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   Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 108   Dnr 2022/3 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare     

• Berit Olsson (S) utses justera dagens protokoll. 

_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 109   Dnr 2022/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av nämndens ärendelista     

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna upprättad ärendelista. 
 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 110   Dnr 2022/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsinformation till nämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden tar idag del av följande information från verksamheten: 
 

- IFO - Familjecentralen – Sofie Tilly, socionom.  
- IFO-inriktningen – Åsa Bullarbo, utvecklingsledare 

  
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 111   Dnr 2022/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Aktuell information till nämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden tar del av följande information: 

• Socialchefens information 
- Migrationsverket meddelar att anvisningar kommer ske enligt  

massflyktsdirektivet då man jobbar efter närhetsprincipen då  
Migrationsverket stänger sina egna boenden. I Simrishamns kommuns 
närhet finns 3 sådana boenden. Informerar om arbetet kring detta.   

- Ny IFO-chef är rekryterad – Stina Lundquist tillträdde tjänsten  
måndagen 19 september.  
 

• Information från avdelningschef Hälsa, vård och omsorg 
- Sommaren har varit den mest ansträngda sommaren så här långt, främst 

de 4 första veckorna då man även drabbades av covid-19 utbrott bland 
både boende och personal. Målet med att alltid ha en ordinarie personal 
på plats kunde därför inte hållas under vissa perioder och en del  
delegering fick gå tillbaka till sjuksköterskor.  

- Inte mer klagomål eller synpunkter än tidigare somrar.  
- Rekrytering inför sommaren 2023 är på gång, man ska bland annat delta 

på en Framtidsmässa i början av oktober i Kristianstad. Som ett led i  
arbetet med rekryteringen är både en rekryteringssamordnare och  
kommunikatör anställd.   

- Understryker att samtlig personal över alla professioner har gjort ett  
fantastiskt arbete under sommaren.  

- Utvärdering bland vikarierna är gjord efter sommaren där det  
övervägande varit positiva tongångar, en del lärdomar man tar med sig i 
det fortsatta arbetet.  

- Det planeras för servering av kvällsmat till södra området från 1  
november som ett pilotprojekt. 

  
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 112   Dnr 2022/21 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
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, omsorg 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 2022 har översänts till Inspektionen för vård och omsorg.  
Socialnämnden har för andra kvartalet 2022 14 ej verkställda beslut att rapportera fördelat 
enligt nedan: 
 
3 Särskilt boende, SoL ÄO; 
1 Växelvård, SoL ÄO; 
3 Dagverksamhet, SoL ÄO; 
1 Kontaktperson, SoL ÄO; 
1 Annat bistånd, SoL IFO; 
1 Boendestöd, SoL FUNK, Omsorg om personer med funktionsnedsättning; 
1 Kontaktperson, SoL FUNK, Omsorg om personer med funktionsnedsättning; 
2 Boende för vuxna i form av gruppbostad, LSS FUNK, Omsorg om personer med  
funktionsnedsättning; 
1 Avlösarservice i hemmet, LSS FUNK, Omsorg om personer med funktionsnedsättning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 12 september 2022 
Rapporter från andra kvartalet 2022. 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Information om rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda 
beslut för andra kvartalet 2022 läggs till handlingarna. 

 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 113   Dnr 2022/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anmälan av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 
 
Följande delegeringsbeslut redovisas: 
 

1. Individ- och familjeutskottet, 2022-09-08, §§ 89–98 
2. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm,  

augusti 2022; 
3. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, augusti 2022; 
4. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, augusti 2022; 
5. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, augusti 

2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsbeslut 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.  
 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 114   Dnr 2022/59 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppföljning intern kontroll 2022 kvartal 2  

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 2 enligt plan 
för 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse – Uppföljning intern kontroll 2022 kvartal 2 
Bilaga – uppföljning intern kontroll 2022 kvartal 2 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för kvartal 2, 2022. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef Ekonomi, IT, utveckling och stöd 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 115   Dnr 2022/59 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppföljning intern kontroll 2022 - handlingsplaner  

Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av handlingsplaner utifrån resultat av intern kontroll kvartal 1, 2022.  
 
Efter redovisning av uppföljning intern kontroll kvartal 1, 2022, gav Socialnämnden  
uppdrag till förvaltningen att i samband med redovisning av uppföljning kvartal 2, 2022, 
presentera handlingsplaner för berörda avdelningar utifrån resultatet av kvartal 1. 
 
Handlingsplanerna skulle omfatta avdelningens arbete med att förebygga att identifierade 
brister inom kontrollområden återkommer. Planerna skulle även beskriva hur avdelningen 
säkerställer efterlevnad av fastställd intern kontrollplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse intern kontroll  
Handlingsplaner 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att godkänna förvaltningens redovisning av avdelningarnas handlingsplaner för  
intern kontroll. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef Ekonomi, IT, utveckling och stöd  
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 116   Dnr 2022/84 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förslag till öppnande av Bostad med särskild service för barn eller  
ungdomar enligt 9 § punkt 8 LSS  

Ärendebeskrivning 
 
Avdelningen för LSS och socialpsykiatri har den 18 augusti 2022 fått ett beslut om Bostad 
med särskild service för barn och ungdom enligt 9 § 8 LSS att verkställa, varför ärende om 
att öppna verksamhet för Boende med särskild service för barn eller ungdomar i  
Simrishamns kommun ligger för beslut. Vårdnadshavare har särskilt önskat att insatsen 
skall verkställas i Simrishamns kommun. 
I nuläget finns inom ramen för Socialförvaltningens verksamhet inte ett sådant boende och 
det finns ej heller möjlighet att verkställa sådan insats inom befintlig verksamhet.  
Lagstiftningen är tydlig med att sådana verksamheter inte får samlokaliseras med andra 
verksamheter.    
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 9 september 2022 
Bilaga 1 – Avdelningen för LSS och Socialpsykiatri – LSS-verksamheten 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att öppna boende enligt insatsen Boende med särskild service för barn eller  
ungdomar enligt 9 § 8 LSS 

• Att uppdra till förvaltningen att ta med den ökade kostnaden vid arbetet med  
internbudget för 2023 

• Att uppdra åt samhällsplaneringsnämnden att teckna hyresavtal avseende  
Vinkelgatan med SBB Norden.  

 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämnden 
Avdelningschef LSS och socialpsykiatri  
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 117   Dnr 2022/25 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Taxor och avgifter 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde.  
Enligt KF beslut 2020-12-14 ska detta hanteras enligt Bilaga 2 Hantering av taxor och  
avgifter. Eftersom det kommer en ny mandatperiod ska samtliga taxor beslutas i  
Kommunfullmäktige i år. 
 
Följande områden ska beräknas: 

• Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen: Från och med den 3  
september 2012 finns en gemensam organisation för Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo 
och Ystads kommuner för handläggningen av ärende enligt den nya alkohollagen. 
Förändrade ansöknings- och tillsynsavgifter initieras av denna organisation och  
förslag lämnas till respektive kommun för beslut. Avgifter för år 2023 hanteras i ett 
särskilt ärende.  

• Dödsboförvaltning: Uppräknas PKV i augusti månad året före. 
• Avgifter inom vård- och omsorg: Uppräkning enligt lag, årlig förändring av  

prisbasbelopp 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          
hjälpinsatser den enskilde har. För 2022 var maxtaxan 2 170 kr/månad. För 2023 är     
maxtaxan 2 359 kr. Uträkning av minimibelopp utgår även från aktuellt prisbasbelopp och 
följer det som står i 8 kap. 7 § SoL. 

I övrigt räknas avgifter upp med prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Taxan räknas 
upp med den procentsats för avgiftsåret som SKR publicerar i augusti månad året före. 
Detta enligt beslut i KF den 14 december 2020 (KF 2020 §271). För 2023 innebär det att 
avgifterna räknas upp med 5,8%. 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 117 forts   Dnr 2022/25 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Avgiften för hemsjukvårdsinsatser tas även ut av patienter som har personlig assistans  
enligt 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     
insatserna. 

Avgiften för hemtjänst delas upp i två fasta avgifter, vård- och omsorgsavgift och          
serviceavgift, där respektive avgift utgör 50% av maxtaxan. I de fall avgiften överstiger 
självkostnadspris debiteras en avgift enligt timtaxa. 

Vid någon form av hemsjukvård från legitimerad personal (distriktssjuksköters-
ka/sjuksköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast eller av delegerad vårdpersonal) utgår en fast 
månadsavgift oavsett antal besök från alla professioner. Hjälpmedel för kommunens med-
borgare ingår i hemsjukvårdsavgiften. 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 26 augusti – Taxor och avgifter 2023 
Bilaga 1 – Prislista Taxor och avgifter 2023 
Bilaga 2 - Hantering av taxor och avgifter 
Bilaga 3 – Regler för avgifter 2023 
 
Avstå från att delta i beslutet 
 
Berit Olsson (S), Anders Eneborg (FI), Christer Persson (ÖP), Anton Wikbourn (S) och 
Mats Kaldvee (ÖP) avstår från att delta i beslut i ärendet.   
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna förslag till taxor och avgifter för dödsboförvaltning samt vård och  
omsorg gällande från 1 februari 2023 samt översända för beslut till  
Kommunfullmäktige.  

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 118   Dnr 2022/50 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delårsbokslut 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut vid sammanträdet den 24 november 2021 om en tidplan 
uppföljningar 2022. 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.  
Delårsrapport avseende socialnämndens verksamhetsområde finns som beslutsunderlag 
och denna ska skickas vidare till kommunledningskontoret för vidare beredning till  
Kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 26 augusti 2022 – Delårsrapport 2022 
Bilaga 1 Delårsrapport 2022 Socialnämnden 
Bilaga 2 Statistik delårsrapport 2022 Socialnämnden 
Bilaga 3 Sökta bidrag 2022 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna verksamhetsberättelsen, delårsrapport 2022, inklusive prognoser och  
redovisning av drift och investeringar, samt måluppföljning. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 119   Dnr 2022/90 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tillfälligt kommunstöd med anledning av kriget i Ukraina  

Ärendebeskrivning 
 
Ett tillfälligt stöd har betalats ut till kommunerna med anledning av kriget i Ukraina. Detta 
stöd har syfte att täcka kostnader under 2022 och 2023 avseende mottagandet av personer 
som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige.  
 
SKR klassificerar det tillfälliga stödet som ett generellt statsbidrag då det inte finns några 
villkor kopplat till bidraget, så som återbetalningskrav. Detta innebär att det är  
kommunfullmäktige som beslutar om hur medlen ska fördelas. Totalt handlar det om 
1 179 000 kr. Socialförvaltningen föreslår att medlen fördelas enligt nedanstående förslag. 
 
I början av året beslutades det centralt i kommunen att en flyktingkoordinator skulle  
anställas och att denna skulle finansieras av kommunledningskontoret. Socialförvaltningen 
blev ansvarig för anställningen då vi ansvarar för flyktingmottagandet och kostnaden har 
bokförts här sedan tjänsten blev tillsatt i april. Planen är att tjänsten är tillsatt till och med 
2023. Detta innebär en kostnad på ca 986 000 kr för hela perioden.  
 
Socialförvaltningen föreslår att 986 000 kr tillfaller integrationsverksamheten under  
avdelningen för Individ- och familjeomsorgen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse – Redovisning av det tillfälliga kommunstödet med anledning av kriget i 
Ukraina 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna förvaltningens förslag på fördelning av det tillfälliga kommunstödet. 
• Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 986 000 kr av det tillfälliga  

kommunstödet tillfaller socialnämnden. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 120   Dnr 2022/68 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Prioritering av vård och omsorg framför service 2022 - Uppföljning  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutade 2022-05-19, § 76, 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  
socialnämnden efter semesterperioderna.  
 
Även frekvensen av utköpta semesterdagar kommer att redovisas för socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse – Prioritering av vård och omsorg före service 2022 - Uppföljning 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Informationen läggs till handlingarna.  
 
_______ 
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   Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 121   Dnr 2022/11 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kurser, utbildningar och konferensinbjudningar  

Ärendebeskrivning 
 
Följande kurser redovisas som information: 

- Länsstyrelsen – Inbjudan till Nationell samling för delaktighet 
- Region Skåne – Sätt Skåne i rörelse – Inbjudan till möte för implementering för 

ökad psykisk hälsa unga, inriktning fysisk aktivitet 
- MFoF – Tidigt stöd för adopterade och adoptivföräldrar 

    
_______ 
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   Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-22  
 
 
 
 
 
 

§ 122   Dnr 2022/7 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden till nämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelanden redovisas som information: 

 
- Brev från MATtanken till era politiker om offentliga måltider – Jordbruksverket 
- Skrivelse från Vårdföretagarna avseende ersättningar i omsorgen 

    
_______ 
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