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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-09-24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Maria Linde Strömberg (M)
Ingela Bröndel (M)
Åke Andrén Sandberg (L)
Anita Svensson (C)
Anne-Li Roshagen (KD)
Agnetha Åhlin (S) 
Leif Lindstrand (S)
Berit Olsson (S)
Anders Eneborg (F!) ersätter Susanne Ringskog Vagnhammar (V)
§§121-124, §131.
Susanne Ringskog Vagnhammar (V) §§125-130, §§132-
Christer Persson (ÖP)
Åsa Blixt (SD)
Anna-Lena Jönsson (SD)

Övriga närvarande: Annika Månsson (M)
Lars Ragnarsson (M)
Monica Engebo (M)
Jan Vokoun (S)
Mats Kaldvee (ÖP)
Anders Eneborg (F!) 
Siv Bildtsén (MP) §§121-124
Anita Terényi (SD)
Stina Lundquist, Socialchef
Anna Toftegaard Jensen, enhetschef HVO §§ 121-123
Annika Forsgren, Avdelningschef HVO, § 124, §§131-133
Erika Jönsson, Ekonom, § 124, §§131-133
Johan Narfström, Nämndsekreterare
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll

2020-09-24

§ 121 Dnr 2020/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 
2020-09-25 på Socialförvaltningen.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-09-24

§ 122 Dnr 2020/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Godkännande av ärendelistan  

Inga förändringar har anmälts. 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Godkänna ärendelistan enligt ovan
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll

2020-09-24

§ 123 Dnr 2020/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsinformation till nämnden  

Ärendebeskrivning

Anna Toftegaard Jensen, chef för hälso- och sjukvårdsenheten, informerar om 
beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD.

Beslutsunderlag

Presentation

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Informationen läggs till handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-09-24

§ 124 Dnr 2020/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information till socialnämnden 

Ärendebeskrivning

Socialchefens stående informationspunkt där nämnden uppdateras med aktuell 
information.

Chefen Hälsa, vård och omsorg informerar om framtida statliga bidrag.

Beslutsunderlag

Muntlig information. 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Informationen läggs till handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-09-24

§ 125 Dnr 2020/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden till socialnämnden 

Ärendebeskrivning

 Beslut KS 2020-08-19: Medborgarförslag: Byt ut de nuvarande kompostpåsarna i 
papper mot kompostpåsar i majsplast

 Beslut KF 2020-08-31: Överföring av myndighetsutövning i alkoholärenden till 
Miljöförbundet
 

 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Redovisade meddelanden läggs till handlingarna 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-09-24

§ 126 Dnr 2020/66

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nedläggning av faderskapsärende
 

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen kontaktar modern till med anledning av att få faderskapet för hennes 
son fastställt.

Hon berättar att hon har varit i sitt hemland Kina och träffat en man på en klubb som hon 
haft sexuellt umgänge med. Tre månader senare upptäckte hon att hon var gravid. 
Hon vet inte vad mannen heter eller några andra uppgifter om honom. 

Utifrån vad som ovan anförts bedöms det utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av 
domstol. Barnets moder har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och är informerad om att 
hon när som helst kan få ärendet prövat om hon för nya uppgifter om mannen i fråga. 
 
Beslutsunderlag

Socialförvaltningens ärendeblad 2020-09-03

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
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-09-24

§ 127 Dnr 2020/66

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nedläggning av faderskapsärende
 

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen kontaktar modern till med anledning av att få faderskapet för hennes 
son fastställt.

Hon berättar att hon stämt träff med en anonym spermiedonator över internet. Hon uppger 
att hon inte vet vad mannen heter och inte heller har några kontaktuppgifter till honom.  

Utifrån vad som ovan anförts bedöms det utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av 
domstol. Barnets moder har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och är informerad om att 
hon när som helst kan få ärendet prövat om hon för nya uppgifter om mannen i fråga. 
 
Beslutsunderlag

Socialförvaltningens ärendeblad 2020-09-03

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
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-09-24

§ 128 Dnr 2020/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Statistik till socialnämnden om Hälsa, vård och omsorg 

Ärendebeskrivning

Statistik avseende verkställda beslut vid korttidsboende samt verkställda och ej verkställda 
beslut om särskilt boende för augusti 2020 redovisas. I statistiken redovisas också 
antalet lediga lägenheter i särskilt boende, antalet trygghetslarm och betalningsansvar.
 
Beslutsunderlag

Statistik för augusti 2020

SocialnämndenS BESLUT 

Presenterad statistik för augusti 2020 läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-09-24

§ 129 Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning

1. Individ- och familjeutskottets protokoll 2020-08-14, §§ 95-105;
2. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm, 

augusti2020;
3. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, augusti 2020;
4. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, augusti 2020;
5. Personaladministrativa ärenden, nyanställda på socialförvaltningen, juni juli 2020;
6. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, 

juni juli 2020;

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 130 Dnr 2020/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Åtgärder efter verksamhetsuppföljning Bokebacken 

Ärendebeskrivning

Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för Bokebacken korttidsboende samt sär-
skilt boende efter genomförd verksamhetsuppföljning 2020.

Beslutsunderlag

Kvalitetscontrollers tjänsteskrivelse 2020-09-22 
Redovisade åtgärder

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av vidtagna åtgärder efter 
verksamhetsuppföljning av Bokebackens korttidsboende och särskilda boende.

_______
Beslutet expedieras till:
Ansvarig enhetschef
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-19

§ 131 Dnr 2020/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsbokslut 2020 

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten omfattar en uppföljning av ekonomi och verksamhet för perioden januari 
till augusti 2020 samt en prognos för helåret 2020. Förvaltningen gör en bedömning av 
måluppfyllelsegrad för helåret avseende de av nämnden beslutade målen. Därtill görs ett 
delårsbokslut och en ekonomisk beräkning av prognos för helåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2020
Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse version till KF
Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse version till nämnd

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden godkänner delårsrapporten per augusti 2020
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

13



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-09-24

§ 132 Dnr 2020/93

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2021 

Ärendebeskrivning

Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde. De nya förändrade av-
gifterna ska fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2020. Områdena som ska beräknas 
är avgifter för dödsboförvaltning samt avgifter inom vård- och omsorg. Avgifterna för 
dödsboförvaltning föreslås räknas upp med 0,8 procent enligt kommunstyrelsens budgetan-
visningar. Avgifterna inom vård- och omsorg föreslås räknas upp enligt lag, årlig föränd-
ring av prisbelopp samt kommunstyrelsens budgetanvisningar. Kosten räknas upp efter 
uppgivet självkostnadspris. 

Revidering av avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen initieras av 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund och hanteras i ett eget ärende. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-09
Bilaga Taxor 2021 Socialnämnden

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden antar förslag till taxor och avgifter för dödsboförvaltning och vård och 
omsorg för 2021 och skickar det till Kommunfullmäktige för beslut.
 
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-09-24

§ 133 Dnr 2020/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppföljning intern kontroll kvartal 2 

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll för Simrishamns kommun KF 2013-05-20 §61har var-
je nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 
verksamhetsområde. Socialförvaltningen redovisar härmed uppföljning av intern kontroll 
kvartal 2 enligt plan för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppföljning intern kontroll kvartal 2 2020
Bilaga 1  - Uppföljning intern kontroll kvartal 2 2020

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Socialnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen efter andra kvartalet 
2020.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 134 Dnr 2020/96

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till förändring samverkansrådet 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25 att godkänna ny organisation av brottsförebyg-
gande arbete i Simrishamns kommun avseende delen om styrgrupp och referensgrupp/lo-
kala BRÅ samt arbetssätt avseende samverkans-överenskommelse, medborgarlöften och 
årlig handlingsplan. Man beslutade att återremittera punkterna gällande upphävande av 
kommunfullmäktiges beslut 2015-06-29 avseende samverkansråd för barn-och unga samt 
att kommunledningskontoret bereder ärenden avseende sociala investeringsfonden åt kom-
munstyrelsen. Vidare fick kommundirektören i uppdrag att se över riktlinjerna till rådet an-
gående hantering av sociala investeringsfonden samt begära in yttrande från berörda organ.

Beslutsunderlag

Ärende lokala BRÅ
Socialchefens skrivelse

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialdemokraterna avstår från att rösta i ärendet. 

Socialnämnden beslutar att överlämna skrivelsen med synpunkter till kommunlednings-
kontoret för vidare hantering. Socialnämnden stödjer synpunkterna i förvaltningsledning-
ens förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-09-24

§ 135 Dnr 2020/72

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 andra kvartalet 2020.

Under andra kvartalet har 6 Lex Sarah och 11 annan avvikelse inrapporterats. De är 
fördelade enligt följande:

 Hälsa, vård och omsorg: 6 Lex Sarah, 10 annan avvikelse
 Individ- och familjeomsorgen: 1 annan avvikelse

Under andra kvartalet har 10 synpunkter och klagomål inkommit. De är fördelade enligt 
följande:

 Hälsa, vård och omsorg: 6
 Individ- och familjeomsorg: 4

Beslutsunderlag

Rutin för Lex Sarah och annan avvikelse
Rutin för synpunkter och klagomål

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Redovisning av avvikelser samt synpunkter och klagomål för andra kvartalet 2020 läggs 
till handlingarna.
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