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§ 30

Sammanträdesprotokoll
2022-03-09

Dnr 2022/19

Val av justerare
Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 31

Sammanträdesprotokoll
2022-03-09

Dnr 2022/20

Fastställande av ärendelista
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
•

Godkänna upprättad ärendelista.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 32

Sammanträdesprotokoll
2022-03-09

Dnr 2022/93

Information från Barn- och utbildningsnämnden
Närvarande: Jan Rejdnell (L), Jaennine Olesen (M), Christer Grankvist (S) samt Anders
Wedin, förvaltningschef
Verksamhetsaktuella frågor
Sedan nyår pågår diskussion om elevernas måluppfyllelse och psykiska hälsa. Detta gäller
framförallt högstadie- och gymnasieelever. Mår fler elever sämre blir även måluppfyllelsen
sämre. Detta beror troligtvis inte enbart på Covid 19. Finns ett bra samarbete med socialförvaltningen inom området.
Pågår arbete för en tillfredsställande lokalförsörjning. Behovet av lokaler är skickat till
lokalförsörjningsgruppen som tittat på lokalbehovet.
Fr o m hösten 2022 kommer Simrishamns kommun ha en gymnasieskola.
Uppföljning av ekonomi
Resultatet för 2021 visar minus 4,5 mnkr. Orsaker är bland annat uteblivna statsbidrag,
nedskrivning IT, omkostnader med anledning av rättstvister och ökade omkostnader för
särskilt stöd. Skolverket är tydliga med att om det finns särskilda behov hos elever måste
detta sättas in.
Skolmiljarden påverkar resultat med ca 2 mnkr.
Förvaltningen har arbetat fram tydligare rutiner för ekonomisk uppföljning. Förhoppningen
är att det nya ekonomisystemet ska innebära tydligare fördelningar.
Uppföljning av mål
Uppsatta nämndmål för 2021 är i huvudsak uppfyllda.
I grundskolan har andelen elever som uppnått kunskapskraven sjunkit från ca 70,2 % till
66 %. Inom gymnasieskolan har det sjunkit från 67,4 % till 65,7 %.
Trenden har även observerats i de lägre årskurserna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 32 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-03-09

Dnr 2022/93

Verksamhetens kvalité
Kvalitén bedöms över lag vara bra, men utvecklingsmöjligheter finns.
Redovisning av intern kontroll
Under 2021 har nämnden följt upp två kontrollpunkter:
-

Rutiner för ekonomisk uppföljning

-

Säkerställande av tillförlitlig statistik.

Uppföljningen resulterade i
-

Rutin för ekonomisk uppföljning

-

Utlåtande kring brister tidigare inom nämndens verksamhetsområde.

Efterlevnad av uppställda direktiv
Den ekonomiska kontrollen och styrningen för barn- och utbildningsnämnden behöver
utvecklas.
Redovisning av privata utförare
Uppföljningen av privata utförare under 2021 behandlades i nämnden november 2021.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 33

Sammanträdesprotokoll
2022-03-09

Dnr 2022/94

Information från socialnämnden
Närvarande: Ingela Bröndel (M), Anneli Roshagen (KD) och Berit Olsson (S)
Pandemiåret har inneburit en otroligt tung personalsituation bland annat på grund av smittorisken. Trots detta har man lyckats lösa situationen även om vissa arbetsuppgifter har fått
pausas under en tid.
Inom Simrishamns kommun har man 208 lägenheter i särskilt boende varav 45 är på Vardaga, Joneberg. Idag finns det kö till särskilt boende och merparten av de sökande önskar
ett boende i Simrishamn.
Efterfrågan på hemtjänst har ökat, speciellt i Simrishamn. Ca 17 500 timmar per månad.
Fler brukare har idag dubbelbemannat i sitt enskilda boende.
Äldreomsorgslyftet har inneburit att 29 medarbetare har gått utbildning till undersköterska.
Medarbetarna har arbetat 50 % och studerat 50 %.
Stimulansmedel från socialstyrelsen till områden inom demens har slagit väl ut. Projektet
går nu vidare till ”matchning”, det vill säga hur man ser på att ändra sin vardag i den ofrivilliga ensamheten. Kommunen har blivit uppmärksammade internationell för detta.
I Hammenhög har man installerat en ”samtalsbänk”.
Förvaltningen fortsätter satsningen på Välfärdsteknik, t ex vätskepåminnare, musikkudde,
lyftkuddar på särskilda boenden och roterande säng för att slippa trycksår.
Vid pandemins början köptes det in surfplattor för att de boende skulle kunna upprätthålla
kontakt med familj och vänner.
Förvaltningen har fått statsbidrag till accesspunkter på boenden för att kunna använda tekniken.
Standardhöjning har gjorts i ca 50 lägenheter.
Arbetsmiljöproblem i lokalerna på Stenbocksgatan har gjort att hyresavtal har tecknats för
lokaler på Simrishamns sjukhus. En viss ombyggnad kommer behövas för att kunna uppfylla säkerhetskraven för verksamheten. Inflyttning kommer starta i april genom att en enhet flyttar in i taget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 33 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-03-09

Dnr 2022/94

Förebyggande arbete inom IFO, Individ- och familjeomsorg, har bland annat resulterat i att
sedan drygt ett år tillbaks finns en arbetsterapeut anställd. Man ser redan nu positiva effekter utav detta.
Ca 60 familjer har kontakt med familjecentralen, ingen utlandsfödd familj i dagsläget.
Socialstyrelsen har information på sin hemsida om hur LVU fungerar. Länsstyrelsen har
möten med kommuner men mycket koncentreras på storstadsregionerna.
2021 var en besvärlig sommar vad gällde semestervikarier. Vid pågående rekrytering ser
man ett litet intresse för tjänsterna vilket gör det besvärligt
Tendensen är densamma i hela landet och innebär en stor utmaning inför sommaren.
Den 5 och 6 maj sker en ”Teknikmässa” på Skeppet. Kommer även bli kvällsevent på
Skeppet gällande psykisk ohälsa. Brukarorganisationer och föreningar är inbjudna för att
ges möjlighet till att presentera sina respektive verksamheter.
Brukarsamverkan, BISAM, avslutades i början av 2021. Brukarråd i kommunen är kontaktade och ett första möte har ägt rum.
LSS-verksamheten kommer ha en vernissage på ”Café Stinsen” i samband med påskrundan.
Flertalet mål blev inte uppfyllda under 2020 samt 2021. Fortsatt förändring inom bilflottan
som sker gemensamt med samhällsbyggnadsförvaltningen. I nuläget har man 3 elbilar.
Anhörigkonsulent är anställd som sysslar med utbildning både intern och externt.
Funktionsvariation ska inte vara ett hinder – ett mycket viktigt mål för förvaltningen.
Att ha en äldreomsorgsplan är idag ett lagstadgat krav.
Handläggarenheten är en viktig del i verksamheten (beslut om särskilt boende, trygghetslarm etc). Det är viktigt att den sökande/företrädaren tydligt förstår processen.
Den interna kontrollen följs noggrant från nämndens sida. Dokumentation är viktigt och är
även ett stort arbete för medarbetarna. Lifecare är infört som är ett system där man kan se
vad som gäller för respektive brukare.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 34

Sammanträdesprotokoll
2022-03-09

Dnr 2022/88

Information från ÖKRAB
Närvarande: Christer Akej (M), Bo Persson, Johnny Meerwald och Sofia Walters
Pandemin har gjort att det varit ett annorlunda år och detta ser man bland annat i mängden
hushållsavfall/matavfall som ökat. Troligtvis hänger detta samman med hemarbete och
”hemester”. Ökningen av hushållsavfall är från 8 668 ton år 2020 till 8 881 ton år 2021.
Återvinningscentralerna visa en minskning från 11 359 ton åt 2020 till 9 143 ton år 2021.
I budget 2022 framgår att taxan behöver höjas med 2,5 %. Höjningen baseras på indexhöjningar.
Bemanningen har ökats för att kunna tillgodose bättre service framförallt under sommaren
men även för att ge bättre arbetsförhållanden för personalen.
Under 2022 planeras utbildning av medarbetare för att man ska kunna täcka upp för
varandra när det gäller känsliga arbetsmoment, t ex vid fakturering.
Producentansvaret för tidningar övergick till kommunen fr o m 2022.
Remissrunda pågår från regeringen vad gäller insamling av bostadsnära förpackningar.
Besked från regeringen väntas under våren.
När det gäller entreprenörer löper nuvarande kontrakt ut 1 april 2024.
Uppsamling av slam är aviserad och handlingar kommer tas fram under våren.
Upphandlingen av renhållning kan inte göras förrän beslut om bostadsnära insamling är
klar.
Kretsloppsplan 2021-2030 är antagen av ägarkommunerna i december 2020.
Grupper är tillsatta som ska arbetare vidare med planen.
Renhållningsföreskrifter är reviderade eftersom Miljöförbundet har haft vissa synpunkter.
Mängden plast ökar. Förhoppningen är att den ska minska då hushållen får möjlighet att få
den hämtad vid sin fastighet. Plast och textilier är svåra att återvinna.
SYSAV aviserar kraftiga höjningar på mottagande av restavfall fr o m 2023. Detta bland
annat på grund av höga diesel- och bensinkostnader.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 34 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-03-09

Dnr 2022/88

Översyn av bolaget pågår – vara kvar eller inte. Man håller på att se på olika alternativ.
En utmaning för bolaget är att minska matavfallet. Man måste bli bättre på att inom kommunen ge möjlighet till källsortering i det offentliga rummet.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 35

Sammanträdesprotokoll
2022-03-09

Dnr 2022/87

Information från miljöförbundet
Närvarande: Cecilia Fahlborg (M) och Carina Barthel
En del av förbundets tillsyn under 2021 har fått göras digitalt på grund av pandemin. Trots
pandemin har man haft ett lågt sjuktal vilket är glädjande.
Önskan om hemarbete har man försökt tillgodose i den mån det är möjligt.
Under 2021 köpte man in 4 nya bilar.
Förbundets krav om kostnadstäckning är 50 % men man har kommit upp i 72 %. När det
gäller alkoholtillsynen kom man upp i 90 %.
Under hösten gjordes alkoholtillsyn tillsammans med livsmedelstillsyn. Trängselkontrollerna försökte man också lägga i samband med denna tillsyn.
Plan fanns för ny alkoholtaxa under 2021 men den drogs tillbaka och nytt förslag ska tas
fram.
Organisationen ser stabil ut. En del uppsägningar har skett under året men det har varit lätt
att rekrytera nya medarbetare.
Funderingar finns på hur man skulle kunna jobba analogt med tanke på världssituationen
idag.
Regeringsbeslut finns på efterhandsdebitering av livsmedel fr o m 2024.
Förbundets överskott beror bland annat på de 1,3 mnkr som man fick för att genomföra
trängselkontroller.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

