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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Maria Linde Strömberg (M)
Ingela Bröndel (M)
Åke Andrén-Sandberg (L) §§ 80-87, 91-96. Livia Laks ersätter §§ 
88-90
Anita Svensson (C)
Anne-Li Roshagen (KD)
Agneta Åhlin (S)
Rawan Halbouni (S) ersätter Leif Lindstrand (S)
Berit Olsson (S)
Anders Eneborg (F!) ersätter Susanne Ringskog Vagnhammar (V)
Christer Persson (ÖP)
Åsa Blixt (SD)
Anna-Lena Jönsson (SD)

Övriga närvarande: Annica Månsson (M)
Lars Ragnarsson (M)
Livia Laks (M)
Monica Engebo (M)
Mats Kaldvee (ÖP)
Siv Bildtsén (MP)
Bodil Paulsson (SD)
Jeannette Lindroth, administrativ chef, §§ 85-86
Stina Lundquist, socialchef
Victor Nordin, nämndsekreterare
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 80 Dnr 2019/110

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av ärendelista 

Ärendebeskrivning

Ändring föreslås i dagens ärendelista. 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Ärende nr. 16 i kallelsen, Aktuell information, utgår ur dagens ärendelista. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 81 Dnr 2019/23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lex Sarah Skönadal - Längan 

Ärendebeskrivning

Socialchef beslutade den 15 januari 2019 att, enligt 14 kap. 7 § SoL göra en anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av ett allvarligt missförhållande. Händelsen inträf-
fade den 27 december 2018 på särskilda boendet Skönadal, avdelningen Längan.

Socialförvaltningen har redovisat utredning enligt 14 kap. 6 § SoL och komplettering av 
utredningen till IVO som den 24 april 2019 beslutat att avsluta ärendet och inte vidta några 
ytterligare åtgärder. 

Beslutsunderlag

Avvikelserapport 1411 och anmälan till IVO
Utredning enligt 14 kap. 6 § SoL med bilagor 2019-03-01
Begäran om komplettering från IVO 2019-03-06
Komplettering av utredning med bilagor 2019-03-26
Beslut från IVO 2019-04-24

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 82 Dnr 2019/98

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda be-
slut 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg om det 
finns gynnande beslut enligt SoL, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg, samt be-
slut enligt LSS, omsorger om personer med funktionsnedsättning, 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 första kvartalet 2019 har översänts till Inspektionen för vård och omsorg. Soci-
alnämnden har för första kvartalet 2019 sju ej verkställda besluta att rapportera. Två avser 
beslut enligt LSS och insatsen daglig verksamhet. Fem avser beslut enligt SoL äldre-
omsorg varav fyra insatsen dagverksamhet och en insatsen boendestöd. 

Beslutsunderlag

Rapporter första kvartalet 2019

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Information om rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut 
för första kvartalet 2019 läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 83 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning

1. Individ- och familjeutskottets protokoll 2019-05-09, §§ 43-50
2. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av alkohollagen, april och maj 2019
3. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm, 

april 2019
4. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, april 2019
5. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, april 2019
6. Personaladministrativa ärenden, nyanställda på socialförvaltningen, april 2019
7. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, 

april 2019

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 84 Dnr 2019/41

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Statistik till socialnämnden gällande vård och omsorg 

Ärendebeskrivning

Statistik avseende verkställda beslut vid korttidsboende samt verkställda och ej verkställda 
beslut om särskilt boende för april 2019 redovisas. I statistiken redovisas också antalet le-
diga lägenheter i särskilt boende, antalet trygghetslarm och betalningsansvar.

Beslutsunderlag

Statistik april 2019

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Statistik för april 2019 läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 85 Dnr 2019/65

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning avseende socialnämndens verksamhetsområde för perioden januari 
– april 2019 redovisas

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning april 2019

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Ekonomisk uppföljning för socialnämndens verksamhetsområde till och med april 2019 
läggs till handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 86 Dnr 2019/96

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budgetskrivelse 2020-2022 

Ärendebeskrivning

Enligt budgetanvisningar ska respektive nämnds budgetskrivelse lämnas in för vidare cen-
tral beredning. Det innebär att Socialnämnden ska fatta ett beslut vid nämndssammanträdet 
den 20 juni. 

För att nämnden ska ha möjlighet att arbeta med prioritering av finansieringsmöjligheter 
samt prioritering av nya äskande så lämnas vid dagens sammanträde en budgetskrivelse 
som innehåller förslag på möjliga besparingar som förvaltningen ser som möjliga att ge-
nomföra inför år 2020. 
Därtill lämnas också ett underlag på förslag på nya äskande efter att förvaltningen genom-
lyst vilka utmaningar man står inför.

I budgetskrivelsen gällande 2020 års budget har nämnderna i uppdrag att beskriva bespa-
ringsåtgärder motsvarande 1 procent av budgetramen för 2019. För socialnämnden innebär 
det besparingar på ca 4 900 tkr. 

Nämnderna tilldelas investeringsramar årsvis för hela treårsperioden 2020-2022. För en ny 
period är det således endast ramen för det sista budgetåret som behandlas. Socialnämnden 
äskar 5 100 tkr för år 2022.

Nämndmålen är i nuläget endast ett förslag, dessa beslutas i samband med beslut om in-
ternbudget vid nämndssammanträdet i december 2019.

Bilaga 1 är en demografisk beräkning som visar en prognos av hur den åldrande befolk-
ningen i Simrishamns kommun påverkar nivåerna av behovet i ordinärt samt särskilt boen-
de. Beräkningen är gjord utifrån nivån av behov av insatser per februari 2019.

Ärendet som kommer till nämnden den 20 juni kommer att kompletteras med Taxor och 
avgifter 2020 samt med MBL protokoll.

För att eventuella frågor ska kunna besvaras vid nämndens junisammanträde så behöver 
förvaltningen få in dessa senast den 7 juni.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse Socialnämnden 2020-2022
Budgetskrivelse Socialnämnden 2020-2022
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 86 forts Dnr 2019/96

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bilaga 1 Demografisk beräkning
Skriftliga synpunkter från Kommunal och Vision
Skriftliga synpunkter från Sveriges arbetsterapeuter

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Finansieringsmöjligheter och nya äskande diskuteras i nämndens politiska grupper 
som framför sina förslag i prioriteringsordning att behandlas på socialnämndens 
sammanträde den 20 juni.

 Eventuella frågor till förvaltningen ska vara inskickade senast den 7 juni för att 
kunna besvaras den 20 juni.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 87 Dnr 2019/104

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revidering av regler för resursfördelning Daglig verksamhet 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har tidigare fattat beslut om regler för resursfördelning av socialnämndens 
verksamheter som utförs av utförare inom avdelningarna Vård och omsorg samt LSS och 
socialpsykiatrin. Socialnämnden beslutade den 21 februari 2019, § 30, att fastställa samtli-
ga regler i en förvaltningsgemensam regelhandbok. 

Reglerna för resursfördelning av daglig verksamhet har nu arbetats om. Viktning sker nu 
med utgångspunkt från de behovsområden som används i modellen IBIC – Individens be-
hov i centrum. Omsorgshandläggare utreder dessa behovsområden vid prövning av rätt till 
insats. Att samma behovsområden återfinns även i resursfördelningsreglerna innebär en 
tydlighet och överensstämmelse även vid bedömning av resurser. Viktningen uttrycks nu 
även i procentenheter.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-07
Utdrag ur regelhandbok beslutad 2019-02-21
SN beslut 2019-02-21 § 30

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Revidera regler för resursfördelning i daglig verksamhet enligt föreliggande förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Enhetschefer daglig verksamhet
Handläggarenheten
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 88 Dnr 2019/93

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Behov av boende 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har önskat att förvaltningen beskriver den aktuella situationen vad gäller 
olika boendeformer för äldre och hur framtida behov bedöms se ut.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-03
Vård och omsorgsplan 2014–2022
Enkät till kommuninvånare om ”Mellanboende

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Ge socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta kartlägga behov och möjligheter till alternati-
va boendeformer.

_______
Beslutet expedieras till:
Avdelningschef Vård och Omsorg
Planerings-och utredningssekreterare
Administrativ chef
VD Simrishamnsbostäder
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 89 Dnr 2019/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inriktningsbeslut Drevviken 

Ärendebeskrivning

Drevviken är intresserade av att bygga ett nytt särskilt boende i området Skansen. Boendet 
planeras att ha 60 platser och drivas av extern aktör enligt LOV. Drevviken önskar inrikt-
ningsbeslut från Socialnämnden för att gå vidare i processen. Det är två inriktningsbeslut 
Drevviken efterfrågar: 

1. att Socialnämnden i anslutning till att nytt särskilt boende med 60 platser står klart 
stänger ett äldre boende med minst 40 platser.

2. att Socialnämnden utbetalar lokalkostnadsersättning anpassad för dagens situation 
och byggkostnader.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut Drevviken 2019-05-03
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Behov av boende 2019-05-03

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Bordlägga ärendet till socialnämndens sammanträde 20 juni 2019
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 90 Dnr 2019/87

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återrapportering från Lillevång 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade den 25 april 2019, § 72, i ärende om verksamhetsuppföljning av 
Attendo Lillevång att ge Attendo i uppdrag att en gång per månad, fram tills avtalsslut, 
redovisa planerad och faktisk bemanning till socialnämnden.  

Attendo har inkommit med redovisning avseende perioden från beslutsdatum fram till må-
nadsslut i april, det vill säga den 25–30 april. Kommande redovisningar kommer att vara 
hela månader. 

Attendo redovisar även, på socialnämndens begäran, bemanning enligt avtal på Lillevång. 

Beslutsunderlag

Attendos redovisning av bemanning 25-30 april
Attendos redovisning av bemanning enligt avtal

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Redovisningen läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 91 Dnr 2019/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsuppföljning IFO handläggarenheten 2019 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsuppföljning för handläggarenheten har genomförts under april 2019. I verk-
samhetsuppföljningen har enhetschef och förste handläggare svarat på enkät. Kontroll av 
dokumentation har genomförts i verksamhetssystem genom aktgranskning. Besök i verk-
samheten har skett i samband med metodmöte.

Verksamhetsuppföljningen visar på en välfungerande verksamhet. Handläggarenheten fö-
reslås vidta vissa åtgärder gällande bland annat dokumentation, målarbete och revidering 
av rutin. 

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning april 2019

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Ge handläggarenheten i uppdrag att återkomma med redovisning av genomförda åtgärder 
senast den 30 juni 2019. 

_______
Beslutet expedieras till:
Enhetschef handläggarenheten
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 92 Dnr 2019/95

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kvartalsuppföljning av nämndsmål 

Ärendebeskrivning

Uppföljning av nämndsmålen för kvartal 1 2019 redovisas muntligt av socialchef

Beslutsunderlag

Muntlig information

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Uppföljning av nämndsmål för kvartal 1 2019 läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 93 Dnr 2019/97

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kvartalssammanställning av avvikelser samt synpunkter och klagomål 

Ärendebeskrivning

Enligt socialförvaltningens rutin för Lex Sarah och annan avvikelse ska en sammanställ-
ning av avvikelser redovisas kvartalsvis till socialnämnden. I ärendet redovisas avvikelser 
(SoL och LSS) samt inkomna synpunkter och klagomål för kvartal 1 2019. 

Under kvartal 1 har 3 Lex Sarah och 24 annan avvikelse inrapporterats. De är fördelade 
enligt följande:

 Vård och omsorg: 1 Lex Sarah och 20 annan avvikelse
 Individ- och familjeomsorgen: 1 Lex Sarah och 4 annan avvikelse
 LSS-verksamheten: 1 Lex Sarah

Under kvartal 1 har 11 synpunkter och klagomål inkommit. De är fördelade enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg: 2
 LSS-verksamheten: 1
 Vård och omsorg: 5
 Tillhörande mer än en avdelning: 3

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-16
Bilaga 1 – sammanställning avvikelser kvartal 1 2019
Bilaga 2 – sammanställning synpunkter och klagomål kvartal 1 2019
Rutin för Lex Sarah och annan avvikelse
Rutin för synpunkter och klagomål

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Redovisning av avvikelser samt synpunkter och klagomål för kvartal 1 2019 läggs till 
handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 94 Dnr 2019/107

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Risk- och sårbarhetsanalys socialförvaltningen 2019 

Ärendebeskrivning

Risk- och sårbarhetsgruppen har sammanställt risk- och sårbarhetsanalys för socialförvalt-
ningen 2019.

Beslutsunderlag

Risk- och sårbarhetsanalys socialförvaltningen 2019

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Risk- och sårbarhetsanalys för socialförvaltningen 2019 läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 95 Dnr 2019/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden till socialnämnden 

Ärendebeskrivning

Beslut SBN 2019-04-25, § 85 – Avslut av uppdrag för samhällsbyggnadsförvaltningen att 
ta fram åtgärdsplan utifrån föreslagna åtgärder i bostadsförsörjningsprogrammet. 

Beslut KF 2019-04-29, § 112 – Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden, 
Thomas Paulsson (SD). 

Beslut KF 2019-04-29, § 108 – Ej färdigbehandlade medborgarförslag.

Skrivelse från Kommunförbundet Skåne till Arbetsmarknadsdepartementet och SKL:s sty-
relse angående konsekvenser för de Skånska kommunerna i och med Arbetsförmedlingens 
aviserade förändring av verksamheten.

Beslut från Socialstyrelsen angående statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet 
med personligt ombud – ändrat belopp för tjänsten som personligt ombud.

Revisorerna i Kristianstads kommun – Granskning av Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
2018.
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Meddelanden läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 96 Dnr 2019/100

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från säkerhetschef om risk- och sårbarhetsarbete 

Ärendebeskrivning

Säkerhetschef Thomas Andersson informerar om risk- och sårbarhetsarbete. 

Beslutsunderlag

Muntlig information

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna
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