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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Ingela Bröndel (M)
Monica Engebo (M)
Åke Andrén Sandberg (L), §§ 122-125
Livia Persson (M) tjänstgör för Åke Andrén Sandberg (L), 
§§ 126-135
Anita Svensson (C), §§ 122-125
Monica Jacobsson Höckert (C) tjänstgör för Anita Svens-
son (C), §§ 126-135
Anne-Li Roshagen (KD)
Agneta Åhlin (S)
Jan Vokoun (S)
Berit Olsson (S)
Anders Eneborg (FI)
Christer Persson (ÖP)
Åsa Blixt (SD)
Anna-Lena Jönsson (SD)

Övriga deltagande Livia Persson (M), §§ 122-125
Monica Jacobsson Höckert (C), §§ 122-125
Mats Kaldvee (ÖP)
Maria Granquist (MP)
Bodil Paulsson (SD)

Jeanette Ovesson (M), kommunalråd, §§ 122-124
Pia Ingvarsson (S), oppositionsråd, §§ 122-124
Diana Olsson, kommundirektör, §§ 122-124
Anita Ipsen, kanslichef, §§ 122-124
Christina Eriksson, kvalitetscontroller, § 125 – medverkar 
via Teams
Avdelningschef Annika Forsgren, § 126
Jeannette Lindroth, avdelningschef
Carina Persson, nämndsekreterare
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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§ 132 Revidering av delegationsförteckningen 2021/14 15
§ 133 Förändring av regler för avgifter och taxor 2022 2021/119 16 - 17
§ 134 Taxor och avgifter 2022 2021/132 18 - 19
§ 135 Meddelanden till nämnden 2021/8 20
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 122 Dnr 2021/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare

 Att justera dagens protokoll utses Berit Olsson (S).

_____
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 123 Dnr 2021/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av nämndens ärendelista

 SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 124 Dnr 2021/134

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Politiska uppdraget 

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde diskuteras frågor kring politikerhandboken, etiska regler för för-
troendevalda och uppdraget en nämnd har och som man förtroendevald har i en nämnd. 

Utöver socialnämnden deltar kommundirektör Diana Olsson, kanslichef Anita Ipsen, ,  
Jeanette Ovesson (M) och oppositionsråd Pia Ingvarsson (S).

Beslutsunderlag

Muntlig information

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Informationen läggs till handlingarna.

_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 125 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsinformation till nämnden 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden tar idag del av följande information från verksamheten:

- Rapport och intervjuer med brukare i ordinärt boende, Christina Eriksson

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Informationen läggs till handlingarna.

_____

7



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 126 Dnr 2021/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information till nämnden

Annika Forsgren, avdelningschef Vård och Omsorg, informerar om personalsituationen 
sommaren 2021. 

Det har varit en jobbig sommar med tanke på personalsituationen då det varit problem med 
vikarier. Många vikarier har hoppat av sitt vikariat vilket varit påfrestande för övrig perso-
nal. 

Det har även uppstått problem då vården skickat hem, t ex multisjuka personer utan förvar-
ning vilket gör att det är svårt att ställa om personal.

Trots de personalproblem som sommaren inneburit har inga insatser behövt flyttas. Södra 
och Norra hemtjänstområden är de som varit mest drabbade. 

Inför nästa sommar kommer man se över möjligheten att ge vikarierna månadslön istället 
för timlön, man ska bli snabbare med att skriva under anställningsavtal och att upprätta 
scheman. 

Hemteamet har fungerat mycket bra. Under pandemin har deras undersköterskekompetens 
utnyttjats i övriga verksamheter. 20 ärenden har hanterats sedan maj 2021 och av dessa har 
10 ärenden återgått till ordinarie hemtjänst.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 127 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning

Följande delegeringsbeslut redovisas:

1. Individ- och familjeutskottets protokoll, 2021-10-14, §§ 74–86;
2. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm, sep-

tember 2021;
3. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, september 

2021;
4. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, september 2021;
5. Personaladministrativa ärenden, nyanställda på socialförvaltningen, september 

2021;
6. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, september 

2021.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 

_____
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 128 Dnr 2021/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Statistik till nämnden gällande Hälsa, vård och omsorg 

Ärendebeskrivning

Statistik avseende verkställda beslut vid korttidsboende samt verkställda och ej verkställda 
beslut om särskilt boende för oktober 2021 redovisas. 

I statistiken redovisas också antalet lediga lägenheter i särskilt boende, antalet trygghets-
larm och betalningsansvar.

Beslutsunderlag

Statistik för oktober 2021

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Presenterad statistik för oktober 2021 läggs till handlingarna. 

_____

.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 129 Dnr 2021/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning avseende socialnämndens verksamhetsområde för september 2021 
redovisas.

Beslutsunderlag

Bilaga Budgetuppföljning till nämnden september 2021

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Nämnden beslutar att ekonomisk uppföljning för socialnämndens verksamhetsom-
råde för september månad 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 130 Dnr 2021/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Prioritering av vård och omsorg framför service 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2021-05-27, § 75, att när ingen annan lösning finns får utförarna 
prioritera vård- och omsorgsinsatser framför serviceinsatser.

Rapport om utfallet under sommaren av denna prioritering beslutades att redovisas för So-
cialnämnden efter semesterperioderna.

Vikariesituationen under sommaren har varit tuff trots tidig planering av semestervikarier. 
Avhopp med kort varsel från vikarier och sjukdom hos personal har inneburit att planering-
en inte kunnat hållas fullt ut. Trots det har de flesta insatser kunnat utföras och det beror på 
att personal inbeordrats och att samordnarna har prioriterat att utföra insatser hos brukarna 
i stället för ordinarie samordnaruppgifter. Detta i sin tur har inneburit att enhetscheferna 
fått tagit över en del av samordnaruppgifterna. Detta har i sin tur inneburit att enhetschefer-
na för hemtjänsten också har haft en arbetstyngd sommar. Enhetscheferna kopplar dess-
utom ett område till under semesterperioderna.
Flera personer med stora insatser och behov av dubbelbemanning har skrivits ut under 
sommaren

Nedan följer en redovisning från respektive hemtjänstområde:

Norra:  Nio städningar inställda
            Fyra ledsagningar inställda
            Ett stöd i samhällsgemenskap

Centrala 2–3: Tre tillfällen har ledsagning för inköp ställts in

Gärsnäs: Har inte ställt in några serviceinsatser men har bytt dag för utförandet

Södra:    Har inte ställt in några serviceinsatser men har bytt dag för utförandet

Central 1–4: Har inte ställt in några insatser.

Däremot har justeringar av tidsfönstret i Life Care planering skett. Detta har inneburit att 
brukaren fått sin insats genomförd, dock kan ju kvaliteten påverkas när det är för snävt 
med tid. Har även inneburit att personalens kring tid har blivit snävare. När Life Care pla-
nering används på ett mer optimalt sätt kommer vi att kunna följa detta på ett bättre sätt (i 
viss planering använder man fortfarande papper och penna).
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 130 forts Dnr 2021/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Understrykas bör att vår personal oavsett profession har gjort sitt yttersta för att ge våra 
brukare de insatser de har fått beslut på och genomfört ett fantastiskt arbete trots den tuffa 
situationen i sommar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Beslut SN 2021-05-27, § 75

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Informationen läggs till handlingarna. 

_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 131 Dnr 2020/128

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Firmatecknare för socialnämnden 

Ärendebeskrivning

Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen, men många företag som kommunen 
har avtal med använder ändå begreppet firmatecknare. Kommunfullmäktige har i tidigare 
beslut gjort samma personer till firmatecknare för hela Simrishamns kommun. 

I Kommunfullmäktigebeslut, 2020-11-30, § 240, föreslås Simrishamns kommuns nämnder 
besluta om firmatecknare för respektive nämnds verksamhetsområde enligt nämndens reg-
lemente som komplettering till § 23 i allmänt nämndreglemente. 

Socialnämnden beslutade om firmatecknare 2020-12-17, § 184, ett beslut som nu föreslås 
revideras för att vara knutet till titel istället för person.  

Beslutsunderlag

Beslut Kommunfullmäktige, 2020-11-30, § 240
Allmänt nämndreglemente
Beslut socialnämnden, 2020-12-17, § 184

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Att som firmatecknare för socialnämnden utse socialnämndens ordförande med 
förste vice ordförande som ersättare, och kontrasigneras av socialchef med avdel-
ningschef ekonomi, IT, stöd och utveckling som ersättare. 

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämndens ordförande
Socialnämndens 1:e vice ordförande
Socialchef
Avdelningschef för ekonomi, IT samt stöd och utveckling
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 132 Dnr 2021/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revidering av delegationsförteckningen 

Ärendebeskrivning

Under det löpande arbetet uppmärksammades det att det i delegationsförteckningen saknas 
delegering i frågan om att hantera ärenden kring betalningsmottagare av studiehjälp från 
CSN. 
Socialförvaltningen föreslår ett tillägg i delegationsförteckningen angående detta enligt 
nedan:

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
5.18. Framställning till CSN 

om ändring av betal-
ningsmottagare för 
studiehjälp

Studiestödsförordningen 
2 kap. §33

Soc sekr

Ärende 5.18, Ingå avtal med annan kommun om placering av ensamkommande i Sim-
rishamns kommun blir således punkt 5.19.

Socialförvaltningen föreslår även ändring av förkortning. Ändringen avser förkortning adm 
chef som står för administrativ chef delegationsförteckningen. 
Förslag till ändring är att adm chef står för avdelningschef ekonomi, IT, stöd och utveck-
ling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-21

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Revidera delegationsförteckning i enlighet med föreliggande förslag. 

_______
Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningens enheter
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 133 Dnr 2021/119

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändring av regler för avgifter och taxor 2022 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen med uppdraget att komplettera 
ärendet med handlingar som föranledde tjänsteskrivelsen samt även komplettera med en 
risk- och konsekvensanalys.
Förvaltningen har kompletterat ärendet enligt beslut.

Sveriges Kommuner och Regioner har den 8 oktober skickat ut en inbjudan till konferens 
den 17 november avseende Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. 
Syftet är en genomgång av de bärande delarna i avgiftssystemet och även nyheter på områ-
det. Modellkommuner berättar hur de beräknar avgifter inom omsorgen, tankar kring ut-
formning av avgiftsmodeller samt hur man arbetar med automatiserade processer och möj-
ligheterna med AI (Artificiell intelligens) för beräkning.
Förvaltningen har anmält sig till dessa dagar och önskar att beslut i ärendet flyttas till 
nämndssammanträdet i november.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Förändring av regler för avgifter och taxor 2022, kompletterat ärende
Bilaga – Risk- och konsekvensanalys ny avgiftsmodell 2022

Yrkanden

Jan Vokoun (S) yrkar att en risk- och konsekvensanalys utförs som på ett tydligt sätt be-
skriver risken kring punkt 1.2 i underlaget om den offentliga verksamheten riskerar att bli 
dyrare samt på vilket sätt nya taxor i så fall medverkar till detta och hur detta faktum i så 
fall kan påverka den kommunala verksamheten.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 En risk- och konsekvensanalys  utförs som på ett tydligt sätt beskriver risken kring 
punkt 1.2 i underlaget om den offentliga verksamheten riskerar att bli dyrare samt 
på vilket sätt nya taxor i så fall medverkar till detta och hur detta faktum i så fall 
kan påverka den kommunala verksamheten.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 133 forts Dnr 2021/119

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Ärendet behandlas åter vid socialnämndens sammanträde den 16 december 2021, 
efter att SKR genomfört sin konferens avseende ”Avgifter inom äldreomsorg och 
kommunal hälso- och sjukvård”.

_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 134 Dnr 2021/132

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2022 

Ärendebeskrivning

Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde. 
Enligt KF beslut 2020-12-14 ska detta hanteras enligt Bilaga 3 Hantering av taxor och av-
gifter.

Följande områden ska beräknas: 

 Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen: Från och med den 3 sep-
tember 2012 finns en gemensam organisation för Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och 
Ystads kommuner för handläggningen av ärende enligt den nya alkohollagen. För-
ändrade ansöknings- och tillsynsavgifter initieras av denna organisation och förslag 
lämnas till respektive kommun för beslut. Avgifter för år 2022 hanteras i ett särskilt 
ärende. 

 Dödsboförvaltning: Uppräknas enligt kommunstyrelsens budgetanvisningar.
 Avgifter inom vård- och omsorg: Uppräkning enligt lag, årlig förändring av pris-

basbelopp och enligt PKV i augusti månad året före. 

Avgifter inom vård- och omsorg

Hemtjänst och hemsjukvårdsavgifter följer den så kallade maxtaxan som är reglerad i lag. 
Maxtaxa innebär att den enskilde brukaren som mest kan få betala en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet för hemtjänst och hemsjukvård, oberoende av hur mycket hjälpin-
satser den enskilde har. För 2021 var maxtaxan 2 139 kr/månad. Uträkning av minimibe-
lopp utgår även från aktuellt prisbasbelopp och följer det som står i 8 kap. 7 § SoL.

I övrigt ska avgifter, från och med 2010, räknas upp enligt den årliga förändringen av gäl-
lande konsumentprisindex (KF § 174). 

Avgiften för hemsjukvårdsinsatser tas även ut av patienter som har personlig assistans en-
ligt LSS/LASS. För de som har beslut om boende eller daglig verksamhet enlig LSS § 9:9 
respektive § 9:10 utgår ingen avgift för hemsjukvård. Ingen avgift utgår för LSS insatser-
na.

Avgiften för hemtjänst delas upp i två nivåer och en procentsats multipliceras med avgifts-
utrymmet (skillnaden mellan inkomster och förbehållsbelopp) för att räkna ut avgiften. Vid 
mindre hjälp debiteras schablontiden multiplicerat med timtaxa.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 134 forts Dnr 2021/132

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nivå 1     0–10,99 timmar/månad 75 % 

Nivå 2      11 – w timmar/månad 100%

Vid någon form av hemsjukvård från legitimerad personal (distriktssjuksköterska/sjukskö-
terska, arbetsterapeut/sjukgymnast eller av delegerad vårdpersonal) utgår en fast månads-
avgift oavsett antal besök från alla professioner. Hjälpmedel för kommunens medborgare 
ingår i hemsjukvårdsavgiften.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Prislista Taxor och avgifter 2022
Bilaga 2 - Förändringar taxor 2022 till KF
Bilaga 3 - Hantering av taxor och avgifter

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Besluta om att godkänna förslag till taxor och avgifter för dödsboförvaltning samt 
vård och omsorg för 2022.

SOCIALNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILLKOMMUNFULLMÄKTIGE

 Anta förändrade taxor avseende käppar, kryckor och operationspaket samt översän-
da detta till Kommunfullmäktige för beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-10-28

§ 135 Dnr 2021/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden till nämnden 

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden redovisas som information:

- Beslut KF 2021-09-27, Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet
- Beslut KF, 2021-09-27, Avsägelse från uppdrag som ledamot samt ordförande i so-

cialnämnden – Maria Linde Strömberg (M)
- Beslut SPN, 2021-09-30, Utredning utökade lokaler vid Galaxen

Beslutsunderlag

Meddelanden

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Informationen läggs till handlingarna. 

_______
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