandra Hansson 6 

december 2021, 
• Barnchecklista av Caroline Ekstrand , verksamhetsutvecklare IFO, den 7 mars 2022, 
• Tjänsteskrivelse av Mattias Gunnarsson, verksamhetschef IFO, den 7 mars 2022. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna slutrapport för En likvärdig skola, en skola för alla och 
var och en, och föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutrapporten. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 61 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson lämnar följande information: 

• Vid möte med kommunrevisionen på förmiddagen den 24 mars 2022 presenterades 
de granskningar som kommer genomföras under 2022: 

o Lokalsamordningsfrågan 
o Arbetsmarknadsåtgärder, uppföljning 
o Hantering av allmänna handlingar 

• Covid – nuläge; Finns enstaka fall inom hemtjänsten, antal fall har minskat inom 
särskilt boende. Viss ökning inom Funktionsnedsättning och socialpsykiatri. 
Smittförebyggande åtgärder fortgår och provtagning görs vid symtom. Munskydd ska 
fortsatt användas vid patientnära kontakter men behöver inte längre användas i 
exempelvis personalutrymmen.  

• Flyktingsituationen till följd av kriget i Ukraina; 
o Social Omsorg har en central funktion framförallt gällande ensamkommande 

barn. Förberedelser är gjorda, bland annat för att kunna starta upp HVB-
hem, men i nuläget har ännu inga ensamkommande barn ankommit till Ystad. 

o Avseende vuxna flyktingar, med eller utan barn, som anländer till Ystad är 
kommunen i nuläget transitkommun och övernattningsmöjligheter finns på 
Bollen på Jennygatan. Denna kommer eventuellt att avvecklas i takt med om 
behovet minskar. Efter beslut om tilldelning från Migrationsverket blir även 
vuxna flyktingar kommunens ansvar. Enligt preliminära beräkningar kan detta 
antal uppgå till 600 anvisningar. 

o Säkerhetsläget – Framförallt IT-frågan ses över för att vara förberedda vid ett 
eventuellt IT-frånfall. Centrala krisledningen är uppstartad på nivå 1.  

o Inventering av skyddsrum som kommunen ansvarar för är genomförd för att 
säkerställa att de går att iordningsställa inom 48 timmar.  

• Påminner ledamöterna om att anmäla sig till fokusgrupper inför arbete med 
äldreomsorgsplanen. 

• På onsdag nästkommande vecka (det vill säga den 30 mars 2022) påbörjas arbetet 
med budget 2023. 2% besparingsförslag ska finnas med.  

• Anna Larsson, områdeschef hemtjänst, kommer att gå i pension och ny områdeschef 
är anställd och börjar den 1 augusti 2022, Alexandra Knöös. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 62 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Familjecentral 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson informerar om det fortsatta arbetet med målet att starta 
Familjecentral. Lokalsök fortgår och det finns nu en lokal som är av gemensamt intresse för 
samtliga inblandade.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 63 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Rapport om boenden och lokaler 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Dan Kjellsson lämnar följande information: 

• Öppenvårdsverksamheten på Norregatan är trångbodda sedan många år tillbaka. 
Verksamheten har utvecklats och man har letat nya lokaler sedan en tid tillbaka. 
Pågår en dialog med fastighetsägare till lokalerna där Hemmakväll tidigare legat. Om 
det resulterar i möjlighet att hyra aktuell lokal kommer ärendet att presenteras för 
socialnämndens arbetsutskott för beredning och beslut fattas av socialnämnden. 

• Roger Jönsson (S) frågar om hur Social Omsorg kan bevaka sina intressen utifrån 
Kommunstyrelsens beslut vid gårdagens sammanträde (onsdag 23 mars 2022) om 
byggnation av särskilt boende i Trägårdsstaden. Förvaltningschef Dan Kjellsson 
svarar att en programhandling från Social Omsorg ska lämnas och beställningen 
ligger hos Ystadbostäder. Återkommer ytterligare i frågan framöver. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 64 Dnr 2022/2 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden att gälla 
från och med den 24 mars 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Punkt 1.2 samt 1.3; Revidering av förvaltningschefens vidaredelegation till en 
vidaredelegation till ”Verksamhetschef inom sitt verksamhetsområde. 
 
Tillägg av delegationspunkt 9.9 Beslut om bistånd till asylsökande (dagersättning och särskilt 
bidrag). 
 
Tillägg av delegationspunkt 9.10 Beslut om nedsättning av dagersättning till asylsökande. 
 
 
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens delegationsordning med förvaltningschefens vidaredelegation, för 

revidering SN 2022-03-24, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden att gälla 
från och med den 24 mars 2022. 
  
  
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ledningsgrupp Social Omsorg 
Publiceras intranätet 
Kommunkansliet, författningssamling 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 65 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 
• Kopia av Hid: SN 2022.513; KF § 29/2022-02-17 Svar på Motion om kartläggning av 

äldres psykiska hälsa, 
• Kopia av Hid: SN 2022.514; KF § 30/2022-02-17 Svar på Motion avseende psykisk 

ohälsa som uppkommer ur pandemin, 
• Kopia av Hid: SN 2022.515; KF § 31/2022-02-17 Svar på Motion för ökad 

sysselsättning, 
• Kopia av Hid: SN 2022.516; KF § 32/2022-02-17 Svar på Motion om Framtida 

äldreboende i Ystads kommun , 
• Kopia av Hid: SN 2022.517; KF § 37/2022-02-17 Rapportering av ej verkställda 

gynnande beslut inom socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa 
funktionshinder 2021, 

• 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 
2022-03-24 

  

SN § 66 Dnr 2022/3 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

 

Beslutsunderlag 
• 2022-02-24 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 54-83, 
• 2022-03-10 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 84-96, 
• 2022-03-17 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 97-101, 

 
• Personalärenden enligt avtal, SN 2022-03-24, 

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

Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2022-02-01 – 2022-02-28, 

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

Trafikförordningen samt LSS, perioden 2022-02-01 – 2022-02-28, 
 

• Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2022-02-01 – 
2022-02-28, 

 
• Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2022-02-01 – 2022-02-28, 

 
• Delegationsbeslut SN 2022-03-24; Josefin Hallgren, §§ 2-4/2022, Carina Olsson, § 

1/2022, Dan Kjellsson, §§ 1-2/2022, Jeanette Tillgren, § 2/2022, 
 

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

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
  
  
  

22



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 74 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Inkomna handlingar till socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Nilsson presenterar inkommen handling som utgörs av en inbjudan 
från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande uppföljning av resultatet av lärande 
och främjande tillsyn för ökad kvalitet i familjehemsvården. Intresse för att delta i 
uppföljningen ska anmälas till IVO senast den 1 april 2022.  
 
Eva Hallmer Lindahl (L), Anna Sjöland (SD) och Eva Clausson (C) anmäler intresse på 
sammanträdet och nämndsekreterare ombesörjer deras intresseanmälan. 
 
Önskar fler delta får besked lämnas till nämndsekreterare senast den 1 april 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

  

SN § 75 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Anne Olofsdotter (M) framför att det eventuellt behöver göras justering av 
socialnämndens lunchajournering i samband med sammanträdena då den avsatta tiden för 
lunchajournering upplevs som lite för kort. 
 
Fredrik Roxenius (M) framför sitt tack till socialnämnden för den tid han varit ledamot och 
vice ordförande då han avslutar sin plats som ledamot i socialnämnden från och med den 1 
april 2022. 
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