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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll

2017-10-19

Protokollsutdrag intygas:

 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrisvägen 3, kl 09.00-11.30
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Maria Linde Strömberg
Justeringens
plats och tid

 

Underskrifter Paragrafer 149-167
Sekreterare Åsa Bullarbo

Ordförande Pia Ingvarsson

Justerande Maria Linde Strömberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2017-10-19

Datum för
anslags uppsättande

2017-10-20 Datum för
anslags nedtagande

2017-11-15

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Underskrift

Åsa Bullarbo
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Pia Ingvarsson (S)
Jan Vokoun (S)
Anita Olsson (S)
Anita Svensson (C)
Mats Kaldvee (ÖP) ersätter Christer Persson (ÖP)
Ann Madsen (MP)
Maria Linde Strömberg (M)
Anne Olofsdotter (M)
Ritva Håkansson (M)
Laila Lindström (SD)
Anna-Helena Hanson (FI)

Övriga närvarande: Mats Persson (S)
Berit Olsson (S)
Jeanette Ovesson (M)
Annelie Roshagen (KD)
Margarethe Müntzing (F!)

Stina Lundquist, socialchef
Åsa Bullarbo, vik nämndsekreterare
Martin Sjögren, chefsförhandlare § 150
Jeannette Lindroth, adm chef § 154
Per Persson, IFO-chef §§ 162-163
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 149 Dnr 2017/33

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av ärendelista - Socialnämnden 

Ärendebeskrivning

Föreligger nya ärenden
- Information om nytt arbetstidsavtal under punkten Inledning
- Förslag på sammanträdestider 2018

 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Att ändra ärendelistan enligt ovan
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 150 Dnr 2017/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om nytt arbetstidsavtal 

Ärendebeskrivning

Martin Sjögren, chefsförhandlare, informerar om nytt arbetstidsavtal.

Beslutsunderlag

Muntlig information

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Att lägga den muntliga informationen till handlingarna

_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 151 Dnr 2017/117

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rapportering till IVO ej verkställda beslut 2017 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunfullmäktige och Revisionen om det finns gynnande beslut som inte verkställts tre 
månader från beslutsdatum. Rapportering görs också om det finns avbrott i verkställighet 
där bistånd inte verkställts inom tre månader från datum för avbrott.

Rapport för tredje kvartalet 2017 har översänts till IVO avseende beslut enligt SoL och 
LSS.

Förvaltningen har för tredje kvartalet 2017 rapporterat ej verkställda beslut: 2 beslut om 
hemtjänst, 2 beslut om kontaktfamilj SoL 1 beslut avlösning i hemmet, 1 daglig verksam-
het förhandsbesked, 1 kontaktperson LSS, 1 ledsagning, 1 dagverksamhet/sysselsättning 
samt avbrott: 3 daglig verksamhet, 1 trygghetslarm.

Beslutsunderlag

Rapport tredje kvartalet 2017

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Rapporten för tredje kvartalet 2017 överlämnas till kommunfullmäktige och Simrishamns 
kommuns revisorer.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Simrishamns kommuns revisorer
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 152 Dnr 2017/51

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsbeslut 2017 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har tagit del av följande delegationsbeslut som anmäls:

1. Individ- och familjeutskottets protokoll 2017-09-21, § 161, 2017-09-28, §§ 162–
163, 2017-10-05 §§ 164-175

2. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm, 
september 2017

3. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av alkohollagen, september 2017
4. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, 

september 2017
5. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, september 

2017
6. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, september 2017
7. Personaladministrativa ärenden, nyanställda på socialförvaltningen, september 

2017
8. Socialchefen, september 2017:

 beslut gällande Lex Sarah-ärenden/avvikelser 

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 153 Dnr 2017/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Statistik 

Ärendebeskrivning

Statistik avseende verkställda beslut vid korttidsboende samt verkställda och ej verkställda 
beslut om särskilt boende för september 2017 redovisas. I statistiken redovisas också anta-
let lediga lägenheter i särskilt boende, betalningsansvar samt antalet trygghetslarm.

Beslutsunderlag

Statistik

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Statistik för september 2017 läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 154 Dnr 2017/90

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning avseende Socialnämndens verksamhetsområde för perioden 
januari-september 2017 redovisas.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning september 2017

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Ekonomisk uppföljning för Socialnämndens verksamhetsområde t o m september 2017, 
läggs till handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 155 Dnr 2017/224

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillsyn HVB Ungdomsboendet Strandbadsvägen 

Ärendebeskrivning

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-10-02 efter tillsyn. IVO avslutar 
ärendet. Inspektionen visar att lämplighetsbedömningarna behöver kompletteras, vissa 
ungdomar delar rum, verksamheten hanterar inkomna klagomål och synpunkter, samman-
ställningar har inte gjorts, all personal har fått information om Lex Sarah, verksamheten 
förebygger och uppmärksammar allvarliga incidenter i boendet, bemanningen är tillräcklig, 
personalen och föreståndaren har den sammantagna kompetens som behövs för att tillgo-
dose ungdomarnas behov.

Beslutsunderlag

Beslut IVO

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Att lägga IVO:s beslut till handlingarna.

_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 156 Dnr 2017/216

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillsyn av stödboende Vinkelgatan 

Ärendebeskrivning

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-09-19 efter tillsyn. IVO avslutar 
ärendet. IVO har följande synpunkter: att dela sovrum i ett stödboende kan innebära risker 
och minska möjligheten till att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv, att 
verksamheten behöver utveckla dokumentationen av sina lämplighetsbedömningar, att 
verksamheten har den bemanning som behövs, att föreståndaren har den sammantagna 
kompetens som behövs för att leda, utveckla och följa upp verksamheten, att personalens 
sammantagna utbildningar och erfarenhet ger förutsättningar för att möta de behov mål-
gruppen har tillförsäkra en trygg och säker insats.

Beslutsunderlag

Beslut IVO

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Att lägga IVO:s beslut till handlingarna

_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 157 Dnr 2017/215

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillsyn av HVB Simrishamns ungdomsboende 

Ärendebeskrivning

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-09-19 efter tillsyn. IVO avslutar 
ärendet. Inspektionen visar att verksamheten bör utveckla dokumentationen av sina lämp-
lighetsbedömningar, flera ungdomar delar rum vilket innebär risker, bemanningen och per-
sonalens kompetens ger förutsättningar för att möta målgruppens behov och tillförsäkra en 
trygg och säker vård, verksamheten har system för synpunkter och klagomål.

Beslutsunderlag

Beslut IVO

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Att lägga IVO:s beslut till handlingarna.

_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 158 Dnr 2017/214

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillsyn av HVB för barn och unga vid Äppelvikens ungdomsboende. 

Ärendebeskrivning

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-09-18 efter tillsyn. IVO avslutar 
ärendet. Inspektionen visar att verksamheten bör utveckla dokumentationen av sina lämp-
lighetsbedömningar, flera ungdomar delar rum vilket innebär risker, bemanningen och per-
sonalens kompetens ger förutsättningar för att möta målgruppens behov och tillförsäkra en 
trygg och säker vård, verksamheten har system för synpunkter och klagomål.

Beslutsunderlag

Beslut IVO

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Att lägga IVO:s beslut till handlingarna.

_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 159 Dnr 2017/180

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppsägning av nuvarande avtal och förslag till nytt avtal om patient-
nämndsverksamhet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 

Ärendebeskrivning

Nuvarande avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och Skånes kommu-
ner från år 2006 har behövts se över. Patientnämnden har sagt upp nuvarande avtal och har 
lämnat förslag på nytt avtal.

Beslutsunderlag

Skrivelse
Förslag till avtal 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Att godkänna avtal fr o m 2018-01-01 om patientnämndsverksamhet samt uppdra åt ordfö-
rande att underteckna detsamma

_______

Beslutet expedieras till:
Patientnämnden
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 160 Dnr 2017/119

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsförteckning för socialnämnden 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har sedan 2015 ett avtal med Vellinge kommun om kommungemen-
sam social jour. Idag har sociala jouren varit tvingad att kontakta ordförande eller motsva-
rande för att beslut ska kunna fattas, även verksamhetsbeslut. Detta förslag till förändring i 
delegationsförteckningen innebär att namngivna tjänstemän, förordnade vid Sociala Jouren 
Syd kan fatta beslut under icke kontorstid, enligt avtal och riktlinjer.

Beslutsunderlag

Skrivelse
Bilaga, förändringar i delegationsförteckning

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Att anta reviderat förslag till delegationsförteckning.

_______

Beslutet expedieras till:
IFO-chef
Ec Barn och unga
Ec Vuxenenheten
Sociala Jouren Syd
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 161 Dnr 2017/225

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Teckningsrätt 

Ärendebeskrivning

I samband med personalförändringar föreslås förändringar för namngivna personer att 
teckna vissa konton.

Beslutsunderlag

Skrivelse

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Att medge personer nämnda i skrivelse att teckna socialförvaltningens check, konto för 
överföringar elektroniskt inklusive tjänsten förladdat kort respektive plus- och bankgiro

Tidigare beslut 2017-03-23 om teckningsrätt upphör att gälla

_______

Beslutet expedieras till:
SC
AC IFO
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 162 Dnr 2017/211

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till höjning av ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serve-
ringstillstånd fr o m januari 2018 

Ärendebeskrivning

Alkoholenheten i Tomelilla har genomfört utredning avseende ansöknings- och tillsynsav-
gifter gällande serveringstillstånd. Höjning av avgifterna har inte skett sedan 2014. Avgif-
terna bör vara knutna till arbetskostnadsindex och borde omräknas var år. Alkoholenheten 
har gjort överväganden utifrån de erfarenheter de gjort sedan 2014 vad gäller tidsåtgång för 
arbetsuppgifter. I förslaget finns vissa ökningar av avgifterna, men också vissa minskning-
ar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Avgifter 2018

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att anta förslag till ansök-
nings- och tillsynsavgifter för 2018.

Anteckning till protokollet
Avstår från att delta i beslutet: Maria Linde Strömberg, Ritva Håkansson, Anne Olofsdotter 
och Jeanette Ovesson.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Alkoholenheten
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BeslutsInstansNamn Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 163 Dnr 2017/226

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ensamkommande ungdomar utan PUT som fyller 18 år
Ärendebeskrivning

Ensamkommande ungdomar som inte har permanent uppehållstillstånd (PUT) och som 
fyller 18 år övergår från kommunens ansvar till Migrationsverkets ansvar. I dagsläget görs 
en individuell bedömning i varje enskilt fall om det är lämpligt att ungdomen överlämnas 
till Migrationsverkets ansvar eller om ungdomens erbjuds bo kvar inom ramen för kommu-
nens ungdomsboenden.

I regeringens förslag till ändringar i höstbudgeten föreslås det att kommunerna ska erhålla 
ett tillfälligt kommunbidrag 2017 och 2018 för att göra det möjligt för kommunerna att låta 
ensamkommande, asylsökande ungdomar, bo kvar för att slutföra sina studier. Föreslaget 
tillfälligt kommunbidrag täcker inte hela kostnaden för ungdomsboende.

Nu fråga om socialnämndens inställning i frågan samt finansiering.

Beslutsunderlag

Skrivelse med bilaga

Yrkande

Anna-Helena Hanson (F!) yrkar att socialnämnden beslutar att låta de ensamkommande 
ungdomar utan PUT som blir 18 år och går i skola, får avsluta sina studier fram till och 
med juni 2018.

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer Anna-Helena Hanssons yrkande mot sitt eget yrkande.
Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla socialförvaltningens förslag till 
beslut.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Individuella beslut i enlighet med intentionerna i socialtjänstlagen ska fortsatt gälla för 
ensamkommande ungdomar utan PUT som fyller 18 år.
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BeslutsInstansNamn Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 163 forts Dnr 2017/226

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservation
Anna-Helena Hansson (F!) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reserva-
tion.
___

Beslutet expedieras till:
AC IFO
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 164 Dnr 2017/233

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdestider 2018 

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag på sammanträdestider för socialnämnd och Individ- och familjeutskott 
för år 2018.

Beslutsunderlag

Förslag 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Att godkänna förslag på sammanträdestider för år 2018

_______

Beslutet expedieras till:
KF
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 165 Dnr 2017/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 

Ärendebeskrivning

Protokoll från brukar- och anhörigrådet i SÖSK 2017-08-29
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Meddelanden läggs till handlingarna
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2017-10-19

§ 166 Dnr 2017/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurs- och konferensinbjudningar 

Ärendebeskrivning

Kursinbjudningar bifogade i ärendet.

Beslutsunderlag

Inbjudningar till kurser och konferenser

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Inbjudningar till kurser och konferenser läggs till handlingarna
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164
Socialnämnden Sammanträdesprotokoll

2017-10-19

§ 167 Dnr 2017/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information 

Ärendebeskrivning

Information lämnas muntligt på sammanträdet:

Beslutsunderlag

Muntlig information

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Den muntliga informationen läggs till handlingarna

  

 

22


	Protokoll förstasida
	Beslut SN 2017-10-19
Ändring av ärendelista - Socialnämnden 
	Beslut SN 2017-10-19
Information om nytt arbetstidsavtal
	Beslut SN 2017-10-19
Rapportering till IVO ej verkställda beslut 2017 - samlingsdiarienummer
	Beslut SN 2017-10-19
Delegationsbeslut 2017
	Beslut SN 2017-10-19
Statistik till socialnämnden gällande vård och omsorg 2017 - samlingsdiarienummer
	Beslut SN 2017-10-19
Ekonomisk uppföljning 2017 - samlingsdiarienr
	Beslut SN 2017-10-19
Tillsyn HVB Ungdomsboendet Strandbadsvägen
	Beslut SN 2017-10-19
Tillsyn av stödboende Vinkelgatan
	Beslut SN 2017-10-19
Tillsyn av HVB Simrishamns ungdomsboende
	Beslut SN 2017-10-19
Tillsyn av HVB för barn och unga vid Äppelvikens ungdomsboende.
	Beslut SN 2017-10-19
Uppsägning av nuvarande avtal och förslag till nytt avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne
	Beslut SN 2017-10-19
Delegationsförteckning för socialnämnden
	Beslut SN 2017-10-19
Teckningsrätt
	Beslut SN 2017-10-19
Förslag till höjning av ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd fr o m januari 2018
	Beslut SN 2017-10-19
Ensamkommande ungdomar utan PUT som fyller 18 år
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2017-10-19
Sammanträdestider 2018
	Beslut SN 2017-10-19
Meddelanden till socialnämnden 2017
	Beslut SN 2017-10-19
Kurs- och konferensinbjudningar 2017
	Beslut SN 2017-10-19
Aktuell information till socialnämnden 2017

