1
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

Plats och tid

Simrisvägen 3, kl. 09.00

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Berit Olsson
Styrmansgatan 4, kl. 16.00

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Johan Narfström

Ordförande

Maria Linde Strömberg

Justerande

Berit Olsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Datum för
anslags uppsättande

2020-06-17

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

2020-07-08

Underskrift

Johan Narfström
Protokollsutdrag intygas:

1

§§ 91- 106

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

Beslutande:

Maria Linde Strömberg (M)
Ingela Bröndel (M)
Annica Månsson (M) ersätter Åke Andrén Sandberg (L)
Anita Svensson (C)
Anne-Li Roshagen (KD)
Agnetha Åhlin (S)
Jan Vokoun (S) ersätter Leif Lindstrand (S)
Berit Olsson (S)
Susanne Ringskog Vagnhammar (V)
Christer Persson (ÖP)
Åsa Blixt (SD)
Anna-Lena Jönsson (SD)

Övriga närvarande:

Monica Engebo (M) §§ 93- 106
Mats Kaldvee (ÖP)
Siv Bildtsén (MP)
Anita Terényi (SD)
Bodil Paulsson (SD)
Stina Lundquist, socialchef
Annelie Bertilsson, enhetschef § 93
Margareta Engström, LSS-Chef § 94
Annika Forsgren, HVO-Chef § 94
Jessica Hultzén, Projektledare § 94
Johan Narfström, Nämnsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
2020-06-16

§ 91

Dnr 2020/2

Val av justerare
För att nämndsammanträdets beslut ska bli giltiga måste protokollet justeras. Då kontrolleras att det som står i protokollet stämmer överens med det som beslutats på sammanträdet.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Till justerare för sammanträdet väljs Berit Olsson. Protokollet justeras under
eftermiddagen 2020-06-16 i ordförandens hem.

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

Socialnämnden

§ 92

Dnr 2020/3

Godkännande av ärendelistan
Ärende 14. Revidering av regelhandboken har tillförts ärendelistan.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Godkänna ärendelistan enligt ovan

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

§ 93

Dnr 2020/4

Verksamhetsinformation till nämnden
Ärendebeskrivning
Annelie Bertilsson berättar om förvaltningens arbete med hjälpmedel.
Beslutsunderlag
Presentation
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Informationen läggs till handlingarna.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

§ 94

Dnr 2020/5

Aktuell information till socialnämnden
Ärendebeskrivning
Avdelningschef Margareta Engström och projektledare Jessica Hultzén presenterar arbetet
med projektet meningsfull fritid.
Avdelningschef Annika Forsgren informerar om att Simrishamns kommun tillfälligt inte
kommer erbjuda växelvård. Detta med anledning av nya regleringar rörande Covid-19.
Kommunen kommer också upprätta ett covid19-team inför sommaren.
Socialchef Stina Lundquist informerar om förvaltningens bemanning av enhetschefer
under sommaren, kommande anställning av en folkhälsoansvarig, ett SÖSK-möte om
förebyggande arbete samt arbetet med vård och omsorgsplanen
Beslutsunderlag
Muntlig information
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

§ 95

Dnr 2020/6

Meddelanden till socialnämnden
Ärendebeskrivning











Beslut KS 2020-05-13 Tolkning och tillämpning av bestämmelser om förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda i Simrishamns
Beslut KF 2020-05-25 Förändrad organisation - lokala BRÅ
Beslut KF 2020-05-25 Revisionsberättelse för kommunstyrelsen och nämnderna
2019 Granskning av årsbokslut och årsredovisning
Beslut KF 2020-05-25 Årsredovisning 2019
Beslut KF 2020-05-25 Personalbokslut 2019
Beslut KF 2020-05-25 Barnbokslut 2019
Beslut KF 2020-05-25 Förslag på reviderad styrmodell
Tolkning och tillämpning av reglerna för förlorad arbetsinkomst
Uttalande om syn- och hörselinstruktör Simrishamn
Skrivelse Christer Persson (ÖP), Hemtjänsten i Sankt Olof

SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Punkterna ” Uttalande om syn- och hörselinstruktör Simrishamn” och ”Skrivelse Christer
Persson (ÖP), Hemtjänsten i Sankt Olof” lämnas till socialnämndens presidium för
beredning.
Övriga meddelanden läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

§ 96

Dnr 2020/7

Statistik till socialnämnden gällande vård och omsorg
Ärendebeskrivning
Statistik avseende verkställda beslut vid korttidsboende samt verkställda och ej verkställda
beslut om särskilt boende för maj 2020 redovisas. I statistiken redovisas också
antalet lediga lägenheter i särskilt boende, antalet trygghetslarm och betalningsansvar.
Beslutsunderlag
Statistik för maj 2020
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Presenterad statistik för maj 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

§ 97

Dnr 2020/66

Nedläggning av faderskapsärende
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen kontaktar modern med anledning av att få faderskapet för hennes son
fastställt.
Hon berättar att hon har varit i Polen och fått gjort en äggdonation och lämnar in
handlingar från kliniken i Polen. Dessa handlingar är ofullständiga och påvisar endast att
hon har varit gravid under aktuell tidsperiod. Efter detta uppger modern att hon inte är
intresserad av att vidare deltaga i familjerätten utredning avseende faderskapet för sonen.
Det är troligt att det har gjorts en äggdonation med okänd donator men utifrån vad som
ovan anförts bedöms det utsiktslöst att få faderskapet fastställt. Modern har beretts tillfälle
att yttra sig i ärendet och är informerad om att hon när som helst kan få ärendet prövat igen
om hon får nya uppgifter om eventuell fader.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens ärendeblad.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att lägga ned faderskapsutredningen i enlighet med föräldrabalken
2 kap. 7 § 2 punkten.
Till beslutet läggs Socialförvaltningens ärendeblad
Beslutet expedieras till:
Modern
Avdelningen för individ och Familjeomsorg

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

§ 98

Dnr 2020/66

Nedläggning av faderskapsärende
Ärendebeskrivning
Familjerätten har haft kontakt med modern med anledning av att få faderskapet till hennes
son fastställt. Hon uppger att hon under konceptionstiden blev sexuellt utnyttjad av en för
henne okänd utländsk man.
Utifrån vad som ovan anförts bedöms det utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av
domstol. Modern har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och är informerad om att hon när
som helst kan få ärendet prövat igen om hon får nya uppgifter om mannen i fråga.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens ärendeblad.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att lägga ned faderskapsutredningen i enlighet med föräldrabalken
2 kap. 7 § 2 punkten.
Till beslutet läggs Socialförvaltningens ärendeblad
Beslutet expedieras till:
Modern
Avdelningen för individ och Familjeomsorg

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

§ 99

Dnr 2020/8

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
1. Individ- och familjeutskottets protokoll 2020-06-02, §§ 58-70;
2. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av alkohollagen, maj 2020;
3. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm,
maj 2020;
4. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, maj 2020;
5. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, maj 2020;
6. Personaladministrativa ärenden, nyanställda på socialförvaltningen, maj 2020;
7. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag,
maj 2020;
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-20

§ 100

Dnr 2020/77

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020
Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen följs upp årligen. Uppföljning sker först i
lokal samverkan där varje enhet eller avdelning besvarar enkäten tillsammans med skyddsombud och fackliga representanter därefter görs en sammanställning förvaltningsövergripande. Denna sammanställning behandlas i nämnden och lämnas därefter vidare till personalenheten och i augusti/september görs en kommunövergripande sammanställning som
redovisas i central samverkan och till kommunstyrelsen.
Sammanställningen för socialförvaltningen 2019 visar inte på några mönster.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-08;
Förvaltningsövergripande sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Efter att ha tagit del av förvaltningsövergripande uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete 2020, skicka uppföljningen vidare till personalenheten.
_______
Beslutet expedieras till:
Personalenheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

12

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
2020-06-16

§ 101

Dnr 2020/10

Verksamhetsuppföljning centrala grupp 1 & 4 2020
Ärendebeskrivning
Verksamhetsuppföljning för Centrala hemtjänsten grupp 1 och 4 har genomförts under maj
och juni 2020. I verksamhetsuppföljningen har enhetschef svarat på enkät, kontroll av dokumentation har genomförts i verksamhetssystem genom akt granskning.
Brukarundersökningarna visar sammanfattningsvis en verksamhet med god kvalitet.
Resultaten gällande verksamheten visar på en högre andel positiva svar än kommunen
och riket i genomsnitt inom flera områden. Det finns några områden inom vilka
verksamheten får ett mindre positivt resultat än genomsnittet.
Beslutsunderlag
Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse 2020-05-07
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att godkänna verksamheten Centrala 1 och 4 ska återkomma med
redovisning av genomförda och planerade åtgärder enligt ovan senast den 30/09 2020.
Beslutet expedieras till:
Avdelningschef HVO
Enhetschef centrala 1 & 4

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
2020-06-16

§ 102

Dnr 2020/10

Åtgärder efter verksamhetsuppföljning IFO Ekonomi
Ärendebeskrivning
Ansvarig chef för IFO Ekonomi har skickat in en redovisning av vidtagna åtgärder efter
genomförd verksamhetsuppföljning. Kvalitetscontroller har gått igenom redovisningen av
planerade och redan vidtagna åtgärder och finner dem vara godtagbara.
Beslutsunderlag
Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse 2020-03-18
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden godkänner redovisningen av vidtagna åtgärder efter
verksamhetsuppföljning av IFO Ekonomi.
Beslutet expedieras till:
Avdelningschef IFO
IFO Ekonomi

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
2020-06-16

§ 103

Dnr 2020/10

Åtgärder efter verksamhetsuppföljning Centrala 2 & 3
Ärendebeskrivning
Ansvarig chef för HVO-avdelningens enhet Centrala 2 & 3 har skickat in en
redovisning av vidtagna åtgärder efter genomförd verksamhetsuppföljning.
Kvalitetscontroller har gått igenom redovisningen och de vidtagna åtgärderna och
finner dem vara godtagbara.
Beslutsunderlag
Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse 2020-05-07
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden godkänner redovisningen av vidtagna åtgärder efter
verksamhetsuppföljning av Centrala 2 & 3.
Beslutet expedieras till:
Avdelningschef HVO
Enhetschef centrala 2 & 3

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

§ 104

Dnr 2020/78

Förändringar i regelhandboken
Ärendebeskrivning
2019 sammanförde socialnämnden alla sina regler i en regelhandbok utifrån tidigare flera
olika dokument. Handläggarenheten har nu gått igenom de delar som avser handläggning
av insatser enligt SoL och LSS.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-10
Regelhandbok med revideringar
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att revidera regelhandboken enligt förvaltningens förslag.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

§ 105

Dnr 2020/74

Budgetskrivelse 2021-2023
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat ett underlag till fortsatt budgetberedning inför beslut om
budget 2021–2023 som ska vara behandlat i socialnämnden inför vidare handläggning i
beslutad budgetprocess.
Budgetskrivelsen utgör ett förslag som ska ligga till grund för den fortsatta politiska beredningen som görs inför fastställandet av budget och verksamhetsplan 2021–2023. Förvaltningen har
utarbetat förslaget till budgetskrivelse utifrån givna anvisningar, innefattande besparingsåtgärder och äskanden föreslagna av Socialnämnden.

Prioriteringsordning av äskanden fastställs under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Beslut SN 2020-05-27 Budgetskrivelse 2021-2023
Tjänsteskrivelse 2020-06-16
Budgetskrivelse Socialnämnden 2021-2023
Bilaga 1 Budgetskrivelsen - Demografisk beräkning Socialnämnden 2021
Tjänsteskrivelse 2020-05-15
Skrivelser från arbetstagarparterna
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Efter att ha tagit del av de fackliga representanternas synpunkter översända
budgetskrivelsen till centrala budgetberedningen för vidare hantering.
Berit Olsson (S), Agneta Åhlin (S), Jan Vokoun (S), Susanne Ringskog Vagnhammar (V),
Christer Persson (ÖP) och Siv Biltsén (MP) avstår från att delta i beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-16

§ 106

Dnr 2020/12

Kurs- och konferensinbjudningar
Ärendebeskrivning




Socialchefsdagarna
Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner till konferens om ungdomar och
brott.
Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner till äldreboendeseminarium

Beslutsunderlag
Inbjudningar
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att anmäla:
- Presidiet till Socialchefsdagarna
- Maria Linde Strömberg och Susanne Ringskog Vagnhammar till
äldreboendeseminarium.

Justerandes sign
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