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§ 60

Dnr 2022/3

Val av justerare
Berit Olsson (S) utses justera dagens protokoll.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

Socialnämnden

§ 61

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/4

Fastställande av nämndens ärendelista
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Godkänna upprättad ärendelista.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

Socialnämnden

§ 62

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2022/5

Verksamhetsinformation till nämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden tar idag del av följande information från verksamheten:
-

Avvikelsehantering – SAS Christina Eriksson, MAR Annika Edlund och MAS
Kristina Flodfält presenterar sitt arbete med hantering av avvikelser,
avvikelsestatistik 2019–2021 och åtgärder.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Informationen läggs till handlingarna.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

Socialnämnden
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Dnr 2022/6

Aktuell information till nämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden tar del av följande information:
Socialchefens information
- Omvärldsläget kopplat till kriget i Ukraina och flyktingkoordinatorns
upplevelse av nuläget i Simrishamns kommun.
- Till och med 30 juni ansvarar Migrationsverket för boende till
skyddsbehövande, från 1 juli är det kommunen. Enligt Migrationsverket
ska detta vara en successiv övergång över 6-månadersperiod.
- Sommarvikarier – situationen är ok på avdelningen för
LSS/Socialpsykiatri. Läget inom Hälsa, vård och omsorg ser bättre ut
även om det fortfarande saknas för full täckning.
- Styrgruppen för familjecentralen har beslutat om utökat
hembesöksprogram.
- Nytt samverkansavtal med Mariamottagningen och Psykiatri Skåne.
- Ung omsorg startar upp innan sommaren.
- Nytt lagkrav – person aktuell inom hemtjänsten ska ha en fast
omsorgskontakt som startar den 1 juli. Från den 1 juli 2023 ska
omsorgskontakten vara en undersköterska.
Information kring arbetet med reformen Rätt till heltid – avdelningschef
Hälsa, vård och omsorg informerar om hur arbetet fortskrider.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Informationen läggs till handlingarna.
_______

Justerandes sign
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Dnr 2022/21

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut 2022 SEKRETESSÄRENDE
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg om det
finns gynnande beslut enligt SoL, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg, samt
beslut 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 första kvartalet 2022 har översänts till Inspektionen för vård och omsorg.
Socialnämnden har för första kvartalet 2022 10 ej verkställda beslut att rapportera fördelat
enligt nedan:
4 Särskilt boende, SoL ÄO;
1 Växelvård, SoL ÄO;
2 Dagverksamhet, SoL ÄO;
1 Boendestöd, SoL FUNK, Omsorg om personer med funktionsnedsättning
1 Kontaktperson, SoL FUNK, Omsorg om personer med funktionsnedsättning;
1 Ledsagarservice, LSS FUNK, Omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 12 maj 2022
Rapporter från första kvartalet 2022.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Information om rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda
beslut för första kvartalet 2022 läggs till handlingarna.
_______

Justerandes sign
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Dnr 2021/45

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg - SEKRETESSÄRENDE
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg begärde den 16 december 2020 yttrande och handlingar
gällande ett ej verkställt beslut. Yttrande och begärda handlingar översändes till
Inspektionen för vård och omsorg den 28 januari 2021 och beslutet kom
socialförvaltningen tillhanda den 19 april 2022.
I beslutet meddelar Inspektionen för vård och omsorg att de avslutar ärendet och att det
inte finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 22 april 2022
Beslut från IVO, den 19 april 2022
Yttrande till IVO, den 27 januari 2021
Begäran om yttrande IVO, den 16 december 2020
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Redovisat beslut från Inspektionen för vård och omsorg läggs till handlingarna.
_______

Justerandes sign
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Dnr 2022/9

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Följande delegeringsbeslut redovisas:
1. Individ- och familjeutskottet, 2022-04-28, § 39–40
2. Individ- och familjeutskottet, 2022-05-04, §§ 41–47
3. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm, april
2022;
4. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, april 2022;
5. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, april 2022;
6. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, april 2022.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.
_______

Justerandes sign
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Dnr 2022/52

Diskussionsunderlag - Framtidens äldreomsorg
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2022-03-24, § 41, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
diskussionsunderlag för nämnden att besluta om i samband med budgetarbetet 2023–2027
och att detta underlag skulle presenteras på socialnämndens sammanträde i maj.
Diskussionsunderlaget presenteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 10 maj 2022
Diskussionsunderlag – Framtidens särskilda boende
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Diskussionsunderlaget Framtidens särskilda boende läggs till handlingarna och tas
med i det fortsatta budgetarbetet.
_______

Justerandes sign
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Dnr 2022/69

Plan intern kontroll 2023
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan år 2023 för Socialnämnden.
Intern kontrollplan ska vara ett dokument där kontrollpunkterna följer det man anser ska
kontrolleras det år planen avser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2023
Bilaga 1 – Intern kontrollplan 2023
Bilaga 2 – Bruttolista 2023
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Intern kontrollplan för 2023 lämnas som information. Beslut fattas på
nämndsammanträdet i juni.
_______

Beslutet expedieras till:
Avdelningschef Ekonomi, IT, utveckling och stöd

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2022/59

Uppföljning intern kontroll 2022 kvartal 1
Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för intern kontroll för Simrishamns kommun KF 2013-05-20 § 61 har
varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde.
Socialförvaltningen redovisar härmed uppföljning av intern kontroll kvartal 1 enligt plan
för 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppföljning intern kontroll 2022 kvartal 1
Bilaga – uppföljning intern kontroll 2022 kvartal 1
Förslag på sammanträdet
Berit Olsson (S) föreslår ge socialförvaltningen i uppdrag att till uppföljning av den interna
kontrollen kvartal 2, 2022, informera om handlingsplanerna för respektive avdelning
kopplat till den interna kontrollen.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för kvartal 1, 2022
Ge socialförvaltningen i uppdrag att till uppföljning av den interna kontrollen
kvartal 2, 2022, informera om handlingsplanerna för respektive avdelning kopplat
till den interna kontrollen.
_______

Beslutet expedieras till:
Avdelningschef Ekonomi, IT, utveckling och stöd

Justerandes sign
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Dnr 2022/62

Revidering av delegationsförteckning
Ärendebeskrivning
I det löpande arbetet med delegationsförteckning har det framkommit förslag på
förändringar i delegationsförteckningen. Socialförvaltningens förslag gäller inom
områdena beslut om bistånd i form av korttidsboende, växelboende, personkretstillhörighet
och köp av plats där Simrishamns kommun inte är huvudman.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, den 25 april 2022
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Revidera delegationsförteckningen i enlighet med liggande förslag.
_______

Beslutet expedieras till:
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Enhetschef handläggarenheten

Justerandes sign
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Dnr 2022/50

Tertialrapport 2022
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade beslut vid sammanträdet den 24 november 2021 om en tidplan
för uppföljningar 2022. Tidigare har det varit beslutat att ekonomiska uppföljningar skulle
ske med fyra helårsprognoser. I det nya beslutet begärs ekonomiska uppföljningar in två
gånger per år, en per 30 april (tertialrapport) och en per 30 augusti (delårsrapport). Dessa
två rapporter ska innehålla en ekonomisk uppföljning med periodresultat, helårsprognos av
driftsbudgeten och investeringsbudgeten samt prognos för måluppfyllelse.
Tertialrapport avseende socialnämndens verksamhetsområde finns som beslutsunderlag
och denna ska skickas vidare till kommunledningskontoret för vidare beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 29 april 2022 – Tertialrapport 2022
Tertialrapport 2022 Socialnämnden
Bilaga med nyckeltal Tertialrapport 2022 Socialnämnden
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Att tertialrapport 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
Att tertialrapport 2022 skickas vidare till kommunledningskontoret för vidare
beredning.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign
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Dnr 2022/42

Budgetskrivelse 2023–2027
Ärendebeskrivning
Information om tidplan för budgetarbete samt budgetskrivelsen för socialnämnden
2023–2027 lämnas som information. Vid socialnämndens sammanträde i juni fattar
nämnden beslut om budgetskrivelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 29 april 2022 – Budgetskrivelse 2023–2027
Budgetskrivelse för driftsbudget 2023–2027 Socialnämnden
Bilaga till budgetskrivelsen 2023–2027 Socialnämnden - nyckeltal
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Att informationen läggs till handlingarna inför beslut vid sammanträdet i juni.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

Socialnämnden

§ 75

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2021/119

Förändring av regler för avgifter och taxor 2022
Ärendebeskrivning
Ärendet kring förändring av regler för avgifter och taxor inom ordinärt boende (hemtjänst)
togs upp första gången den 30 september 2021. Därefter har ärendet återremitterats för
komplettering och skjutits upp för beslut till sammanträdet i maj.
Bakgrunden för ärendet bottnar i planen för hälsa, vård och omsorg 2021–2026, som
godkändes i kommunfullmäktige den 1 mars 2021, §52. I planen redovisas de
utvecklingsområden som kan ge win-win effekter. Med detta menas att nya arbetssätt som
kan ge den enskilde ökad kvalitet, självbestämmande och trygghet också kan spara tid och
resurser för socialnämnden. I planen beskrivs också utmaningen med att antal personer i
yrkesverksam ålder kommer att minska och kan medföra en brist på personal inom hälsa,
vård och omsorg vilket innebär att socialnämnden kommer behöver justera sin verksamhet
genom att fokusera på kärnverksamheten. Intentionen med den nya Planen för hälsa, vård
och omsorg gör att avgiftsmodellen behöver förändras och vara mer flexibel då det syns en
utveckling i samhället med allt fler aktörer på den privata marknaden som utför
servicetjänster och allt fler väljer detta alternativ.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 29 april – Förändringar av regler för avgifter och taxor
Risk och konsekvensanalys ny avgiftsmodell uppdaterad
Regler för avgifter revidering
Ajournering
På begäran av Berit Olsson (S) ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.22-12.29
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Att anta förslag till ny avgiftsmodell för hemtjänst i ordinärt boende.
Att anta att den nya avgiftsmodellen gäller från den 1 februari 2023.
_______
Beslutet expedieras till:
Enhetschef administration socialförvaltningen
Justerandes sign
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Dnr 2022/68

Prioritering av vård och omsorg framför service 2022
Ärendebeskrivning
Till sommaren 2022 pågår rekrytering av semestervikarier till
vård- och omsorgsverksamheten. I dagsläget fattas ett 40-tal semestervikarier och många
av de som rekryterats har inte undersköterskeutbildning. Därför är risken stor att det kan
uppstå situationer där utförarna måste prioritera vård- och omsorgsinsatser framför
serviceinsatser. Detta kan även innebära att frekvensen på vissa serviceinsatser inte
kommer att kunna hållas. Detta sker endast i undantagsfall och när ingen annan lösning
finns.
Efter semesterperioden lämnas en rapport in till socialnämnden där det framkommer hur
ofta denna prioritering skett.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Prioritering av vård och omsorg framför service 2022
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
När ingen annan lösning finns får utförarna prioritera vård- och omsorgsinsatser
framför serviceinsatser.
Rapport lämnas till socialnämnden i september.
Konsekvensanalys och beskrivning presenteras för nämnden i juni.
_______

Beslutet expedieras till:
Avdelningschef hälsa, vård och omsorg

Justerandes sign
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§ 77

Dnr 2022/7

Meddelanden till nämnden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden redovisas som information:
-

Beslut SPN 2022-04-21, Klimatanpassningsplan för Simrishamns kommun –
antagande
Stoppa utslagningen av synskadade – Synskadades Riksförbund Skåne
Namnlistor arbetstidsförkortning

_______

Justerandes sign
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Dnr 2022/11

Kurser, utbildningar och konferensinbjudningar
Ärendebeskrivning
Följande kurser redovisas som information:
- SKR – Inbjudan till konferensen Tillsammans i det vräkningsförebyggande arbetet.
- KOMMUNLEX – Webbutbildning om de nya reglerna om stärkt rätt till assistans – så
påverkas kommunerna
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Berit Olsson (S) anmäls till Webbutbildning om de nya reglerna om stärkt rätt till
assistans – så påverkas kommunerna.
_______

Beslutet expedieras till:
Berit Olsson (S)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

