
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 

Datum 
2022-01-27 

 

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

lunchajournering 12:30-13:15, ajournering 14:40-14:55 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Kevin Sundin (M), §§ 2, 7-23 
Kent Andersson (SD), §§ 7-16 
Mats Sidnor (M), §§ 2, 7-16 
Dan KLjellsson, förvaltningschef Social Omsorg 
Anders Hansson, 1:e socialsekreterare, §§ 2-3 
Vårdnadshavare, § 3 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, §§ 8-26 
Maria Posa, verksamhetschef Funktionsnedsättning och socialpsykiatri, 
§§ 8-26 
Åsa Lundblad, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 8 
Anna Larsson, områdeschef hemtjänst, § 9, 19 
Frida Andersson, enhetschef, § 9 
Erika Hult, utredare, §§ 8-26 
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende, § 16 
Cajsa Johnsson, enhetschef § 16 
Cecilia Larsson, projektledare, § 16 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom, §§ 17-18 
Peter Eriksson, ekonom, §§ 17-18 
Jenny Blom, enhetschef kansli- och utvecklingsstab, §§ 16-20 
Jenny Nilsson, nämndsekreterare 
  

 

Utses att justera Lilian Borén (S) 
 
Digital justering   
 
Paragrafer: 2-26, utdrag ur 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Anne Olofsdotter (M) 
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Lilian Borén (S) 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-10 

Datum när anslaget tas ned 2022-03-04 
 
Förvaringsplats för protokollet Social Omsorg, Blekegatan 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

 
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2022-01-27 
 
Beslutande Anne Olofsdotter (M) 

Fredrik Roxenius (M) 
Roger Jönsson (S) 
Birgitta Cestrone Nyman (S) 
Cecilia Fahlborg (M) 
Riccard Axtelius (S) 
Anna Sjöland (SD), §§ 2-16 
Lilian Borén (S) 
Thomas Heinrich (SD), §§ 7-16 
My Henriksson (KD) 
Eva Hallmer Lindahl (L) 
 
Tommy Persson (S), §§ 2-19 ers: Gunilla Christerson (C) 
Kevin Sundin (M), §§ 20-26  ers: Gunilla Christerson (C) 
Eva Brodd (V)   ers: Emma Nilsson (MP) 
Kent Andersson (SD), § 2  ers: Thomas Heinrich (SD) 
   (pga tekniska problem) 
Mats Sidnor (M), §§ 3-6  ers: Fredrik Roxenius (M) 
Kevin Sundin (M), §§ 3-6  ers: Kent Andersson (SD) 
Kent Andersson (SD), §§ 17-26 ers: Anna Sjöland (SD) 
Mats Sidnor (M), §§ 17-26  ers: Thomas Heinrich (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 2 Fastställande av föredragningslistan  5 - 6 

§ 3 Umgängesbegränsning 2021/182  

§ 4 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, 
umgängesbegränsning 2021/182  

§ 5 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, 
umgängesbegränsning 2021/183  

§ 6 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, 
umgängesbegränsning 2021/184  

§ 7 Anmälan om ordförandebeslut; Omplacering 2019/132  

§ 8 Information; Coronaläget 2022/1 7 

§ 9 Information; Hemtjänst organisation 2022/1 8 

§ 10 Godkännande av nya ansvar i attestförteckning för 
socialnämnden 2022/10 9 - 10 

§ 11 Redovisning av anmälningsärenden 2022/12 11 

§ 12 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 12 

§ 13 Redovisning av meddelanden 2022/4  

§ 14 Information; BUSO 2022/1 13 

§ 15 

Entledigande av ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott samt val av ny ersättare till 
socialnämndens arbetsutskott, mandatperioden 
2019-2022 

2021/294 14 - 15 

§ 16 Information; Hållbart arbetsliv inom HVO 2022/1 16 

§ 17 Internbudget 2022 2021/9 17 - 20 

§ 18 Intern kontrollplan med risk-och 
väsentlighetsanalys 2022 2022/38 21 

§ 19 Tilläggsanslag för uppstart av utökad 
dagverksamhet 2022 2022/57 22 - 23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 

§ 20 Projektplan för att ta fram en äldreomsorgsplan 
2023-2030 2022/59 24 

§ 21 Information; Rapport om boenden och lokaler 2022/1 25 

§ 22 Förvaltningschefen informerar  26 

§ 23 Information; Mötesanteckningar delregional 
samverkan 2021-12-03 2021/1 27 

§ 24 Delegation enligt visselblåsarlagen 2021/384 28 - 29 

§ 25 
Brev till Socialnämnden; Alla som arbetar i 
direktkontakt med vårdtagare skall vara vaccinerad 
mot Covid-19 

2021/385 30 

§ 26 Övrigt  31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 2 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden fastställer och arbetar utifrån följande föredragningslista: 
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Umgängesbegränsning 2021/182 
5 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, umgängesbegränsning 2021/182 
6 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, umgängesbegränsning 2021/183 
7 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, umgängesbegränsning 2021/184 
8 Anmälan om ordförandebeslut; Omplacering 2019/132 
9 Information; Coronaläget 2022/1 
10 Information; Hemtjänst organisation 2022/1 
11 Godkännande av nya ansvar i attestförteckning för socialnämnden 2022/10 
12 Redovisning av anmälningsärenden 2022/12 
13 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 
14 Redovisning av meddelanden 2022/4 
15 Information; BUSO 2022/1 

16 
Entledigande av ersättare i socialnämndens arbetsutskott samt val av 
ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott, mandatperioden 2019-
2022 

2021/294 

17 Information; Hållbart arbetsliv inom HVO 2022/1 
18 Internbudget 2022 2021/9 
19 Intern kontrollplan med risk-och väsentlighetsanalys 2022 2022/38 
20 Tilläggsanslag för uppstart av utökad dagverksamhet 2022 2022/57 
21 Projektplan för att ta fram en äldreomsorgsplan 2023-2030 2022/59 
22 Information; Rapport om boenden och lokaler 2022/1 
23 Förvaltningschefen informerar  
24 Information; Mötesanteckningar delregional samverkan 2021-12-03 2021/1 
25 Delegation enligt visselblåsarlagen 2021/384 

26 Brev till Socialnämnden; Alla som arbetar i direktkontakt med 
vårdtagare skall vara vaccinerad mot Covid-19 2021/385 

27 Övrigt  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 2 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Med justeringar fastställer socialnämnden och arbetar utifrån följande föredragningslista:  
1 Upprop  
2 Val av justerare samt fastställande av dag för justering  
3 Fastställande av föredragningslistan  
4 Umgängesbegränsning 2021/182 
5 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, umgängesbegränsning 2021/182 
6 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, umgängesbegränsning 2021/183 
7 Anmälan om ordförandebeslut; Yttrande, umgängesbegränsning 2021/184 
8 Anmälan om ordförandebeslut; Omplacering 2019/132 
9 Information; Coronaläget 2022/1 
10 Information; Hemtjänst organisation 2022/1 
11 Godkännande av nya ansvar i attestförteckning för socialnämnden 2022/10 
12 Redovisning av anmälningsärenden 2022/12 
13 Redovisning av delegationsbeslut 2021/3 
14 Redovisning av meddelanden 2022/4 
15 Information; BUSO 2022/1 

16 
Entledigande av ersättare i socialnämndens arbetsutskott samt val av 
ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott, mandatperioden 2019-
2022 

2021/294 

17 Information; Hållbart arbetsliv inom HVO 2022/1 
18 Internbudget 2022 2021/9 
19 Intern kontrollplan med risk-och väsentlighetsanalys 2022 2022/38 
20 Tilläggsanslag för uppstart av utökad dagverksamhet 2022 2022/57 
21 Projektplan för att ta fram en äldreomsorgsplan 2023-2030 2022/59 
22 Information; Rapport om boenden och lokaler 2022/1 
23 Förvaltningschefen informerar  
24 Information; Mötesanteckningar delregional samverkan 2021-12-03 2021/1 
25 Delegation enligt visselblåsarlagen 2021/384 

26 Brev till Socialnämnden; Alla som arbetar i direktkontakt med 
vårdtagare skall vara vaccinerad mot Covid-19 2021/385 

27 Övrigt  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 8 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Coronaläget 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska; Åsa Lundblad, rapporterar om Coronaläget: 

• Det har den senaste tiden varit en ökning av Coronasmitta i Sverige generellt och i 
vårt område framförallt. 

• De som konstaterats Coronasjuka inom våra verksamheter har de allra flesta endast 
haft mindre symtom. Har få eller inga symtom. En brukare har behövt sjukhusvård, 
dock inte intensivvård. 

• Ser en minskning av antal som insjuknar/bekräftas smittade men framtiden är 
fortfarande oklar. 

• Inom verksamheterna har det vidtagits alla åtgärder man kan med att bland annat 
använda skyddsutrustning. 

 
Verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, Ajsela Music, rapporterar: 

• Coronasituationen har påverkat hemtjänsten i störst utsträckning. 
• Gick ut med förebyggande förfrågan till anhöriga/brukare om att eventuellt kunna 

pausa vissa insatser, såsom städ, promenad, social samvaro. Även insats av dusch har 
förfrågan om att pausa gått ut men i så fall enbart till de som har insatsen vid flera 
tillfällen per vecka och då om att minska antalet insatstillfällen per vecka. 

• Situationen inom hemtjänsten har varit ansträngd men det har ändå fungerat bra.  
  
  
  
  
  

7



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 9 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Hemtjänst organisation 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Larsson, områdeschef hemtjänst, och Frida Andersson, enhetschef, presenterar den 
nya hemtjänstorganisation som man har för avsikt att starta upp den 7 mars 2022.  
 
Anna Larsson föredrag bakgrund till organisationsförändringen/organisationsutvecklingen 
och Frida Andersson redogör för hur arbetet gått till och den nya organisationens upplägg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 10 Dnr 2022/10 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Godkännande av nya ansvar i attestförteckning för 
socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner tillägg av ansvar 101 342 01 och 101 362 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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 10 Dnr 2022/10 
 

Justerares signatur  
 

 
tillhandahålls ekonomiavdelningen tillsammans med eventuella tillämpningsanvisningar 

▪ 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. 

 
Hälsa, vård och omsorgs organisation inom hemtjänsten ska genomföra en 
organisationsförändring från och med den 1 mars 2022. Två nya ansvar i attestförteckningen 
behöver därför införas. 

Beslutsunderlag 
• Ansvarsförteckning, nytt ansvar 342, 
• Ansvarsförteckning, nytt ansvar 362 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 21 oktober 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner tillägg av ansvar 101 342 01 och 101 362 01 till socialnämndens 
attestförteckning. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 11 Dnr 2022/12 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Redovisning av anmälningsärenden 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

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

Beslutsunderlag 
• KF § 297/2021-12-16 Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, ersättare i valberedningen, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot 
i socialnämnden och ledamot i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott samt därav 
föranlett fyllnadsval efter Marcus Bräutigam (MP), 

• Kopia av Hid: SN 2022.14; KF § 313/2021-12-16 Svar på motion om Ystadmodellen 
- gällande samverkan för sysselsättKopia av Hid: SN 2022.15; KF § 314/2021-12-16 
Svar på motion om Handslag som garanterar anställning efter fullföljd VO-
utbildningning kompetens och arbetshälsa, 

• Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
  
  
  

11



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 12 Dnr 2021/3 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

 

Beslutsunderlag 
• 2021-11-25 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 389-417, 
• 2021-12-16 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 418-434, 
• 2022-01-13 Socialnämndens arbetsutskott protokoll, §§ 1-19, 

 

• Personalärenden enligt avtal, SN 2022-01-27, 
 

• Individ- & familjeomsorg (enheterna; Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, 
Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten), bistånd enligt SoL, 
LVU, LVM samt FB, perioden 2021-11-01 – 2021-11-30 samt 2021-12-01 – 2021-12-
31, 

 

• Individ och familjeomsorg (myndigheten för funktionsvariation), bistånd enligt SoL, 
Trafikförordningen samt LSS, perioden 2021-11-01 – 2021-11-30 samt 2021-12-01 – 
2021-12-31, 

 

• Hälsa, vård och omsorg, Bostadsanpassningsärenden, perioden 2021-11-01 – 
2021-11-30 samt 2021-12-01 – 2021-12-31, 

 

• Hälsa, vård och omsorg, Ekonomi och Avgifter, perioden 2021-11-01 – 2021-11-30 
samt 2021-12-01 – 2021-12-31, 

 

• Delegationsbeslut SN 2022-01-27; Gabriella Clemedtson, §§ 5-6/2021, Josefin 
Hallgren, §§ 15-20/2021, Elisabeth Thulin, § 9/2021, Samira Karamian, § 1/2021, 
Mattias Gunnarsson, § 26-28/2021, Anna Larsson, § 17/2021, Daniel Bosak, § 
1-2/2021, Dan Kjellsson, § 14-16/2021, Ajsela Music, § 20-21/2021, Therese 
Lindström, §§ 21-22/2021, Per Persson, §§ 4-5/2021 och § 1/2022, Paula 
Kuylenstierna, §§ 1-2/2022 

 

• Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 14 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; BUSO 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

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

• Backa barnet: 
o håller på att titta på och testar gemensamt verksamhetssystem att användas 

inom Backa barnet. Vissa svårigheter med att ha ett gemensamt 
verksamhetssystem där tre olika organisationer ska ha tillgång. 

o Planerar för att utöka Backa barnet med alla skolor i Ystads kommun från 
2025. Det är inte bara att koppla på övriga skolor, utöver dom som redan är 
med, då det krävs stora utbildningsinsatser innan. Både polis och Region 
Skåne vill även utöka Backa barnet till att innefatta mer än bara Ystads 
kommun. 

 
• Växa tryggt: 

o Har förlängt med ytterligare 25 barn mot tidigare 28 barn. Har även utökat 
med att inte enbart innefatta förstföderskor utan även innefatta nyanlända 
kvinnor som föder sitt första barn i Sverige. 

 
• BUSO: 

o Håller på att gå igenom och se över vad de olika delmålsgrupperna arbetat 
med och hur man ska planera framåt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 15 Dnr 2021/294 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Entledigande av ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
samt val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott, 
mandatperioden 2019-2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att entlediga Eva Clausson (C) från uppdraget som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott avseende mandatperioden 2019-2022. 
 
Socialnämndens arbetsutskott utser Gunilla Christerson (C) som ny ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott avseende mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
När Pernilla Magnusson Wallgren (C) avsade sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden 
och blev entledigad av Kommunfullmäktige, KF § 214/2021-08-19 behövde en ny ersättare 
till socialnämndens arbetsutskott utses. Vid socialnämndens sammanträde den 28 oktober 
2021 protokollfördes och utsågs Eva Clausson (C) till ny ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott avseende mandatperioden 2019-2022. Det har i efterhand framkommit att det 
varit överenskommet att det är Gunilla Christerson (C) som skulle utses till ny ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott. Eva Clausson (C) ska därför entledigas från uppdraget som 
ersättare i socialnämndens arbetsutskott och Gunilla Christerson (C) ska utses till  ny 
ersättare i socialnämndens arbetsutskott avseende mandatperioden 2019-2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 6 september 2021, av nämndsekreterare Jenny Nilsson, 
• Beslut SN 2021-10-28 Bordlagt ärende: Val av ny ersättare till socialnämndens 

arbetsutskott 2019-2022, 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 24 januari 2022, av nämndsekreterare Jenny Nilsson. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att entlediga Eva Clausson (C) från uppdraget som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott avseende mandatperioden 2019-2022. 
 
Socialnämndens arbetsutskott utser Gunilla Christerson (C) som ny ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott avseende mandatperioden 2019-2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 15 Dnr 2021/294 
 

Justerares signatur  
 

  
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunkansliet  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 16 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Hållbart arbetsliv inom HVO 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Therese Lindström, områdeschef särskilt boende, Cajsa Johnsson, enhetschef, och Cecilia 
Larsson, projektledare, redogör för projektet ”Hållbart arbetsliv”. Projektet har kunnat drivas 
med hjälp av statliga pengar vilket välkomnats då man kunnat fortsätta arbeta med rätten 
tillheltid, som är infört fullt ut inom Hälsa, vård och omsorg, och som fallit väl ut.  
 
Av de tillsvidareanställda har 85 % tackat ja till heltid vilket är en ökning från 2019. Strax 
över 50% av dessa har valt att faktiskt jobba heltid. Genomsnittlig sysselsättningsgrad uppgår 
till 88,7%. Även om man inte väljer att jobba 100% väljer man att jobba mer. 
 
Bakgrunden till statsbidraget har varit de utmaningar man ser inom hälso- och 
sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet 
har varit att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa 
verksamheter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 17 Dnr 2021/9 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Internbudget 2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens förslag till 
internbudget och åtagande för 2022. Nämndens förändrade ram på 30,6 mkr fördelas enligt 
följande: 
 

• Gemensam verksamhet totalt 3,1 mkr 
• IT-kostnader  0,3 mkr 
• Färdtjänst 0,8 mkr 
• Låglönesatsning 2,0 mkr 

• Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 5,1 mkr 
• Minskade intäkter korttidsverksamheten 1,2 mkr 
• Poolen 0,5 mkr 
• Obalanser från 2021 3,4 mkr 

• Individ-och familjeomsorg 20,6 mkr 
• Externa placeringar  19,5 mkr 
• Resursfördelning hemtjänst 1,1 mkr 

• Hälsa vård och omsorg 1,8 mkr 
• Organisatoriska förändringar på grund av volymökningar 1,4 mkr 
• Nytt avtal för trygghetslarm 0,4 mkr. 

Beslutsmotivering 
Treklövern menar att förvaltningen har möjlighet att fördela medel inom ramen och därför 
finns det redan nu förutsättningar för professionen att själv bedöma var medlen bäst behövs. 

Reservation/Deltar inte i beslut 
Roger Jönsson (S), Birgitta Cestrone Nyman (S), Tommy Persson (S), Riccard Axtelius (S), 
Lilan Borén (S) och Eva Brodd (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat förslag till internbudget samt åtagande för 2022.  
Socialnämndens budgetram för 2022 är 747,1 mkr. Budgetramen innehåller förändring av 
ramen motsvarande 30,6 mkr vilket fördelas enligt följande: 
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Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 17 Dnr 2021/9 
 

Justerares signatur  
 

 
• Gemensam verksamhet totalt 3,1 mkr 
• Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 5,1 mkr 
• Individ-och familjeomsorg 20,6 mkr 
• Hälsa vård och omsorg 1,8 mkr 

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
• Internbudget 2022 Socialnämnden, 
• Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 4 januari 2022, 
• Beslut SNAU § 2/2022-01-13 Internbudget 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens förslag till 
internbudget och åtagande för 2022. Nämndens förändrade ram på 30,6 mkr fördelas enligt 
följande: 
 

• Gemensam verksamhet totalt 3,1 mkr 
• IT-kostnader  0,3 mkr 
• Färdtjänst 0,8 mkr 
• Låglönesatsning 2,0 mkr 

• Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 5,1 mkr 
• Minskade intäkter korttidsverksamheten 1,2 mkr 
• Poolen 0,5 mkr 
• Obalanser från 2021 3,4 mkr 

• Individ-och familjeomsorg 20,6 mkr 
• Externa placeringar  19,5 mkr 
• Resursfördelning hemtjänst 1,1 mkr 

• Hälsa vård och omsorg 1,8 mkr 
• Organisatoriska förändringar på grund av volymökningar 1,4 mkr 
• Nytt avtal för trygghetslarm 0,4 mkr. 

Föredragande vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Dan Kjellsson, förvaltningschef 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 17 Dnr 2021/9 
 

Justerares signatur  
 

 

Socialnämndens arbetsutskott behandling 
Frågeställningar framförs kring budget rörande föreningsbidrag samt budget för 
försörjningsstöd. Förvaltningen ser över detta 

Frågeställningar framförs kring budget rörande föreningsbidrag samt budget för 
försörjningsstöd. Förvaltningen ser över detta. 

Förslag till beslut under socialnämndens arbetsutskott sammanträde 
Då förvaltningen behöver se över budgeten i de frågor som väckts under sammanträdet 
föreslår Fredrik Roxenius (M) att socialnämndens arbetsutskott beslutar att socialnämndens 
arbetsutskott har tagit del av informationen och överlämnar åt socialnämnden att besluta i 
ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och överlämnar åt 
socialnämnden att besluta i ärendet. 

Föredragande vid socialnämndens sammanträde 
Dan Kjellsson, förvaltningschef 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 

Förslag till beslut under socialnämndens sammanträde 
Roger Jönsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att flytta 3,3 miljoner kr från 
skyddsutrustning som har med covid-19-pandemin att göra och flytta dessa till hemtjänsten. 
Om kostnader kommer att finnas för pandemin ska dessa eftersökas hos kommunledningen 
utifrån att det är en extra ordinär händelse. 
 
Vi socialdemokrater anser att hemtjänsten behöver mer resurser. Avdelningschef, 
fackförening, personal och revisorerna vittnar om hur tufft hemtjänsten har det. Hemtjänsten 
har mycket dubbelbemanningar dygnet runt och vak. Det motsvarar minst 12 helårsanställda. 
Därmed behövs det mer resurser till hemtjänsten så att mer personal kan anställas. 
 
Eva Hallmer Lindahl (L) begära ajournering. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 14:40 – 14:55. 
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Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 17 Dnr 2021/9 
 

Justerares signatur  
 

 
Eva Hallmer Lindahl (L) yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut med tillägg av beslutsmotivering: Treklövern menar att förvaltningen har möjlighet att 
fördela medel inom ramen och därför finns det redan nu förutsättningar för professionen att 
själv bedöma var medlen bäst behövs. 

 

Beslutsgång 
Ordförande, Anne Olofsdotter (M), ställer förvaltningens förslag till beslut med treklöverns 
beslutsmotivering mot Roger Jönssons (S) yrkande och finner att socialnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag till beslut med treklöverns beslutsmotivering. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar enligt förvaltningens förslag till beslut med treklöverns beslutsmotivering = 
JA. Den som röstar enligt Roger Jönssons (S) yrkande = NEJ.  
 
Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster beslutar socialnämnden enligt förvaltningens förslag till 
beslut med treklöverns beslutsmotivering. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst Avstår från att rösta 
Fredrik Roxenius (M) X 

 
 

Roger Jönsson (S) 
 

X  
Birgitta Cestrone Nyman (S) 

 
X  

Cecilia Fahlborg (M) X 
 

 
Tommy Persson (S) 

 
X  

Eva Hallmer Lindahl (L) X 
 

 
Riccard Axtelius (S) 

 
X  

My Henriksson (KD) X 
 

 
Eva Brodd (V) 

 
X  

Kent Andersson (SD) X 
 

 
Lilian Borén (S) 

 
X  

Mats Sidnor (M) X 
 

 
Anne Olofsdotter X 

 
 

 
Resultat: 

 
7 

 
6 

 

 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Budgetchef 
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Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 18 Dnr 2022/38 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Intern kontrollplan med risk-och väsentlighetsanalys 2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden godkänner förvaltningschefens förslag till intern kontrollplan med risk-och 
väsentlighetsanalys för 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2022. Enligt reglementet för 
intern kontroll i Ystads kommun ska respektive nämnd varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Framtagandet av planen ska föregås av en risk- och 
väsentlighetsanalys. Analysen syftar till att identifiera och kartlägga händelser som medför en 
risk att nå oönskat resultat. Riskerna har värderats utifrån sannolikheten för och 
konsekvenserna av inträffande. De rutiner/system som har hög risk- och 
väsentlighetsbedömning har lagts in i internkontrollplanen om inte tillräckliga kontroller 
redan existerar. 

Beslutsunderlag 
• Risk och väsentlighetsanalys (alla risker) 2022, 
• Intern kontrollplan 2022, 
• Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 18 januari 2022. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningschefens förslag till intern kontrollplan med risk-och 
väsentlighetsanalys för 2022. 

Föredragande 
Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
  
  
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 19 Dnr 2022/57 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Tilläggsanslag för uppstart av utökad dagverksamhet 2022 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tilldela Socialnämnden ett tilläggsanslag om 
1,7 miljoner kronor för utökning av dagverksamhet med demensinriktning, för 2022.  
 
Socialnämnden beslutar att den utökade verksamheten ska starta 1 mars 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 har antal biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen avseende dagverksamhet för 
brukare med demenssjukdom ökat. Verksamheten har inte kunnat verkställa beslut om 
dagverksamhet sedan augusti 2021 och fram till december 2021 fanns det 19 beslut om 
dagverksamhet som inte verkställts. 
 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tilldela Socialnämnden ett tilläggsanslag om 
1,7 miljoner kronor. Den utökade verksamheten startas den 1 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-21, Erika Hult, utredare 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tilldela Socialnämnden ett tilläggsanslag om 
1,7 miljoner kronor för utökning av dagverksamhet med demensinriktning, för 2022.  
 
Socialnämnden beslutar att den utökade verksamheten ska starta 1 mars 2022. 

Föredragande 
Dan Kjellsson, förvaltningschef 

Socialnämndens behandling 
På sammanträdet presenteras beräkning av eventuella vitesbelopp som skulle kunna 
föreläggas om kommunen inte verkställer besluten. Detta är beräknat per plats och med en 
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SN § 19 Dnr 2022/57 
 

Justerares signatur  
 

 
beräkning att platserna kan utökas med upp till 10 platser om så behövs. En plats beräknas 
kosta 17 tkr per plats per månad. Vid ett eventuellt vitesföreläggande för ej verkställda beslut 
beräknas ett pålägg med 25% vilket ger en summa av 21,3 tkr. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 20 Dnr 2022/59 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Projektplan för att ta fram en äldreomsorgsplan 2023-2030 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsplan under 
2022 i enlighet med den projektplan som lagts fram. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har i en projektplan lämnat förslag till hur en äldreomsorgsplan skulle kunna 
tas fram för Social Omsorg. Planen syftar till att ge en framtidsanalys över behoven inom 
äldreomsorgen och förslag till vilka åtgärder som socialnämnden kan behöva göra för att 
klara insatserna i framtiden. 

Beslutsunderlag 
Projektplan för att ta fram en äldreomsorgsplan, 2022-01-19 
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab, Jenny Blom, 2022-01-19 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsplan under 
2022 i enlighet med den projektplan som lagts fram. 

Föredragande 
Jenny Blom, enhetschef kansli- och utvecklingsstab 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Utredare Erika Hult, enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom 

24



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
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SN § 21 Dnr 2022/1 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Information; Rapport om boenden och lokaler 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg, informerar om följande: 

• Angående LSS-boende pågår en dialog med Ystadbostäder om att omvandla det 
tidigare stödboendet på regementsområdet till LSS-boende bestående av 10 
lägenheter. Det finns behov av att bygga ytterligare LSS-boende och det finns ett 
erbjudande om tomt vid gamla Willys som finns med i planeringen framåt. Det finns 
i dag 13 individer med beslut om LSS-boende (2 av dessa har fått erbjudande om 
lägenhet nyligen men inte återkommit med svar). 

• Angående Familjecentral så har man nu fastställt en behovsanalys från kommunens 
och regionens sida. Utifrån denna ska nu lokalsök genomföras. Tittar både på 
alternativ kring nybyggnation och ombyggnation. 

• Planer finns på att samlokalisera verksamheter på regementsområdet. Det skulle i så 
fall handla om verksamheterna som idag finns på Berghusa, Missunnavägen samt 
myndighetsenheten för funktionsvariation och en hemtjänstgrupp. Kan genom en 
sådan samlokalisering bland annat se vissa samordningsvinster. Har fått en 
hyresindikation och frågan kommer att tas upp på socialnämnden framöver för beslut 
i frågan. 

• Angående nybyggnation av särskilt boende i Trädgårdsstaden har det framförts en 
förfrågan från Ystabostäder och förvaltningen arbetar vidare med frågan. 

• För att ytterligare öka antalet platser inom särskilt boende för äldre tittar man även på 
möjligheter att bygga ut kring Vigavägen. Presenteras närmre för socialnämnden på 
sammanträdet i februari.  
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SN § 22 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Förvaltningschefen informerar 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg, lämnar följande information: 

• Låglönesatsningen har diskuterats tillsammans med Kommunal och man har kommit 
överens om att man vill satsa 70% av låglönesatsningen på personal inom hemtjänst 
och 30% på personal om särskilt boende. Socialnämnden ställer sig bakom 
prioriteringen efter informationen på sammanträdet. 

• Det har genomförts och försök till stölder inom bland annat Social Omsorgs 
verksamheter den gångna veckan. Förvaltningen ser över vad som kan säkras upp för 
att förhindra framtida stölder. Stölderna drabbade bland annat en hemtjänstgrupp där 
samtliga mobiltelefoner blev stulna. Påverkade verksamheten mycket men det löstes 
på ett bra sätt och ingen brukar blev drabbad av det inträffade. 

• Birgitta Wiklund, tidigare projektanställd inom Social Omsorg för olika uppdrag, har 
avlidit. 

• Riccard Axtelius (S) ställer fråga rörande en rekryteringsvideo som gjorts och som 
delgetts socialnämnden om vad syftet är med denna. Ajsela Music, verksamhetschef 
Hälsa, vård och omsorg, svarar att de tagits fram i marknadsföringssyfte och med 
hjälp av statsmedel.  
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Information; Mötesanteckningar delregional samverkan 
2021-12-03 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av mötesanteckningarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden tar del av mötesanteckningar från delregional samverkans möte den 3 
december 2021. 

Beslutsunderlag 
• Mötesanteckningar delregional samverkan 2021-12-03 
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SN § 24 Dnr 2021/384 
 

Justerares signatur  
 

 
 

Delegation enligt visselblåsarlagen 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen delegation att, på uppdrag från 
kommunjurist, HR-chef eller ekonomichef, motta information och genomföra utredning av 
rapporterad information enligt lag (2021:890) som skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden (visselblåsarlagen), som trädde i kraft 17 december 2021. 
 
Detta beslut gäller retroaktivt från den 17 december 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den 17 december 2021 föreslås en ny lag träda i kraft, lag (2021:890) om skydd för personer 
som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen).  
 
I regeringens proposition 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet lämnas 
förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 
23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, 
visselblåsardirektivet. 
 
Den nya lagen föreslås ersätta lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för 
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Det föreslås vidare ändringar i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som innebär att sekretess ska gälla vid 
uppföljningen av rapporter om missförhållanden och i domstol vid tillämpningen av den nya 
lagen. Även de ändringarna föreslås träda i kraft den 17 december 2021. 
 
En verksamhetsutövare är skyldig att ha en fastslagen intern rapporteringskanal om denne 
innehar 50 eller fler arbetstagare i sin verksamhet. Genom denna interna rapporteringskanal 
ska en rapporterande person kunna lämna sin information samt få återkoppling om vad som 
hänt i ärendet man rapporterar (visslar) om och denna återkoppling ska ske inom en viss 
tidsram. 
 
Verksamhetsutövaren är vidare skyldig att utse oberoende och självständiga personer som 
har att emotta informationen, utreda densamma samt lämna återkoppling i ärendet till den 
rapporterande personen, för verksamhetsutövarens räkning (5 kap. 5 § lag (2021:890) om 
skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Kommunstyrelsen utsåg den 24 
november 2021 kommunjurist, HR-chef och ekonomichef till särskilt utsedda behöriga 
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personer. De särskilt utsedda behöriga personerna ges även rätt att i sin tur ge mandat att till 
särskilda interna utredare lämna rapporterad information till utredning samt uppdra åt externt 
upphandlad utredare att utreda rapporterad information.  
 
De särskilda interna utredare det kan bli fråga om är kommundirektör, förvaltningschef för 
barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden och kulturnämnden, förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden och förvaltningschef för 
socialnämnden. 
 
Ärendet har inte barnchecklistats då det endast är av administrativ karaktär. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad den 17 januari 2022, av kommunjurist Lisa Syrén 

Mandelkonvalj. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen delegation att, på uppdrag från 
kommunjurist, HR-chef eller ekonomichef, motta information och genomföra utredning av 
rapporterad information enligt lag (2021:890) som skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden (visselblåsarlagen), som trädde i kraft 17 december 2021. 
 
Detta beslut gäller retroaktivt från den 17 december 2021. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Förvaltningschef Dan Kjellsson 
Kommunkansliet 
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Brev till Socialnämnden; Alla som arbetar i direktkontakt med 
vårdtagare skall vara vaccinerad mot Covid-19 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden beslutar att såsom svar till demensföreningen översända skrivelse 2022-01-17 
från ordföranden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Demensföreningen har i skrivelse till Socialnämnden begärt att all vårdpersonal inom 
äldreomsorgen ska vara vaccinerad mot covid-19. 
I en svarsskrivelse från ordföranden framkommer att antalet ovaccinerade inom Social 
Omsorg tyvärr är så pass hög att denna personalstyrka behövs för att omsorgsinsatserna ska 
kunna utföras. Förvaltningen arbetar dock vidare med att försöka motivera ovaccinerad 
personal till att ta vaccin. 

Beslutsunderlag 
• Demensföreningens skrivelse till socialnämnden, 2021-12-28, 
• Svarsskrivelse från ordföranden, 2022-01-17, 
• Tjänsteskrivelse från enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 

2022-01-17. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att såsom svar till demensföreningen översända skrivelse 2022-01-17 
från ordföranden. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Demensföreningen i Ystad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

  

SN § 26 Dnr   
 

Justerares signatur  
 

 
 

Övrigt 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
• Birgitta Cestrone Nyman (S) ställer fråga rörande hemlöshet. Hur många av de som 

sökt försörjningsstöd är hemlösa/bostadslösa och hur arbetar förvaltningen med 
dessa. Frågar även hur många av de som är hemlösa/bostadslösa som är barnfamiljer. 
Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, svarar att det 
finns en boendekoordinator inom verksamheten som arbetar med dessa frågor 
specifikt. Försöker hjälpa till med att hitta hyreslösningar. Hade under 2021 38 
ansökningar om andrahandskontrakt och den främsta anledningen till att man inte får 
ett förstahandskontrakt är att man har skulder sedan tidigare. Under 2021 kunde 8 
andrahandskontrakt övergå till förstahandskontrakt. Arbetar också med frågan med 
viss uppsökande verksamhet. Angående frågeställningen om hur många av de som är 
hemlösa/bostadslösa som är barnfamiljer ber Mattias om att få återkomma om. 

 
• Eva Brodd (V) ställer fråga om att det diskuterats i socialnämnden om att inte köpa 

LSS-platser på exempelvis Viljabo. Dan Kjellsson, förvaltningschef Social Omsorg, 
svarar att man försöker att undvika denna typ av placering i privata LSS-boenden då 
dygnskostnaden ofta är markant högre än placering i egna boenden och då placering i 
LSS-bostad ofta är en mycket långvarig placering är detta inte att föredra.  
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