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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Maria Linde Strömberg (M)
Ingela Bröndel (M)
Åke Andrén Sandberg (L) 
Anita Svensson (C)
Anne-Li Roshagen (KD)
Mats Kaldvee (ÖP) ersätter Agneta Åhlin
Jan Vokoun (S) ersätter Leif Lindstrand (S)  
Berit Olsson (S)
Anders Eneborg(F!) ersätter Susanne Ringskog Vagnhammar (V) 
Christer Persson (ÖP)
Åsa Blixt (SD) Anita Terényi (SD) ersätter under § 6
Anna-Lena Jönsson (SD)

Övriga närvarande: Annika Månsson (M)
Lars Ragnarsson (M)
Livia Laks (M)
Monica Engebo (M)
Siv Bildtsén (MP)
Anita Terényi (SD)
Bodil Paulsson (SD)

Tjänstemän: Stina Lundquist, socialchef
Jeannette Lindroth, administrativ chef §§ 10-13
Annika Forsgren, avdelningschef § 6
Sara Lövgren, biträdande avdelningschef § 6
Hannah Jacobsson, enhetschef §§ 1-3
Johan Narfström, nämndsekreterare 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll

2021-01-28

§ 1 Dnr 2021/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare  

För att nämndsammanträdets beslut ska bli giltiga måste protokollet justeras. Då 
kontrolleras att det som står i protokollet stämmer överens med det som beslutats på 
sammanträdet. 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Till justerare för sammanträdet väljs Berit Olsson. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll

2021-01-28

§ 2 Dnr 2021/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Godkännande av ärendelistan  

Inga förändringar har anmälts.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Godkänna ärendelistan enligt ovan
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll

2021-01-28

§ 3 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsinformation till nämnden  

Ärendebeskrivning

Hannah Jacobsson från avdelningen för LSS och socialpsykiatri berättar om sitt arbete med 
bemötande. 

Beslutsunderlag

Presentation

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Informationen läggs till handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 4 Dnr 2021/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information till socialnämnden 

Ärendebeskrivning

Socialchefens stående informationspunkt där nämnden uppdateras med aktuell 
information.

Beslutsunderlag

Muntlig information. 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Informationen läggs till handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 5 Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden till socialnämnden 

Ärendebeskrivning

 Beslut KF 2020-12-14 Taxor och avgifter kommunen 2021
 Beslut KF 2020-12-14 Hållbarbetspolicy för Simrishamns kommun 2021-2024
 Beslut KF 2020-12-14 Helårsprognos Simrishamns kommun

 Beslut KS 2020-12-02 Budget 2022-2026 - Tidplan och anvisningar
 Beslut KS 2020-12-02 Tidplan ekonomisk uppföljning 2021
 Beslut KS 2020-12-02 Tidplan för årsredovisning 202

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) in-
om området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022

 Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om 
Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021
 

 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Redovisade meddelanden läggs till handlingarna 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 6 Dnr 2021/41

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomiskt tillskott till hälsa, vård och omsorg för att stärka 
äldreomsorgen  

Ärendebeskrivning

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2021 (Prop. 2020/21:1) att Sveriges kom-
muner får ett tillskott årligen för att stärka äldreomsorgen. I underlaget framgår att syftet 
bland annat är att främja ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte, öka kunskap och kompetens, 
ge bättre förutsättningar för en ökad bemanning och kvalitet och att främja ett hållbart ar-
betsliv inom vård och omsorg. Riksdagen antog regeringens förslag. Tillskottet är perma-
nent.
För Simrishamns kommun innebär det ett tillskott om ca 12 749 729 kr beräknat på antal 
invånare per 1/11 2019. 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag som kan kopplas till den nya planen för hälsa, 
vård och omsorg. Förslaget innebär ett än tydligare arbete för att skapa en målinriktad och 
hållbar kvalitetsutveckling som fördelas enligt nedan föreslagna område:

• Medel riktade till förutsättningar kopplat till bemanning (ca 58%)
• Medel riktade till en hållbar strategisk kvalitetsutveckling (ca 28 %)
• Medel riktat till ett hållbart ledarskap (ca 14%)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Ekonomiskt tillskott till hälsa, vård och omsorg för att stärka 
äldreomsorgen
Bilaga – Plan för användning av ekonomiskt tillskott till hälsa, vård och omsorg för att 
stärka äldreomsorgen

Ajournering

Nämnden ajourneras kl. 10.43 till kl. 10.55 samma dag. 

Tilläggsyrkande från Ops-gruppen

Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta en MAR-tjänst i 
kommunen. Eventuellt i samarbete med annan kommun. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 6 forts Dnr 2021/41

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens föreslagna plan för arbetet med 
att stärka äldreomsorgen under förutsättning att beslutade medel betalas ut. 

Förvaltningen ska utvärdera rekryteringen av undersköterska till 
sjuksköterskeverksamheten och informera nämnden om resultatet innan 2021 års slut. 

Socialnämnden ställer sig bakom Ops-gruppens tilläggsyrkande om att ge 
förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta en MAR-tjänst i 
kommunen. Eventuellt i samarbete med annan kommun. 

_______
Beslutet expedieras till:
Chefen Hälsa, vård och omsorg
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 7 Dnr 2021/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Statistik till socialnämnden om Hälsa, vård och omsorg 

Ärendebeskrivning

Statistik avseende verkställda beslut vid korttidsboende samt verkställda och ej verkställda 
beslut om särskilt boende för december 2020 redovisas. I statistiken redovisas också 
antalet lediga lägenheter i särskilt boende, antalet trygghetslarm och betalningsansvar.
 
Beslutsunderlag

Statistik för december 2020

SocialnämndenS BESLUT 

Presenterad statistik för december 2020 läggs till handlingarna. 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 8 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning

1. Individ- och familjeutskottets protokoll 2020-01-14, §§ 144-150;
2. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm, 

december 2020;
3. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, december 

2020;
4. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, december 2020;
5. Personaladministrativa ärenden, nyanställda på socialförvaltningen, december 

2020;
6. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, 

december 2020;

Notera att beslut med stöd av alkohollagen nu övergått till Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 9 Dnr 2020/124

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fyllnadsval till Individ- och familjeutskottet 

Ärendebeskrivning

Christer Persson har i skrivelse till nämnden begärt entledigande från sin plats som 
ledamot i Socialnämndens individ- och familjeutskott. 

I socialnämndens reglemente finns ingen skrivelse om att det ska finnas ett arbetsutskott. 
Socialnämnden beslutade därför 2019-04-04 att inrätta Individ- och familjeutskottet i 
enlighet med 3 kap. § 5 kommunallagen. Därmed är det också upp till nämnden att besluta 
om ledamöter och ersättare till utskottet. 

Den 17 december 2020 beslutade Socialnämnden att bordlägga ärendet. 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny ordinarie ledamot i utskottet i 
samråd med OPS-gruppen. 

Beslutsunderlag

Beslut SN 2020-12-17 Fyllnadsval till individ- och familjeutskottet;
Begäran om entledigande 2020-11-20;
Beslut SN 2019-04-04 Inrättande av individ- och familjeutskott;
Reglemente - Socialnämnden fastställt 2019-03-25;
Beslut SN 2019-01-07 Val till individ- och familjeutskottet.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden beslutar att välja Susanne Ringskog Vagnhammar (V) till ledamot i 
individ- och familjeutskottet från och med 2021-01-28 till 2022 års slut. 
Christer Persson (ÖP) väljs till ersättare i individ- och familjeutskottet från och med 
2021-01-28 till 2022 års slut. 
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4
Socialnämnden Sammanträdesprotokoll

2021-01-28

§ 10 Dnr 2021/1

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Teckningsrätt 

Ärendebeskrivning

I samband med personalförändringar föreslås förändringar för namngivna personer att 
teckna vissa konton.

Beslutsunderlag

Skrivelse

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden beslutar att föreslagna personer ges rätt att teckna socialförvaltningens check, 
konto för överföringar elektronisk inklusive tjänsten förladdat kort respektive plus- och bank-
giro samt att socialnämndens beslut 2020-03-26 upphör att gälla.

Tidigare beslut 2020-03-26 om teckningsrätt upphör att gälla

_______

Beslutet expedieras till:
Berörda inom förvaltningen
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 11 Dnr 2020/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avdrag på avgift inom Vård- och omsorg 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade i mars 2020 om prioritering av omvårdnad framför service. 
Insatsen städning har under perioden 1 april – 31 augusti utförts var tredje vecka istället för 
varannan vecka. Brukare med denna insats har också fått avdrag på avgiften.

På grund av rådande situation så föreslås att insatsen avseende städ fortsätter att utföras var 
tredje vecka för de brukare som har beviljat städ var 14:e dag till den 28 februari 2021 med 
fortsatt avdrag på avgiften med 379 kr/månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01

SOCIALNÄMNDENS BESLUT
 
Socialnämnden beslutar att insatsen städ fortsätter att utföras var tredje vecka för de 
brukare som i dag har insatsen beviljad var 14:e dag under perioden 1 januari – 28 februari. 
Under perioden 1 januari – 28 februari reduceras avgiften med 379 kr/månad för de 
brukare som idag har den beviljade insatsen.

Beslutet expedieras till:
Avgiftshandläggare
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 12 Dnr 2020/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontroll kvartal 4 2020

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 4 enligt plan för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppföljning intern kontroll kvartal 4 2020
Bilaga 1 - Uppföljning intern kontroll kvartal 4 2020

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för kvartal 4 för 2020.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 13 Dnr 2021/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontrollplan 2021 

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan år 2021 för Socialnämnden. 
Intern kontrollplan ska vara ett dokument där kontrollpunkterna förändras och följer det 
man anser ska kontrolleras just det år planen avser. Vissa punkter är återkommande varje 
år då de bedöms vara av stor vikt inom antingen ekonomiinriktade eller 
verksamhetsinriktade områden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2021
Bilaga 1 - Bruttolista Internkontroll 2021
Bilaga 2 - Intern kontrollplan 2021

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden godkänner den interna kontrollplanen för år 2021.

 
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Revisionen
Administrativ chef 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 14 Dnr 2021/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överenskommelse mellan Socialnämnd och Överförmyndaren gällande 
ersättning ensamkommande barn 

Ärendebeskrivning

Sedan 2010 har Överförmyndaren och Socialnämnden haft en överenskommelse om att 
Socialnämnden täckt underskottet på Överförmyndarens projekt för ensamkommande barn. 
Skriftlig överenskommelse upprättades för perioden 2013-2015 samt för perioden 2016-
2018. I denna överenskommelse har samtliga överförmyndarens kostnader och intäkter för 
ensamkommande barn förs på ett projekt. Utöver ersättningar till gode män belastas även 
kontot med en administrativ schablon som utgörs av 7,5 % av överförmyndarens ersätt-
ning.

Förvaltningen har tillsammans med Överförmyndaren tagit fram ett nytt avtalsförslag att 
gälla för perioden 2021-2023. Det nya avtalet innebär att Socialnämnden ersätter Överför-
myndaren med 23 % av anvisningsbeloppet. Socialnämnden ersätter också för faktiska 
kostnader för glappet under utredningstiden för att tillsätta en särskild förordnad vårdnads-
havare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Överenskommelse mellan Socialnämnd och Överförmyndare
Bilaga – Överenskommelse mellan Socialnämnd och Överförmyndare gällande ensam-
kommande 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden godkänner överenskommelsen mellan Socialnämnd och Överförmyndare 
gällande ensamkommande för perioden 2021-2023.

 
_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 15 Dnr 2021/42

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse till Socialnämnden om pensionärers tillgång till Äppelgården 

Ärendebeskrivning

Synpunkter har inkommit gällande Äppelgården i Kivik. Brevskrivaren framför önskan om 
att pensionärerna ska ha första rättigheten till att använda Äppelgårdens lokaler och 
framför även behovet av att parkeringsplatserna förbättras.

Socialchefen har upprättat en tjänsteskrivelse som svar på inkommen skrivelse. 

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse SN 2021-01-28 Skrivelse till Socialnämnden om pensionärers   
tillgång till Äppelgården

 Skrivelse till socialnämnden om pensionärers tillgång till Äppelgården 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till 
brevskrivaren samt att lämna över frågan om parkeringsplatser till 
Samhällsplaneringsnämnden.

Till beslutet expedieras beslutsunderlaget.
_______

Beslutet expedieras till:
Brevskrivaren
Samhällsplaneringsnämnden
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 16 Dnr 2020/72

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kvartalssammanställning av avvikelser samt synpunkter och klagomål 

Ärendebeskrivning

Enligt socialförvaltningens rutin för Lex Sarah och annan avvikelse ska en sammanställ-
ning av avvikelser redovisas kvartalsvis till socialnämnden. I ärendet redovisas avvikelser 
(SoL och LSS) samt inkomna synpunkter och klagomål för kvartal 4 2020. 

Under kvartal 4 har 2 Lex Sarah och 27 annan avvikelse inrapporterats. De är fördelade 
enligt följande:

 Hälsa, vård och omsorg: 2 Lex Sarah och 22 annan avvikelse
 LSS och socialpsykiatri: 3 annan avvikelse 
 Individ- och familjeomsorgen: 2 annan avvikelse

Under kvartal 4 har 10 synpunkter och klagomål inkommit. De är fördelade enligt följande:
 Vård och omsorg: 8 
 LSS och socialpsykiatri: 1 
 Individ- och familjeomsorgen: 1 

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – sammanställning avvikelser kvartal 4 2020
Bilaga 2 – sammanställning synpunkter och klagomål kvartal 4 2020
Rutin för Lex Sarah och annan avvikelse
Rutin för synpunkter och klagomål

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Redovisning av avvikelser och Lex Sarah, samt synpunkter och klagomål för  
Kvartal 4 2020 läggs till handlingarna.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 17 Dnr 2020/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsuppföljning Vardaga Villa Joneberg 2020  

Ärendebeskrivning

Verksamhetsuppföljning för Vardaga Villa Joneberg har genomförts under December 
2020. Inget besök i verksamheten har ägt rum med anledning av restriktionerna till följd av 
pandemin Covid19.

Statistiken visar att resultatet för vad brukarna tycker om verksamheten Vardaga Villa 
Joneberg ligger över rikets genomsnitt i de flesta delar utom tre: verksamheten i sin helhet, 
tillgången på sociala aktiviteter och upplevelsen av trygghet. I statistiken finns områden 
där verksamheten är både bättre och sämre jämfört med Simrishamns särskilda boenden i 
kommunal regi. 

Beslutsunderlag

Kvalitetscontrollers tjänsteskrivelse 2020-12-22 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden beslutar att verksamheten Vardaga Villa Joneberg ska återkomma med 
redovisning av genomförda och planerade åtgärder enligt tjänsteskrivelse senast den 28/2 
2021. 

Till beslutet expedieras kvalitetscontrollers tjänsteskrivelse 2020-12-22 

_______
Beslutet expedieras till:
Ansvarig enhetschef
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-28

§ 18 Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurs- och konferensinbjudningar 

Ärendebeskrivning

 Inbjudan och program Trygghetsdag 4 februari 2021
 Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg  22-23 april 2021
 Vårdarenan 16-17 mars 2021

  

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Socialnämnden beslutar att anmäla förtroendevalda enligt nedan: 

 Berit Olsson till Vårdarenan, 16-17 mars 2021;
 Maria Linde Strömberg och Ingela Bröndel till  Rikskonferens Kvalitet inom 

Äldreomsorg,  22-23 april 2021;
 Anita Terinyi till Trygghetsdag, 4 februari 2021.
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