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   Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 10   Dnr 2023/1 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare     

• Berit Olsson (S) utses justera dagens protokoll.  
• Justeringen äger rum måndagen den 30 januari 2023 14.45. 

 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 11   Dnr 2023/2 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av nämndens ärendelista   

Följande förändringar föreslås: 
- Ärende Diskussionsunderlag – Framtidens äldreomsorg – Komplettering statistik 

behandlas som ärende 6 
- Ärende Område för verksamhetsuppföljning 2023 – Kompletterande analys  

behandlas som ärende 7 
- Ärende tillkommer – Avsägelse från uppdrag som ersättare i individ- och  

familjeutskottet – Malin Yngvard (SD) behandlas som ärende 14.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna upprättad ärendelista med ändringar enligt ovan.  
 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 12   Dnr 2023/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Aktuell information till nämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden tar del av följande information: 

• Socialchefens information.  
- Nytt fördelningstal från Länsstyrelsen som innebär att Simrishamns kommun 

ska ta emot 35 personer enligt massflyktsdirektivet under 2023.   
- Simrishamns kommun ska ta emot 7 kvotflyktingar under 2023. 
- Informerar om inskickad lex Maria anmälan till Inspektionen för vård och  

omsorg.  
  
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Informationen läggs till handlingarna.  
 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 13   Dnr 2023/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anmälan av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 
 
Följande delegationsbeslut redovisas: 
 

1. Individ- och familjeutskottet, 2022-12-15, §§ 132–134; 
2. Individ- och familjeutskottet, 2023-01-12, §§ 1–8; 
3. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm,  

december 2022; 
4. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, december 

2022; 
5. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, december 2022; 
6. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, december 

2022; 
7. Förordnande som avdelningschef för individ- och familjeomsorgen perioden 

202321217–20221223: 
8. Förordnande som avdelningschef för individ- och familjeomsorgen perioden 

20221224–20221230; 
9. Förordnande som socialchef under perioden 20221227–20221230. 
10. Delegationsbeslut avseende organisationsförändring HVO 
11. Delegationsbeslut avseende organisationsförändring inom avdelningen Stöd och 

utveckling 
 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsbeslut 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 14   Dnr 2022/2 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kvartalssammanställning av avvikelser samt synpunkter och klagomål 
2022  

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.  
 
Under kvartal 4 har 9 lex Sarah och 20 annan avvikelse inrapporterats. De är fördelade 
enligt följande: 

• Administration: 1 annan avvikelse 
• Hälsa, vård och omsorg: 9 lex Sarah och 17 annan avvikelse 
• Individ- och familjeomsorg: 2 annan avvikelse 

 
Under kvartal 4 har 11 synpunkter och klagomål inkommit. De är fördelade enligt följande: 

• Hälsa, vård och omsorg: 9 
• Socialförvaltningen: 1 
• LSS och socialpsykiatri: 1 

 
Avvikelser, synpunkter och klagomål är beredda inom presidieberedningen.  
 
HSL-avvikelser för kvartal 4 är fördelade enligt nedan: 
 
Annan vårdskada: 46 
Avvikelse extern part: 22 
Fall: 504 
Fall - ej hemsjukvård: 29 
Läkemedelsavvikelse: 301 
Totalt 902 avvikelser, av dessa har 2 stycken resulterat i lex Maria. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 19 januari 2023 
Sammanställning avvikelser fjärde kvartalet 2022 
Sammanställning synpunkter och klagomål fjärde kvartalet 2022 
Rutin – Lex Sarah och annan avvikelse 
Rutin – Synpunkter och klagomål 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 14 forts   Dnr 2022/2 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Redovisning av lex Sarah och annan avvikelse, HSL-avvikelser samt synpunkter 
och klagomål för fjärde kvartalet 2022 läggs till handlingarna.  
 

_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 15   Dnr 2022/52 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Diskussionsunderlag - Framtidens äldreomsorg - Komplettering statistik  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutade 2022-12-15 att återremittera ärende avseende Särskilda boende 
Simrishamns kommun 2023–2026. Förvaltningen skulle återkomma med en fördjupad  
analys inför internbudget 2023 samt komplettera med statistik för korttidsboendeplatser år 
2022. 
Internbudget innefattar konsekvensanalys av föreslagna effektiviseringar/besparingar.  
Statistik på korttidsboende har under år 2021–2022 sett ut som följer: 
 

 
 

 

Skönadal, 11 lägenheter
Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Max antal dygn/månad 341 308 341 330 341 330 341 341 330 341 330 341
Antal dygn/månad 199 198 236 136 227 164 250 225 145 205 219 224
Beläggning %/månad 58% 64% 69% 41% 67% 50% 73% 66% 44% 60% 66% 66%

Bokebacken, 10 lägenheter 
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Max antal dygn/månad 341 308 341 330 341 330 341 341 330 341 330 341
Antal dygn/månad 187 195 251 126 163 222 267 259 195 191 234 229
Beläggning %/månad 55% 63% 74% 38% 48% 67% 78% 76% 59% 56% 71% 67%

Total beläggning %, 2021 57% 64% 71% 40% 57% 58% 76% 71% 52% 58% 69% 66%
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
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§ 15 forts   Dnr 2022/52 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse komplettering statistik korttidsboende 2022 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att lägga informationen till handlingarna inför beslut om internbudget 2023. 
 
_______ 
 
  
 
  

Skönadal, 11 lägenheter
Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Max antal dygn/månad 341 308 341 330 341 330 341 341 330 341 330 341
Antal dygn/månad 280 211 239 140 264 191 259 306 248 252 240 278
Beläggning %/månad 82% 69% 70% 42% 77% 58% 76% 90% 75% 74% 73% 82%

Bokebacken, 10 lägenheter
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Max antal dygn/månad 341 308 341 330 341 330 341 341 330 341 330 341
Antal dygn/månad 203 229 214 194 232 240 272 261 197 225 298 269
Beläggning %/månad 60% 74% 63% 59% 68% 73% 80% 77% 60% 66% 90% 79%

Total beläggning %, 2022 71% 71% 66% 51% 73% 65% 78% 83% 67% 70% 82% 80%
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 16   Dnr 2022/26 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Område för verksamhetsuppföljning 2023 - Kompletterande analys  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutade 2022-12-15 att återremittera ärende avseende Område för  
verksamhetsuppföljning 2023 med en kompletterande analys. Den kompletterande  
analysen är bifogad som en handling till ärendet.  
 
Socialnämnden ska enligt beslutad process årligen utifrån resultatet av de nationella  
brukarundersökningarna fatta beslut om område för verksamhetsuppföljning. För  
äldreomsorgen ska även resultatet från brukarintervjuerna i hemtjänst och särskilt boende 
ligga till grund för beslut om område för verksamhetsuppföljning. Beslutet om område för 
verksamhetsuppföljning specificerar vad socialnämnden avser att särskilt granska under 
kommande år. Resultatet av förvaltningens arbete med beslutade områden för  
verksamhetsuppföljning beskrivs sedan i kvalitetsberättelsen.  
 
I flera av resultaten 2022 är det svårt att se något som sticker ut som en ihållande och  
avvikande trend eller mönster, både om vi tittar på den egna verksamheten eller om vi  
jämför oss nationellt. Det är också olika frågor i undersökningarna som gör att de inte helt 
kan jämföras. Vid en samlad analys av resultaten tycker vi ändå att vi kan se en gemensam 
nämnare i stor del av det som utmärker sig negativt. Det handlar om den enskildes  
möjlighet att på olika vis utöva inflytande och möjlighet att kunna påverka det stöd man 
får.  
 
Flera av frågorna inom äldreomsorgen där vi ser ett sämre resultat, såsom sociala  
aktiviteter på särskilt boende, är områden där brukaren behöver ges möjlighet att påverka 
innehållet för att stödet ska upplevas som meningsfullt. För att verksamheterna ska kunna 
nå ett bättre resultat med en högre brukarnöjdhet så blir brukarens möjlighet att påverka 
stödet en viktig utgångspunkt. Att fokusera på brukarens möjlighet att påverka stödet är 
viktigt oavsett om det i nästa steg för verksamheten handlar om att öka nöjdheten kring 
sociala aktiviteter, trivsamma utrymmen på särskilt boende eller möjlighet att påverka tider 
i hemtjänsten.  
 
Förvaltningen ser en fördel med att samtliga verksamheter har ett gemensamt område för 
verksamhetsuppföljning under 2023. Det ökar möjligheten fört samverkan mellan olika 
verksamheter kring det beslutade området och ett lärande i organisationen oavsett  
verksamhetsområde. Ett gemensamt område för verksamhetsuppföljning med en strategisk 
höjd med tyngdpunkt på brukarens fokus ger varje enhet en möjlighet att arbeta med  
området för verksamhetsuppföljning utifrån sitt specifika enhetsresultat. 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 16 forts   Dnr 2022/26 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Förslag på område för verksamhetsuppföljning 2023 är därför gemensamt för  
samtliga verksamheter;  

• Den enskildes möjlighet att påverka innehåll och utformning av stöd från  
Socialtjänsten.  

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kompletterande analys, område för verksamhetsuppföljning 2023 
Analys av resultatet av brukarundersökningar 2022 
 
Yrkanden 
 
Berit Olsson (S) yrkar bifall till förslag till område för verksamhetsuppföljning 2023 med 
tillägget att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta med djupgående intervjuer enligt beslut 
i socialnämnden 2022. 
 
Ordförande ställer proposition på framlagt tillägg och finner att nämnden beslutat enligt 
detta. 
 
Yrkande 
 
Ingela Bröndel (M) yrkar att det faktiska beslutet förtydligas enligt nedan: 
Område för verksamhetsuppföljning 2023 är gemensamt för samtliga verksamheter; 

- Den enskildes möjlighet att påverka innehåll och utformning av stöd från  
socialtjänsten. 

 
Ordförande ställer proposition på framlagt yrkande till beslut och finner att nämnden  
beslutat enligt detta.   
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att område för verksamhetsuppföljning 2023 är gemensamt för samtliga  
verksamheter; 
-  Den enskildes möjlighet att påverka innehåll och utformning av stöd från  
socialtjänsten.  

• Att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta med djupgående intervjuer enligt beslut i 
socialnämnden 2022. 

 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef Stöd och utveckling  
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 17   Dnr 2022/58 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Investeringsbudget 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Den 28 november 2022 beslutade Kommunfullmäktige om budgeten för  
2023–2027 där man beslutade att uppdra åt samtliga nämnder att minska sina  
investeringsramar med 10 procent år 2023. För Socialnämnden innebär det en minskning 
med 710 tkr. 
 
Då ingen utbyggnad av lokalerna vid Galaxen sker föreslår förvaltningen att  
investeringsbudgeten avseende inventarier minskas med det totala beloppet på 710 tkr  
enligt Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 4 januari 2023 – Investeringsbudget 2023 – revidering 
Investeringsbudget 2023 – revidering efter KF beslut 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att godkänna revidering av investeringsbudget 2023 avseende inventarier som 
minskas med 710 tkr. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 18   Dnr 2022/42 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Internbudget och nämndplan 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 28 november 2022 har Socialnämnden tilldelats en 
driftsbudget om 546 207 tkr. 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till nämndplan, nämndmål och internbudget för 
2023.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 5 januari 2023 – Internbudget och nämndplan 2023 
Läsanvisning internbudget och nämndplan 2023 
Nämndplan Socialnämnden 2023–2027 
Bilaga 1 Internbudget och nämndplan 2023 
Bilaga 2 Internbudget 2023–2025 
Bilaga 3 Internbudget 2023–2025 per avdelning 
 
Yrkanden 
 
Ingela Bröndel (M) yrkar på följande revidering av förvaltningens förslag till internbudget 
2023: 
 

• Enhet på Villa Vardaga öppnas inte (- 1 580 tkr) 
• Särskilt boendeplatser på Toftakärr stängs ej (+ 5 820 tkr) 
• Ej lagstadgade dagverksamheter stängs (- 3 300 tkr) 
• Ung omsorg finansieras av bidrag (- 750 tkr) 
• Ledsagning beviljas med ett max antal h utöver sjukhusbesök (-1 400 tkr) 

 
Det ökade behovet uppgår till 12 800 tkr vilket också motsvarar förslag till effektivisering, 
omställning och neddragning. 
 
Malin Yngvard (SD) yrkar på förslag till ändringar i budgeten enligt nedan: 
 

• Det särskilda boendet i Toftakärr drivs vidare 
Konsekvens: -5 820 000 kr 

• Inga platser behöver öppnas på Vardaga, ej minskade intäkter eller moms beräknat 
på 5 platser 
Konsekvens: + 1 580 000 kr  
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 18 forts   Dnr 2022/42 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

+ 100 000 kr  
+ 100 000 kr 

• Inget behov av att byta system med flera moduler i besparingstider, område stöd, 
utvecklig, ledning 
+ 400 000 

• Ökat behov och översyn av arvode LSS och socialpsykiatrin får stå tillbaka under 
2023 
+ 200 000 kr 

• De föreslagna alternativa besparingarna Ung omsorg och Avlösning i hemmet  
genomförs  
+ 750 000 kr 
+ 800 000 kr 

• Äskanden som föreslås lösas inom omställningsramen, således beroende av  
Stängningen. Förebyggande arbete Socialtjänsten, Bemanning och rekrytering samt 
Kommunikation och attraktionskraft 
+ 600 000 kr 
+ 550 000 kr 
+ 750 000 kr 

 
 
Berit Olsson (S) yrkar bifall till Ingela Bröndels (M) yrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Ingela Bröndels (M) yrkande mot Malin Yngvards (SD) 
yrkande och finner att nämnden beslutat enligt Ingela Bröndels (M) yrkande.  
 
Yrkande 
 
Berit Olsson (S) tilläggsyrkar att inga administrativa tjänster får tillsättas, ej heller inleda 
rekrytering i avvaktan på central beredning och beslut av Pia Ingvarssons initiativärende i 
KS den 7/12.  
 
Anita Svensson (C) yrkar avslag på Berit Olssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Malin Yngvard (SD) yrkar avslag på Berit Olssons (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Berit Olssons (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden 
beslutat avslå detsamma.  
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 18 forts   Dnr 2022/42 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Yrkande 
 
Berit Olsson (S) tilläggsyrkar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka framtida  
eventuella utvecklingsmöjligheter för Toftakärr i Borrby inom socialförvaltningens  
ansvarsområde.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Berit Olssons (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden 
beslutat bifalla detsamma.   
 
Yrkande 
 
Ingela Bröndel (M) yrkar att: 

• Nämndmål Utföra insatser för att öka känslan av trygghet, tillit och inflytande för 
alla som är kopplat till fullmäktigemål 11 Trygghet och samhällsgemenskap flyttas 
från Prioriteringar för år 2024–2727 till Prioriteringar för år 2023.   

 
Beslutsgång  
 
Ordförande ställer proposition på framlagt yrkande och finner att nämnden beslutat bifalla 
detsamma.  
 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Revidering av förvaltningens förslag till internbudget 2023 enligt nedan: 
- Enhet på Villa Vardaga öppnas inte (-1 580 tkr) 
- Särskilt boendeplatser på Toftakärr stängs ej (+5 820 tkr) 
- Ej lagstadgade dagverksamheter stängs (- 3 300 tkr) 
- Ung omsorg finansieras av bidrag (- 750 tkr) 
- Ledsagning beviljas med ett max antal timmar utöver sjukhusbesök (- 1 400 tkr) 

• I övrigt godkänna internbudget 2023. 
• Ge förvaltningen i uppdrag att undersöka framtida eventuella  

utvecklingsmöjligheter för Toftakärr i Borrby inom socialförvaltningens  
ansvarsområde. 

• Nämndmålet Utföra insatser för att öka känslan av trygghet, tillit och inflytande för 
alla kopplat till fullmäktigemål 11 – Trygghet och samhällsgemenskap flyttas från 
prioriteringar för år 2024–2027 till prioriteringar för år 2023.  

• I övrigt godkänna nämndplan 2023–2027 
• Att tagit del av fackliga representanters synpunkter på internbudget och nämndplan 

för 2023. 
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§ 18 forts   Dnr 2022/42 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Att förvaltningschefen bemyndigas att göra justeringar utan principiell betydelse i 
internbudget och nämndplan. 

 
 
Reservationer 
 
Berit Olsson (S), Anton Wikbourn (S), Agneta Åhlin (S), Eva Nyhlén (V) och  
Malin Yngvard (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Malin Yngvard (SD) inkommer med skriftlig reservation.  
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Reservation 

 

Socialnämnden 2023-01-26 

Ärendenummer 9 internbudget och nämndplan 2023 

 

Ärendet lämnades öppet för beslut av förvaltningen, varefter det framkom ett ändringsyrkande från 
Alliansen och ett ändringsyrkande från Sverigedemokraterna. Grunden i båda yrkandena var att inte 
stänga det särskilda boendet Toftakärr i Borrby.  

Alliansen föreslog alternativa besparingar genom att stänga dagverksamheten och ledsagningen, 
medan Sverigedemokraterna föreslog besparingar i det administrativa området som skulle 
finansierats genom stängningen av det särskilda boendet, avlösning i hemmet och ny teknik med 
mera.  

Sverigedemokraterna och Alliansen var överens om att inte stänga Toftakärr, men lade skilda 
yrkanden i avseendet var besparingarna skulle ske. Alliansens förslag som innehöll stängning av 
dagverksamhet och indragning av ledsagning gick segrande ur omröstningen. 

Sverigedemokraterna vill vara lyhörda inför brukarundersökningarna, som tydligt framhöll att 
ensamheten och de minskade möjligheterna till aktiviteter framfördes mest frekvent av brukarna. 

 

 

Sverigedemokraterna Simrishamn reserverar sig inför de antagna besparingsförslagen som innebär 
att stänga dagverksamhet som inte är lagstadgad och att ändra regelverket för ledsagning för att 
endast bevilja max antal timmar för sociala behov utöver sjukhusbesök. 

 

 

 

För Sverigedemokraterna Simrishamn 

 

 

 Ledamot Malin Yngvard                                                                                                         

2023-01-26 
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§ 19   Dnr 2023/25 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tidplan uppföljning ekonomi 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-07, §204 om en ny tidplan för uppföljning av  
ekonomi och mål under 2023. 
 
Beslutet innebär att kommunstyrelsen begär in två uppföljningar av nämnderna, en per 30 
april och en per 31 augusti. Vid dessa uppföljningar ska ett ekonomiskt periodresultat och 
helårsprognos redovisas samt även måluppfyllelsen prognostiseras. 
 
Förvaltningen har under 2022 följt denna tidplan men vid större avvikelser mot tidigare 
prognos så har nämnden informerats.   
 
Förvaltningen föreslår att nämnden följer den av KS beslutade planen som innebär att det 
ekonomiska resultatet inklusive årsprognos, statistik från verksamheterna samt en prognos 
avseende måluppfyllelse lämnas vid nämndssammanträdet den 25 maj samt den 21  
september. 
 
Förvaltningen fortsätter att följa upp verksamheterna varje månad och vid större avvikelser 
mot tidigare prognos så informeras nämnden per omgående. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 5 januari 2022 – Tid uppföljning ekonomi 2023 
Beslut KS 2022-12-07 – Tidplan för uppföljningar 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att anta föreslagen tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet för år 2023. 
 
_______ 
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§ 20   Dnr 2022/68 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Prioritering av vård och omsorg framför service 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Avdelningen hälsa, vård och omsorg hade en mycket ansträngd personalsituation på grund 
av hög sjukfrånvaro och vård av barn under jul och nyårshelgen. En ökning av personal 
som visat positivt för Covid-19 var en anledning, men även influensa, vanliga förkylningar 
och vinterkräksjukan.  
Eftersom risken var stor att det kunde uppstå situationer där utförarna måste prioritera 
vård- och omsorgsinsatser framför serviceinsatser fattades den 21 december 2022 ett  
ordförandebeslut gällande att när ingen annan lösning finns får utförarna prioritera  
vård- och omsorgsinsatser framför serviceinsatser fram till den 31 januari 2023.  
Utfallet av detta skulle redovisas efter trettondagshelgen och en rapport skulle inkomma till 
januari månads socialnämnd.  
Även antalet beordrade pass redovisas, dock hade behovet inte funnits att dra in någons 
semester.  
 
Gällande särskilt boende så behövdes inga omprioriteringar ske och endast två pass  
behövde beordras.  
 
Norra:  
 
Nio städningar inställda 
Tre golvvård inställda 
Tjugo ledsagningar inställda 
Fem avlösningar inställda 
Tjugotvå promenad/social samvaro inställda 
Tretton dusch inställda 
 
Totalt beordrades personal till tretton arbetspass. 
 
Centrala 2 – 3: 
 
Tre städningar inställda 
En ledsagning inställd 
En golvvård inställd 
Två avlösningar inställda 
En promenad inställd 
En social stimulans inställd 
 

21



  
 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 20 forts   Dnr 2022/68 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Totalt beordrades personal till tjugosju arbetspass.  
 
Gärsnäs: 
 
Har inte ställt in några serviceinsatser. 
 
Totalt beordrades personal till åtta arbetspass vilka har varit i Nattpatrullen.  
 
Södra: 
 
Tio duschar inställda 
En städning inställd 
En ledsagning inställd 
 
Totalt beordrades personal till två arbetspass. 
 
Centrala 1 – 4: 
 
Har inte ställt in några serviceinsatser.           
 
Inga beordringar.  
 
Även sjuksköterskeorganisationen har haft hög sjukfrånvaro men det har lösts på frivillig 
basis utan beordringar.  
 
Alla professioner 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.     
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 19 januari 2023 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Rapporten läggs till handlingarna.  
 
_______ 
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§ 21   Dnr 2022/30 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val till kommunala pensionärsrådet  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett samrådsorgan till kommunstyrelsen där  
kommunen och pensionärsorganisationerna ges möjlighet till ömsesidigt  
informationsutbyte. KPR organiseras under kommunstyrelsen med  
samhällsplaneringsnämnden och socialnämnden som fasta representanter. Dessa tre  
nämnder representeras av respektive ordförande och 2:e vice ordförande. Ersättare ska  
utses av respektive nämnd som närvarar vid ordinarie representants frånvaro.  
  
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 
Följande ersättare utses till Kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2023–2026: 

• Anita Svensson (C) som ersättare för socialnämndens ordförande. 
• Agneta Åhlin (S) som ersättare för socialnämndens 2:e vice ordförande.  

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
KPR 
Agneta Åhlin (S) 
Anita Svensson (C) 
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§ 22   Dnr 2022/98 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nämndinitiativ SD  

Ärendebeskrivning 
 
Sverigedemokraterna inkom med initiativärende genom Åsa Blixt (SD) 2022-11-17. 
I ärendet yrkar Sverigedemokraterna att: 
• Socialnämnden för en diskussion kring tolkningen av delegationsordningen under  
organisation 64.1, 64.2 och 64.3 för att klargöra om äldreboendet i Toftakärr i sin  
nuvarande omfattning kan stängas av en avdelningschef, enhetschef eller förvaltningschef. 
 
Socialförvaltningen fick uppdraget att bereda ärendet för förtydligande av  
delegationsordningen avseende aktuella punkter.   
 
Enligt den beslutade delegationsordningen gäller följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.simrishamn.se

Organisation
Organisation Delegat
Förändringar som berör 
mer än ett 
verksamhetsområde och 
inte handlar om 
verksamhetens mål och 
inriktning

Förändringar 
mellan 
avdelningar

Fc Organisationsförändringar 
som påverkar 
grundläggande mål och 
inriktning beslutas av 
socialnämnden

Förändringar inom 
verksamhetsområdet

Förändringar 
mellan enheter

Ac

Förändringar inom 
enheter

Ec
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§ 22 forts   Dnr 2022/98 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Förvaltningen föreslår följande förtydligande: 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse – Nämndinitiativ förtydligande av delegationsordning 
 
Förslag på sammanträdet: 
 
Socialnämnden konstaterar att ett boende inte kan stängas av tjänsteperson i  
delegationsordningens nuvarande form.  
Delegationsordningen kvarstår i sin nuvarande form.  
Med det anser socialnämnden initiativärendet besvarat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

www.simrishamn.se

Organisation
Organisation Delegat
Förändringar som berör 
mer än ett 
verksamhetsområde och 
inte handlar om 
verksamhetens mål och 
inriktning

Förändringar 
mellan 
avdelningar

Fc Beslut i fråga om sådan 
organisationsförändring
mellan avdelningar som 
inte påverkar 
verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning 
och kvalitet. 

Förändringar inom 
verksamhetsområdet

Förändringar 
mellan enheter

Ac Beslut i fråga om sådan 
organisationsförändring 
inom avdelningen, som 
inte påverkar 
verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning 
och kvalitet.

Förändringar inom 
enheter

Ec Beslut i fråga om sådan 
organisationsförändring 
inom enheten, som inte 
påverkar verksamhetens 
mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet.
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§ 22 forts   Dnr 2022/98 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Konstatera att ett boende inte kan stängas av tjänsteperson i delegationsordningens 
nuvarande form.  

• Delegationsordningen kvarstår i sin nuvarande form. 
• Anse initiativärendet besvarat. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Åsa Blixt (SD)  
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§ 23   Dnr 2023/43 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i individ- och familjeutskottet – 
Malin Yngvard (SD)  

Ärendebeskrivning 
 
Malin Yngvard (SD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i individ- och  
familjeutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Malin Yngvard (SD), 2023-01-04 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Bevilja Malin Yngvard (SD) entledigande från uppdrag som ersättare i individ- och 
familjeutskottet 

• Utse Anna-Lena Jönsson (SD) som ersättare.  
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Malin Yngvard (SD) 
Anna-Lena Jönsson (SD) 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 24   Dnr 2023/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kurser, utbildningar och konferensinbjudningar 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Följande kurs redovisas som information: 
 

- Kurs i offentlighet och sekretess – Kompetenstrappan Skåne AB 
- Webbutbildning för politiker i socialnämnd – SKR 
- Webbinarium – Hot och hat mot förtroendevalda våren 2023 - SKR 

  
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Webbutbildning för politiker i socialnämnd – SKR beställs till nämndens  
förfogande.  

• Arvode för webbutbildningen utgår ej.  
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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§ 25   Dnr 2023/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden till nämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelanden redovisas som information: 
 

- Beslut KS 2022-12-07 – Budget 2024–2028 Tidplan 
- Beslut KS 2022-12-07 – Tidplan för uppföljningar 
- Viktig information från MFoF – ändring i föreskrifter och allmänna råd gällande  

utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap 
- Beslut KF 2022-12-19 – Mål för god ekonomisk hushållning för perioden 2024 till 

2028 
- Beslut KF 2022-12-19 – Val av nämnder och styrelser för perioden  

2023–2026 
- SKR – Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention 
- Ändring avseende arvode till särskild förordnad vårdnadshavare –  

Överförmyndaren 
    
_______ 
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