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    Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 43   Dnr 2023/1 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare      

• Berit Olsson (S) utses justera dagens protokoll.  
• Justeringen äger rum den 23 mars 15.00. 

 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 44   Dnr 2023/2 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av nämndens ärendelista    

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna upprättad ärendelista.  
 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 45   Dnr 2023/3 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsinformation till nämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden tar idag del av följande information från verksamheten: 
 

- Planeringssystem för hemtjänstinsatser – Planerare Jenny Björklund och  
Enhetschef Charlotta Flyckt Hultman 

  
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 46   Dnr 2023/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Aktuell information till nämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden tar del av följande information: 

• Socialchefens information.  
- Organisationsförändring har gjorts vilket innebär att från juni övergår enheten 

för socialpsykiatri till avdelningen för individ- och familjeomsorg.  
Ytterligare förändring har gjorts i form av att stödenheten tas bort som en egen 
enhet där stödteamet kommer tillhöra vuxenenheten och familjeteamet kommer 
tillhöra enheten för barn och unga. Denna förändring träder i kraft i september 
och innebär att man kan minska personal med en enhetschef.  

- Socialnämnden kommer inom kort få utbildning i Barnkonventionen, det är en 
obligatorisk utbildning och samtliga nämnder kommer utbildas samma dag.   

- Inga förändringar från senaste sammanträdet gällande flyktingsituationen. 
Kommunen väntar fortsatt 8 personer enligt beslut. Kommunen är tilldelade  
ytterligare 22 personer utöver dessa 8.   

- Äppellunden i Kivik kräver renovering innan lokalen kan tas i bruk, för motta-
gande av de 22 personerna behöver lokalen kunna användas. Fastighetsenheten 
ska återkomma med kostnadsförslag.  

- Sommarrekryteringen, totalt krävs 230 personer inför sommaren för LSS och 
HVO. Inom HVO har man rekryterat ca 63% av behovet, man har även en del 
personer som vid dagsläget går bredvid i introduktion och om dessa faller väl ut 
ökar andelen. I dagsläget är 75% av behovet inom LSS rekryterat. I sjukskö-
terskeorganisationen har man idag en semesterplanering som gör att man inte 
behöver använda sig av bemanningssjuksköterskor.   

- Uppdraget om att se över användandet av Toftakärr utifrån nämndens beslut om 
internbudget kommer att gå upp till april månads sammanträde. Socialnämnden 
kommer få ett nytt underlag utskickat.   

- Information om socialförvaltningens bilbestånd.  
- Information om statsbidrag 2022 avseende belopp och användningsområde 

samt prognos för 2023.  
  
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Informationen läggs till handlingarna.  
 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 47   Dnr 2023/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anmälan av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 
 
Följande delegationsbeslut redovisas: 
 

1. Individ- och familjeutskottet, 2023-02-09, §§ 12–22; 
2. Individ- och familjeutskottet, 2023-02-23, §§ 23–25; 
3. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm,  

februari 2023; 
4. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, februari 2023; 
5. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, februari 2023; 
6. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, februari 

2023; 
7. Ansökan om bidrag ur sociala samfonden – Beslut 2023-02-22 
8. Avvisning av överklagande 2023-03-02 

 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsbeslut 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 48   Dnr 2023/46 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Styrdokument revidering 2023 - Funktionshinderplan  

Ärendebeskrivning 
 
I samband med ny mandatperiod är det brukligt att styrdokument ses över.  
Funktionshinderplanen togs fram och beslutades 2017 och har som slutdatum 2024.  
Nu förslag att besluta att planen inte längre gäller. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Funktionshinderplan 2017–2024 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att Funktionshinderplan 2017–2024 slutar att gälla.  
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 49   Dnr 2023/47 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Investeringsbudget 2024–2028  

Ärendebeskrivning 
 
Budgetberedningen hanterar investeringsbudget och investeringsprojekt för samtliga 
nämnder under våren 2023. Det ska beslutas av nämnderna innan de lämnas in till  
kommunsstyrelseförvaltningens ekonomienhet den 27 mars. 
 
Under april och maj månad kommer budgetberedning avseende investeringar pågå.  
Därefter har ärendet följande beslutsgång: 
 
24 maj det strategiska utskottet bereder ärendet 
7 juni KS bereder ärendet 
19 juni KF beslutar om investeringsbudget för år 2024 samt plan för 2025–2028 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på investeringsbudget för 2024–2028. 
 
Under 2022 gav budgetberedningen ett uppdrag till samtliga nämnder att inför 2023  
rangordna och prioritera sina investeringsäskande. Nytt för i år är att investeringsprojekten 
för 2024–2028 ska prioriteras utav nämnderna redan i ett inledande skedde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 3 mars 2023 – Investeringsbudget 2024–2028 
Budgetskrivelse för investeringar Socialnämnden 2024–2028 
 
Yrkanden 
 
Berit Olsson (S) yrkar att hjälpmedel och trygghetslarm prioriteras högst av  
investeringsäskandena. Därefter följer i tur och ordning 
Trygghetsskapande IT-produkter 
IT-utveckling 
Inventarier 
 
Åsa Blixt (SD) yrkar bifall till Berit Olssons (S) yrkande. 
 
 
 
 
 

10



  
 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 49 forts   Dnr 2023/47 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Ingela Bröndel (M) yrkar att prioritering av investeringsäskande följer i ordning enligt  
nedan: 
Hjälpmedel 
Trygghetslarm 
Trygghetsskapande IT-produkter 
IT-utveckling 
Inventarier 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på framlagda yrkanden och finner att nämnden enhälligt 
beslutar i enlighet med Ingela Bröndels (M) yrkande. 
 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att godkänna investeringsbudget 2024–2028 samt översända till  
kommunstyrelseförvaltningen för den centrala budgetberedningen.  

• Investeringsäskanden prioriteras enligt nedan 
1. Hjälpmedel 
2. Trygghetslarm 
3. Trygghetsskapande IT-produkter 
4. IT-utveckling 
5. Inventarier  

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 50   Dnr 2023/49 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Utvärdering serviceteam  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutade 2020-12-17, § 175, gällande internbudget och nämndplan för 
2021. Socialnämnden beslutade där om nämndmålet att personal inom hälsa, vård och  
omsorg ska arbeta i olika team med serviceinsatser respektive omvårdnadsinsatser med 
indikatorn att team med inriktning på serviceinsatser respektive omvårdnadsinsatser ska 
skapas och att detta stärker professionerna vårdbiträde och undersköterska. Eftersom 2021 
präglades av pandemin påbörjades inte arbetet under 2021.  
Socialnämnden beslutade 2022-03-24, § 40, att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta i 
team avseende service- och omvårdnadsinsatser och att uppstart ska ske i projektform för 
att sedan utvärderas.  
Utvärdering har skett enligt följande punkter: 

- Personalkontinuitet 
- Tid 
- Kvalitet 
- Ekonomi 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 9 mars 2023 
 
Yrkanden 
 
Ingela Bröndel (M) yrkar att framtida organisation av uppdelning omvårdnadsinsatser 
kontra serviceinsatser presenteras till socialnämndens sammanträde i maj 2023.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Lägga redovisad utvärdering till handlingarna.  
• Projektet avslutas.  
• Att framtida organisation av uppdelning omvårdnadsinsatser kontra serviceinsatser 

presenteras till socialnämndens sammanträde i maj 2023. 
 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef hälsa, vård och omsorg ordinärt boende   
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 51   Dnr 2023/55 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Årsredovisning Villa Joneberg 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Villa Joneberg – Vardaga har översänt patientsäkerhetsberättelse för 2022 samt  
patientsäkerhetsplan för 2023 och även verksamhetsberättelse för 2022 med  
verksamhetsplan för 2023 enligt avtal.   
 
Beslutsunderlag 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 
Patientsäkerhetsplan 2023 
Verksamhetsberättelse 2022 
Verksamhetsplan 2023 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Lägga redovisade skrivelser till handlingarna.  
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Verksamhetsansvarig Villa Joneberg 
SAS 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 52   Dnr 2023/41 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Remiss - Vägar till ett tryggare samhälle - Kraftsamling för barn och 
unga  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamns kommun har utsetts till remissinstans för delbetänkande avseende SOU 
2022:67, Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga, där remissvaret 
ska ha inkommit senast den 28 april 2023.  
Regeringen beslutade i mars 2020 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté i 
form av en trygghetsberedning med uppdrag att bistå regeringen med underlag till  
utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska bidra till 
att uppfylla de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka människors 
trygghet.  
Uppdraget sträcker sig över perioden 2020–2024 och redovisas årligen  
2021–2023 samt slutredovisas i oktober 2024. Trygghetsberedningen ska enligt direktivet 
bland annat 

- Identifiera de viktigaste kriminalpolitiska utmaningarna samhället står inför nu och 
under de närmaste åren, samt 

- Analysera och bedöma vilken förmåga som finns hos berörda aktörer att bemöta 
dessa utmaningar på såväl det brottsförebyggande som brottsbekämpande området.  

 
De frågor som behandlas i delbetänkandet är komplexa och berör många aktörers  
verksamheter samt flera olika kunskapsområden, beredningen har arbetat med  
utgångspunkt i tillgänglig forskning och utifrån ett barnperspektiv.  
 
Ärendet med remissyttrande har beretts av socialförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelseden 3 mars 2023 
Remiss av SOU 2022:67 – Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Socialnämnden i Simrishamns kommun instämmer i de analyser och bedömningar 
samt de förslag som lämnas i betänkandet. 

 
_______ 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 52 forts   Dnr 2023/41 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutet expedieras till: 
Justitiedepartementet 
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 53   Dnr 2023/56 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förstärkning av statligt stöd till äldreomsorgen 2023 - Säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre personer  

Ärendebeskrivning 
 
Regeringen har beslutat om medel till att Säkerställa en god vård och omsorg av äldre per-
soner. Syftet med bidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer ge-
nom att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten utifrån lokala behov så 
som förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor. Statsbidraget ansöktes och beviljades även 
under 2021och 2022 och hanterades av socialnämnden. 
 
Simrishamns kommun har tilldelats 12 426 035 kr för 2023. Medlen skall redovisas 2024 
Socialförvaltningen föreslår att medlen fördelas enligt nedanstående förslag. 
 
Förslaget är följande fördelning av statsbidraget inom socialförvaltningen Hälsa, Vård och 
Omsorg: 
 
- Förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, 5 500 000 kr 
- Arbete för personcentrerad vård och omsorg, 1 980 000 kr 
- Utveckla kvalité inom kost och måltid, 750 000 kr 
- Kompentensutveckling, 300 000 kr 
- Ung Omsorg, 694 400 kr 
- Finansiering av omorganisation dagverksamhet/dagcentral, 3 201 635 kr 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse – Förstärkning av statligt stöd till äldreomsorgen 2023 
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
Ekonomiskt tillskott till hälsa, vård och omsorg för att stärka äldreomsorgen 2023 
 
Yrkanden 
 
Sverigedemokraterna genom Åsa Blixt yrkar på återremiss enligt bilaga med att-satserna: 

- Att ta fram utlåtande från verksamheten om kommunens satsningar med anledning 
av det statliga stödet har givit resultat för kommunens utpekade utmaningar 

- Att inför kommande år ta fram en planering för att få fram ett politiskt  
godkännande av den föreslagna fördelningen innan några medel används.  
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 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 53 forts   Dnr 2023/56 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 
och finner att socialnämnden beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Yrkande 
 
Ingela Bröndel (M) tillägsyrkar att: 

- Uppföljning av gjorda insatser sedan 2021 presenteras i en uppföljning på  
socialnämndens sammanträde i oktober 2023 

- Plan av fördelning av det statliga stödet för 2024 presenteras på socialnämndens 
sammanträde i oktober 2023.  

 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att godkänna förvaltningens förslag på fördelning av statsbidraget. 
• Att uppföljning av gjorda insatser sedan 2021 presenteras i en uppföljning på  

socialnämndens sammanträde i oktober 2023  
• Att plan av fördelning av det statliga stödet för 2024 presenteras på socialnämndens 

sammanträde i oktober 2023.  
 
 
Reservationer 
 
Anna-Lena Jönsson (SD) och Åsa Blixt (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.  
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Avdelningschefer inom Hälsa, vård och omsorg 
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   Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-23  
 
 
 
 
 
 

§ 54   Dnr 2023/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden till nämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelanden redovisas som information: 
 

- Beslut om statsbidrag, Äldreomsorgslyftet 2023 – Socialstyrelsen 
- Rekvisition PRIO kommun 2023 – Kammarkollegiet 
- Beslut KS 2023-02-15 – Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) – Åtgärder för  

ekonomisk balans, Anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster 
- Ny rapport om föräldraskap och funktionsnedsättning – RFSU och Funktionsrätt 

Sverige 
- Statsbidrag 2022–2023 
- Beslut KF 2023-02-27 Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden – 

Ann van der Heeg Heberlein (M) 
- Överklagan av beslut SN 2023-01-26, § 18 

    
_______ 
 
 
 
   

20


	Protokoll förstasida
	Val av justerare
	Beslut SN 2023-03-23
Val av justerare

	Fastställande av nämndens ärendelista
	Beslut SN 2023-03-23
Fastställande av nämndens ärendelista

	Verksamhetsinformation till nämnden
	Beslut SN 2023-03-23
Verksamhetsinformation till nämnden

	Aktuell information till nämnden
	Beslut SN 2023-03-23
Aktuell information till nämnden

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut SN 2023-03-23
Anmälan av delegationsbeslut

	Styrdokument revidering 2023 - Funktionshinderplan
	Beslut SN 2023-03-23
Styrdokument revidering 2023 - Funktionshinderplan

	Investeringsbudget 2024-2028
	Beslut SN 2023-03-23
Investeringsbudget 2024-2028
	Sida 1
	Sida 2


	Utvärdering serviceteam
	Beslut SN 2023-03-23
Utvärdering serviceteam

	Årsredovisning Villa Joneberg 2022
	Beslut SN 2023-03-23
Årsredovisning Villa Joneberg 2022

	Remiss - Vägar till ett tryggare samhälle - Kraftsamling för barn och unga
	Beslut SN 2023-03-23
Remiss - Vägar till ett tryggare samhälle - Kraftsamling för barn och unga
	Sida 1
	Sida 2


	Förstärkning av statligt stöd till äldreomsorgen 2023 - Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
	Beslut SN 2023-03-23
Förstärkning av statligt stöd till äldreomsorgen 2023 - Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
	Sida 1
	Sida 2

	Yrkande återremiss SD
	Reservation SD

	Meddelanden till nämnden
	Beslut SN 2023-03-23
Meddelanden till nämnden


