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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Maria Linde Strömberg (M)
Ingela Bröndel (M)
Åke Andrén Sandberg (L) §§116-130
Anita Svensson (C)
Anne-Li Roshagen (KD)
Jan Vokoun (S) ersätter Agnetha Åhlin (S)
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)
Anna Olsson, Hälsocoach §116
Stina Lundquist, Socialchef
Victor Nordin, Nämndsekreterare
Johan Narfström, Nämndsekreterare 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 116 Dnr 2019/140

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från hälsocoach 

Ärendebeskrivning

Hälsocoach Anna Olsson presenterar sitt arbete i kommunen

Beslutsunderlag

Muntlig information från Anna Olsson

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Informationen läggs till handlingarna
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 117 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 andra kvartalet 2019 har översänts till Inspektionen för vård och omsorg. Soci-
alnämnden har för andra kvartalet 2019 elva ej verkställda besluta att rapportera. Åtta avser 
beslut enligt LSS, var av fyra korttidsvistelse och tre daglig verksamhet och en ledsagarser-
vice. Tre beslut enligt SoL äldreomsorg varav två insatser dagverksamhet och en insats 
boendestöd.

Beslutsunderlag

Rapporter från andra kvartalet 2019

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Information om rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut 
för andra kvartalet 2019 läggs till handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 118 Dnr 2019/145

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lex Sarah - Hammenhög hemtjänst 

Ärendebeskrivning

Socialchef beslutade den 19 augusti 2019 att göra anmälan av ett allvarligt missförhållande 
inom Hammenhögs vård- och omsorgsdistrikt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Missförhållandet inträffade den 8 augusti 2019. 

Beslutsunderlag

Anmälan till IVO den 19 augusti 2019.
Lex Sarah-rapport nr. 2990

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Information om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg av allvarligt missförhållan-
de inom Hammenhögs vård- och omsorgsdistrikt läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 119 Dnr 2019/83

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lex Sarah - LSS Vildrosen 

Ärendebeskrivning

Socialchef beslutade den 9 april 2019 att göra anmälan av ett allvarligt missförhållande på 
Vildrosen, en bostad med särskild service enligt LSS, till Inspektionen för vård och om-
sorg, IVO. Missförhållandet inträffade den 25 februari 2019. 

Socialförvaltningen skickade den 25 april utredning enligt 24 e § LSS till IVO.

IVO beslutade den 19 augusti 2019 att avsluta ärendet och inte vidta några ytterligare åt-
gärder.     

Beslutsunderlag

Anmälan till IVO 2019-04-09
Utredning enligt 24 e § LSS 2019-04-25
Beslut SN 2019-04-25 § 63 
Beslut från IVO 2019-08-19

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Beslut från IVO läggs till handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 120 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning

1. Individ- och familjeutskottets protokoll 2019-08-13, § 67-79
2. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av alkohollagen, juli och augusti 

2019
3. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm, 

juni och juli 2019
4. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, juni och juli 

2019
5. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, juni och juli 2019
6. Personaladministrativa ärenden, nyanställda på socialförvaltningen, juni och juli 

2019
7. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, 

juni och juli 2019.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 121 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 juni och juli 2019 redovisas. I statistiken redovisas också 
antalet lediga lägenheter i särskilt boende, antalet trygghetslarm och betalningsansvar.

Beslutsunderlag

Statistik juni och juli 2019

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Statistik för juni och juli 2019 läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 122 Dnr 2019/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förfrågan om intresse av en inventering om ett SÖSK-gemensamt Fon-
tänhus 

Ärendebeskrivning

Intresseförfrågan har inkommit från Socialnämnden i Ystads kommun angående medver-
kande i en arbetsgrupp som ska inventera och analysera förutsättningar och vinster med att 
starta/utveckla ett gemensamt Fontänhus i sydöstra Skåne. Kommunerna i sydöstra Skåne 
har tillsammans med representanter från Region Skåne en mångårig samverkan gällande 
personer med psykisk sjukdom. Styrgruppen består av förvaltningschefer och chefer från 
psykiatri och primärvård. 

Social omsorg i Ystad har haft i uppdrag från socialnämnden i Ystad att undersöka under-
laget för att starta ett Fontänhus i Ystad och man fann att målgruppen i Ystad är för liten. 
Styrgruppen har diskuterat frågan och kom fram till att det geografiska området behöver 
utökas så att inventering görs även i samverkanskommunerna, inklusive Skurup. 

Förslaget som kommit från Ystad innebär att en arbetsgrupp tillsätts och att syftet är att 
inventera och analysera förutsättningar och vinster med att starta ett gemensamt Fontänhus 
i sydöstra Skåne. Vidare att analysen ska innehålla en jämförelse av kostnader som bedrivs 
idag jämfört med en brukarstyrd verksamhet.

Simrishamns socialförvaltning vill framhålla att det är av största vikt att inventeringen in-
nefattar hur brukarna ställer sig till ett Fontänhus då det innebär att brukarna ska förflytta 
sig till den kommun Fontänhuset kommer att finnas i och detta har tidigare visat sig inne-
bära svårigheter för många brukare och för en del brukare har det inneburit att de avstår 
från den typen av aktiviteter.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-09
Ystads kommuns tjänsteskrivelse 2019-05-03
Rapport – Höj ambitionen inom socialpsykiatrin
Beslut Socialnämndens arbetsutskott Ystads kommun 2019-05-09 § 187
Beslut Socialnämnden Ystads kommun 2019-06-13 § 130
Brev från Ystads kommun 2019-06-25 – Förfrågan om intresse av en inventering om ett 
SÖSK-gemensamt Fontänhus
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 122 forts Dnr 2019/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Avge svar till Socialnämnden i Ystads kommun att intresse finns att medverka i en inven-
tering om ett SÖSK-gemensamt Fontänhus.

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden i Ystads kommun
Avdelningschef LSS / Socialpsykiatri
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 123 Dnr 2019/87

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsuppföljning Attendo Lillevång 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsuppföljning för Attendo Lillevång genomfördes i mars 2019. Verksamhets-
uppföljningen påvisade en del brister och förbättringsmöjligheter som Attendo Lillevång 
uppmanades att åtgärda. Socialnämnden beslutade den 27 juni 2019, § 115, att underkänna 
vissa av Attendos vidtagna åtgärder och att enligt första steget i avtalets sanktionsklausul 
uppmana Attendo Lillevång att senast den 11 juli 2019 redovisa hur verksamheten åtgärdat 
bristerna. Bedömningen av Attendo Lillevångs redovisade åtgärder och beslut om eventu-
ella ytterligare åtgärder enligt avtalets sanktionsklausul delegerades till socialchef.

Attendo Lillevång inkom med den begärda redovisningen den 10 juli 2019. Den 15 juli 
2019 beslutade tf. socialchef att godkänna Attendo Lillevångs redovisade åtgärder. 

Attendo Lillevång har även, enligt socialnämndens begäran, redovisat den planerade och 
faktiska bemanning för juni och juli 2019. 

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning Attendo Lillevång mars 2019
Beslut SN 2019-04-25 § 72
Redovisade åtgärder efter verksamhetsuppföljning
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse – redovisade åtgärder 2019-06-05
Beslut SN 2019-06-27 § 115
Redovisade åtgärder inkomna 2019-07-10
Socialchefs beslut 2019-07-15
Redovisning bemanning juni och juli 2019

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

 Socialchefs beslut den 15 juli 2019 läggs till handlingarna. 
 Redovisad bemanning för juni och juli 2019 läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 124 Dnr 2019/133

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad Österlenregionens 
miljöförbund 

Ärendebeskrivning

Sedan 2012 finns ett avtalat samarbete om gemensam tjänstemannaorganisation för till-
stånd och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommu-
ner. De fyra kommunerna köper tjänster genom värdkommunen, Tomelilla kommun. Den 
gemensamma organisationen handlägger samtliga ärende fram till beslut men även efterar-
betet. Respektive kommun fattar egna myndighetsbeslut och styr i sin egen delegationsord-
ning vem som fattar beslut. Syftet med samarbetet är att gemensamt utnyttja resurser, arbe-
ta effektivt och enhetligt i förhållande till näringsidkarna.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund består av Simrishamns, Tomelilla och Ystads kom-
muner. Enligt gällande förbundsordning lämnar förbundsmedlemmarna över myndighets-
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska 
fullgöras av kommunala miljönämnder. Förbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära an-
slutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa verksamheter ska finansieras genom av-
gifter och ersättningar från aktuell förbundsmedlem.

Diskussioner har under en tid förts om att ta tillvara de synergieffekter som kan uppnås 
genom att alkoholenheten slås ihop med miljöförbundet. I föreliggande ärende föreslås en 
sammanslagning av alkoholenheten med miljöförbundet från och med den 1 januari 2020.

Vid en sammanslagning behöver respektive kommunfullmäktige även besluta om ny för-
bundsordning samt nytt samverkansavtal med Sjöbo kommun. Målet är att dessa kan be-
slutas i respektive fullmäktigen före den 31 december 2019. 

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-17
Protokoll SÖSK Kommittémöte 2019-05-28
Avtal om gemensam tjänstemannaorganisation
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 124 forts Dnr 2019/133

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att
 Ställa sig bakom en sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, 

Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöför-
bund. 

 Socialnämnden tar inte ställning till de ekonomiska villkoren i förslaget.
 Sammanslagningen ska börja gälla den 1 januari 2020. 

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 125 Dnr 2019/136

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsuppföljning Gärsnäs hemtjänst och nattpatruller 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsuppföljning för nattpatrullerna och Gärsnäs hemtjänst har genomförts under 
maj månad 2019. I verksamhetsuppföljningen har enhetschef svarat på enkät, kontroll av 
dokumentation har genomförts i verksamhetssystem genom aktgranskning, besök i verk-
samheten har bestått av att kvalitetscontroller följt en av kommunens tre nattpatruller under 
en natt samt följt olika personal i hemtjänstgruppen under ett dagspass. MAS har deltagit i 
morgonarbetet med sjuksköterskan samt följt med undersköterska i hemtjänsten under en 
förmiddag.

Verksamhetsuppföljningen visar att vissa åtgärder behöver vidtas gällande dokumentation, 
genomförandeplaner, delaktighet och en del rutiner

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning i maj 2019.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Ge Gärsnäs hemtjänst och nattpatrullerna i uppdrag att återkomma med redovisning av 
genomförda åtgärder senast den 30 september 2019. 

Beslutet expedieras till:
Enhetschef Gärnäs hemtjänst och nattpatrullerna 
Avdelningschef Vård och omsorg
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 126 Dnr 2019/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsuppföljning IFO handläggarenheten 2019 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsuppföljning för handläggarenheten genomfördes under våren 2019. Social-
nämnden beslutade den 23 maj 2019 att ge verksamheten i uppdrag att återkomma med 
redovisning av vidtagna åtgärder senast den 30 juni 2019. Verksamheten har inkommit 
med redovisning av vidtagna åtgärder. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse avseende redovisade åtgärder 2019-08-06
Verksamhetsuppföljning Handläggarenheten våren 2019
Socialnämndens beslut 2019-05-23, § 91
Redovisning av vidtagna åtgärder från verksamhetsuppföljning 2019-08-06
Tjänsteskrivelse avseende redovisade åtgärder 2019-08-06

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Godkänna redovisningen av vidtagna åtgärder efter verksamhetsuppföljning av IFO hand-
läggarenheten

Enhetschef handläggarenheten
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 127 Dnr 2018/262

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Förändring i tillsynstaxan för serveringstillstånd 

Ärendebeskrivning

Håkan Rosenkvist har inkommit med medborgarförslag som föreslår att tillsynstaxan för 
serveringstillstånd baseras på försäljning av alkoholhaltiga drycker istället för omsättning 
samt att en del av taxan skattefinansieras. 

Socialnämnden gav den 25 april 2019 socialförvaltningen att ta fram ett beslutsunderlag. 

Håkan Rosenkvist redovisade sitt medborgarförslag för socialnämnden den 20 juni 2019.

Socialförvaltningen har nu tagit fram ett beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-15
Bilaga 1 – Tillsynsavgifter i skånska kommuner
Bilaga 2 – Krogtäthet i skånska kommuner
Samarbetsavtal för gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt al-
kohollagen
Riktlinjer för alkoholservering i Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommun
Beslut KF 2018-12-17 § 231
Medborgarförslag om förändring i tillsynstaxan för serveringstillstånd, inkommen 2018-
11-14
Beslut SN 2019-04-25 § 71
Beslut SN 2019-06-20 § 99

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

 Överlämna medborgarförslaget och utredningsunderlaget till Kommunfullmäkti-
ge/Kommunstyrelsen i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner att ha 
som underlag i framtida översyn av avgiftsmodell och självfinansieringsgrad för 
tillsynsverksamheten enligt alkohollagen.

 Därmed anse medborgarförslaget vara besvarat. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 127 forts Dnr 2018/262

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige Simrishamns kommun
Kommunfullmäktige Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige Ystads kommun
Kommunfullmäktige Sjöbo kommun
Håkan Rosenkvist 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 128 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 andra kvartalet 2019.

Under andra kvartalet har 3 Lex Sarah och 27 annan avvikelse inrapporterats. De är förde-
lade enligt följande:

 Vård och omsorg: 15 annan avvikelse
 Individ- och familjeomsorgen: 1 Lex Sarah och 5 annan avvikelse
 LSS-verksamheten: 2 Lex Sarah och 7 annan avvikelse

Under andra kvartalet har 15 synpunkter och klagomål inkommit. De är fördelade enligt 
följande:

 Vård och omsorg: 8
 Individ- och familjeomsorg: 3
 HSA: 1
 Administrationen: 1
 Tillhörande mer än en avdelning: 2

Beslutsunderlag

Bilaga – sammanställning avvikelser andra kvartalet 2019
Bilaga – sammanställning synpunkter och klagomål andra kvartalet 2019
Rutin för Lex Sarah och annan avvikelse
Rutin för synpunkter och klagomål

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Redovisning av avvikelser samt synpunkter och klagomål för kvartal 2 2019 läggs till 
handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 129 Dnr 2019/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden till socialnämnden 

Ärendebeskrivning

Beslut ÖSHN 2019-06-12 Tertialrapport 1 2019

Beslut ÖSHN 2019-06-12 Lokalöversyn ombyggnad etapp 2

Protokoll SÖSK kommittémöte 2019-05-25
 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Meddelanden läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 130 Dnr 2019/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurs- och konferensinbjudningar 

Ärendebeskrivning

Inbjudan från Sveriges kommuner och landsting till webbinarium angående hot och hat 
mot förtroendevalda den 10 september 2019.

Beslutsunderlag

Inbjudan

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Inbjudan läggs till handlingarna
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-29

§ 131 Dnr 2019/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information till socialnämnden 

Ärendebeskrivning

Socialchefen informerar om:
 Sommarsituationen inom vård och omsorg
 Återkoppling på frågor från nämndens introduktionsutbildning 

Beslutsunderlag

Muntlig information

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Informationen läggs till handlingarna
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