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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

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)
Jan Vokoun (S) ersätter Susanne Ringskog Vagnhammar (V)
Christer Persson (ÖP)
Åsa Blixt (SD)
Anna-Lena Jönsson (SD)

Övriga närvarande:

Lars Ragnarsson (M)
Monica Engebo (M)
Mats Kaldvee (ÖP)
Siv Bildtsén (MP)
Anita Terényi (SD)
Bodil Paulsson (SD)
Stina Lundquist, socialchef
Johan Narfström, nämndsekreterare
Åsa Bullarbo, utredningsekreterare, § 136- 150
Jeannette Lindroth, administrativ chef, § 136-150
Annika Forsgren, avdelningschef, § 138- 140
Sara Lövgren, biträdande avdelningschef, § 138- 140
Helen Arvidsson, enhetschef, § 136- 138

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 136

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.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden
2020-10-22

Sammanträdesprotokoll

§ 137

Dnr 2020/3

Godkännande av ärendelistan
I ärendet Aktuell information till nämnden kommer information om det lokala
brottsförebyggande rådet utgå, och istället kommer information om Corona-läget i Simrishamn att delges nämnden.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Godkänna ärendelistan enligt ovan

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 138

Dnr 2020/4

Verksamhetsinformation till nämnden
Ärendebeskrivning
Helen Arvidsson informerar om vuxenenhetens verksamhet med bland annat
försörjningsstöd.
Beslutsunderlag
Presentation
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 139

Dnr 2020/108

Vikarieenkäten 2020
Ärendebeskrivning
Biträdande avdelningschef Hälsa, vård och omsorg informerar om 2020 års vikarieenkät.
Beslutsunderlag
Presentation
Muntlig information
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 140

Dnr 2020/5

Aktuell information till socialnämnden
Ärendebeskrivning
Socialchefens stående informationspunkt där nämnden uppdateras med aktuell
information.
Beslutsunderlag
Muntlig information.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 141

Dnr 2020/6

Meddelanden till socialnämnden
Ärendebeskrivning






Beslut KF 2020-09-28 Ej färdigbehandlade motioner;
Beslut KS 2020-09-16 Ej färdigbehandlade motioner;
Beslut KSAU 2020-08-26 Ej färdigbehandlade motioner;
Cirkulär 2020-09-24 Budgetpropositionen 2021 och Höständringsbudgeten för
2020;
Skrivelse från Vårdföretagarna till kommunerna om assistansersättning.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 142

Dnr 2020/66

Nedläggning av faderskapsärende
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen kontaktar modern till med anledning av att få faderskapet för hennes
dotter fastställt.
Hon berättar att dotterns fader de senaste tio åren bott till och från i England och att hon
saknar kontaktuppgifter till honom. Begäran om bistånd från utlandsmyndighet skickas till
den svenska ambassaden i London. 2019-05-01 återsänds ärendet då ambassaden inte har
lyckats få fram ytterligare kontaktuppgifter till fadern.
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 2020-09-14
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att lägga ned faderskapsutredningen i enlighet med föräldrabalken
2 kap. 7 § 2 punkten.
Till beslutet expedieras socialförvaltningens ärendeblad
Beslutet expedieras till:
Modern
Avdelningen för individ och familjeomsorg

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 143

Dnr 2020/66

Nedläggning av faderskapsärende
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen kontaktar modern till med anledning av att få faderskapet för hennes
dotter fastställt.
Hon berättar att dotterns far dog innan födseln. Modern har lämnat in handlingar från
Polen avseende fadern. Av dessa handlingar framgår det att han hette Miciej Suwaj, född
1986-05-20 och avled 2011-02-27.
Modern har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens ärendeblad 2020-09-17
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att lägga ned faderskapsutredningen i enlighet med föräldrabalken
2 kap. 7 § 2 punkten.
Till beslutet expedieras socialförvaltningens ärendeblad
Beslutet expedieras till:
Modern
Avdelningen för individ och familjeomsorg

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 144

Dnr 2020/6

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 september 2020 redovisas. I statistiken redovisas också
antalet lediga lägenheter i särskilt boende, antalet trygghetslarm och betalningsansvar.
Beslutsunderlag
Statistik för september 2020
SocialnämndenS BESLUT
Presenterad statistik för september 2020 läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 145

Dnr 2020/8

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
1. Individ- och familjeutskottets protokoll 2020-10-08, §§ 121-135;
2. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av alkohollagen, september 2020;
3. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm,
september 2020;
4. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, september
2020;
5. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, september 2020;
6. Personaladministrativa ärenden, nyanställda på socialförvaltningen, september
2020;
7. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag,
september 2020;
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-10-22

§ 146

Dnr 2020/10

Åtgärder efter verksamhetsuppföljning Kiviks hemtjänst
Ärendebeskrivning
Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för Kiviks hemtjänst efter genomförd
verksamhetsuppföljning 2020.
Beslutsunderlag
Kvalitetscontrollers tjänsteskrivelse 2020-10-07
Redovisade åtgärder
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av vidtagna åtgärder efter
verksamhetsuppföljning av Kiviks hemtjänst.
_______
Beslutet expedieras till:
Ansvarig enhetschef

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-10-22

§ 147

Dnr 2020/10

Åtgärder efter verksamhetsuppföljning Skönadal
Ärendebeskrivning
Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för Skönadal efter genomförd
verksamhetsuppföljning 2020.
Beslutsunderlag
Kvalitetscontrollers tjänsteskrivelse 2020-10-15
Redovisade åtgärder
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av vidtagna åtgärder efter
verksamhetsuppföljning av Skönadal.
_______
Beslutet expedieras till:
Ansvarig enhetschef

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-10-22

§ 148

Dnr 2020/101

Remissomgång: plan för hälsa, vård och omsorg 2021 - 2026
Ärendebeskrivning
Under hösten 2019 och våren 2020 har socialförvaltningen arbetat med att ta fram en ny
Plan för hälsa, vård och omsorg, som ersätter tidigare Vård- och omsorgsplan. Nu ska
planen på remiss till kommunala förvaltningar och bolag samt kommunala pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-30
Plan för hälsa- vård och omsorg
Följebrev till remissutskick
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att skicka plan för Hälsa, vård och omsorg 2021 - 2026 på remiss
till övriga kommunala nämnder, Simrishamnsbostäder samt KPR.

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
Samhällsplaneringsförvaltningen
Simrishamnsbostäder
Kommunala pensionärsrådet
Förvaltningsövergripande facklig samverkan på Socialförvaltningen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
2020-10-22

§ 149

Dnr 2020/9

Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning avseende socialnämndens verksamhetsområde för september 2020
redovisas.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning september 2020
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Nämnden beslutar att ekonomisk uppföljning för socialnämndens verksamhetsområde för
september 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
2020-10-22

§ 150

Dnr 2020/98

Skrivelse från Österlenpartiet gällande hemtjänsten i Sankt Olof
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har 2020-02-28 emottagit en skrivelse från Österlenpartiet,
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet avseende den
organisationsförändring som är gjord inom ordinärt boende för områdena Kivik och Sankt
Olof. Biträdande avdelningschef för hälsa, vård och omsorg har muntligt redogjort för
organisationsförändringen vid nämndssammanträdet 2020-04-29.
Österlenpartiet har återkommit i en skrivelse 2020-05-18 där man påtalar att miljö och
ekonomiska frågor är politikernas ansvar och att förvaltningen har undanhållit viktig och
korrekt information om dessa frågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Svar på skrivelse från Österlenpartiet
Delegationsordning Socialnämnden
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Bilaga - Risk- och konsekvensanalys
Bilaga - Facklig förhandling
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 151

Dnr 2020/72

Kvartalssammanställning av avvikelser samt synpunkter och klagomål
Ärendebeskrivning
Enligt socialförvaltningens rutin för Lex Sarah och annan avvikelse ska en sammanställning av avvikelser redovisas kvartalsvis till socialnämnden. I ärendet redovisas avvikelser
(SoL och LSS) samt inkomna synpunkter och klagomål för kvartal 3 2020.
Under kvartal 3 har 4 Lex Sarah och 17 annan avvikelse inrapporterats. De är fördelade
enligt följande:
 Hälsa, vård och omsorg: 4 Lex Sarah och 9 annan avvikelse
 Individ- och familjeomsorgen: 8 annan avvikelse
Under kvartal 3 har 11 synpunkter och klagomål inkommit. De är fördelade enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg: 5
 Vård och omsorg: 6
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-14
Bilaga 1 – sammanställning avvikelser kvartal 3 2020
Bilaga 2 – sammanställning synpunkter och klagomål kvartal 3 2020
Rutin för Lex Sarah och annan avvikelse
Rutin för synpunkter och klagomål
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Redovisning av avvikelser och Lex Sarah, samt synpunkter och klagomål för
Kvartal 3 2020 läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 152

Dnr 2020/107

Svar på synskadades riksförbunds skrivelse
Ärendebeskrivning
Ett uttalande från Synskadades riksförbund inkom till Kommunstyrelsen i Simrishamn
2020-06-03. I uttalandet framförs en önskan om att kommunen snarast utreder möjligheterna att införa en funktion som syn-och hörselinstruktör.
I nuläget ser förvaltningen inte behov av en särskild syn-och hörselinstruktör utan ett behov av mer förebyggande insatser till hela Hälsa, vård och omsorgs målgrupp. Förvaltningen upplever också att Region Skåne bör ta sitt ansvar för uppföljning av de hjälpmedel de
förskriver.
Beslutsunderlag
-

Socialchefens skrivelse 2020-10-14
Uttalande Synskadades riksförbund

SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att överlämna socialchefens skrivelse som svar till Synskadades
riksförbund.
Till beslutet expedieras
 Socialchefens skrivelse 2020-10-14
_______
Beslutet expedieras till:
Synskadades riksförbund
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 153

Dnr 2020/127

SÖSK-gemensamt fontänhus
Ärendebeskrivning
Socialnämnden i Ystad lämnade ut en förfrågan om intresse av att ingå i en förstudie gällande förutsättningar för ett gemensamt Fontänhus i sydöstra Skåne. Socialnämnden i Simrishamn meddelade intresse av att delta i förstudien. Förstudien kommer att redovisas i
Socialnämnden i Ystad 2020-10-22. Frågan ställs nu om kommunerna som deltagit i förstudien, Ystad, Sjöbo, Skurup samt Simrishamn, har intresse av att gå vidare mot en etablering av ett gemensamt fontänhus i Sydöstra Skåne.
Rapport har delgetts socialcheferna i SÖSK och man är överens om att man ej önskar gå
vidare med en etablering av fontänhus. Det pågår en kartläggning av alla de
aktiviteter/insatser som kommunerna och psykiatrin erbjuder de som står långt ifrån
arbetsmarknaden och som har behov av stöd. Planeringen är att utifrån den kartläggningen
analysera vilken typ av insatser/stöd som behövs och antingen genom att införa något nytt
eller genom att utveckla befintlig verksamhet.
Beslutsunderlag
-

Socialchefens skrivelse 2020-10-15
Rapport förstudie gemensamt fontänhus i sydöstra Skåne
Skrivelse Fontänhus - Ett kostnadseffektivt komplement till offentlig verksamhet
Beslut SN 2019-08-29 Förfrågan om intresse av en inventering om ett
SÖSK-gemensamt Fontänhus
Förfrågan om intresse av en inventering om ett SÖSK-gemensamt Fontänhus

SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutar att överlämna socialchefens skrivelse som svar till Ystads
socialnämnd.
Till beslutet expedieras
 Socialchefens skrivelse 2020-10-15
_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden i Ystads kommun

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 154

Dnr 2020/111

Sammanträdestider 2021
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och
individ- och familjeutskottet för år 2021.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-22
Förslag till socialnämndens sammanträdesdagar 2021
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2021 för socialnämnden, dess presidieberedning samt individ- och familjeutskott i enlighet med förvaltningens förslag.
Till beslutet expedieras
 Förslag till socialnämndens sammanträdesdagar 2021
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Berörda inom förvaltningen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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