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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 65 Dnr 2021/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Berit Olsson (S).

_____
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 66 Dnr 2021/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av nämndens ärendelista

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

____
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 67 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsinformation till nämnden

Kvalitétscontroller Christina Eriksson informerar om utvecklingsarbetet om välfärdstekni-
ken som sker inom socialförvaltningen.

I Sverige finns ett nätverk som tittar på välfärdsteknik. Drönarteknik är populärt just nu.
SKR, Sveriges kommer och regioner, har en mötesplats ”samarbetsrum” där man kan få 
tips om hur andra kommuner jobbar inom detta område.

Inom äldreomsorgen är intresset stort för välfärdstekniken. 

En grupp är sammansatt inom socialförvaltningen för att komma vidare med välfärdstekni-
ken. Varje gruppmedlem har tagit fram 5 förslag på teknik som skulle kunna vara intres-
sant att testa inom respektive verksamhet.

Förslag som kommit fram är:

Hemgångskit som innehåller Ipad (hålla kontakt med sina närstående), Trygghetskamera 
(används redan idag inom förvaltningen), Musikkudde samt Tryckplatta med lampor.

Träningsapp, Exor Live – En app som man skapar och bygger träningsprogram i. 

Entertainment Robotics – balans- och rörelseträning hemma.

Motomed – träningsmaskin för arm- och benträning

Vätskepåminnare – hjälpmedel som påminner om när det är dags att inta vätska.

Tovertafel, Yetitablet, Mobi komiaktiv – produkter för interaktiva spel.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Lägga informationen till handlingarna.

_____
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 68 Dnr 2021/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information till nämnden

Socialchef Stina Lundqvist ger följande information:

Semestervikariefrågan ser olika ut i verksamheterna. När det gäller sjuksköterskor har man 
gjort en upphandling med ett bemanningsföretag.

Medarbetarna behöver sin semester varför någon förskjutning av semestern inte är aktuellt.

I dagsläget har 6 st ansökt om insatser under sommaren från semesterboende från andra 
delar av Sverige.

Lex Maria-anmälningarna, redovisades vid förra mötet, har inte kommit några svar ännu.

När det gäller ”Våld i nära relationer” kommer information lämnas vid sammanträdet i 
juni. 

Mottagande av personer från sluten vården följer de rutiner som finns. Kommunen tar hem 
personerna snabbt. Korttidsboende beslutar kommunens personal om. 

I december 2020 beslutade socialnämnden att en enhet skulle läggas i malpåse inom vård- 
och omsorg. Förvaltningen utreder vilken enhet som är lämplig. Finns faktorer att ta hän-
syn till innan beslut fattas om vilken enhet det ska gälla.

En ökning av psykisk sjukdom har ökat. I dagsläget är 5 personer i behov av ett psykiatri-
boende men fler personer kan vara i behov. 

Ordföranden, Maria Linde Strömberg (M), ställer frågan hur nämnden ser på att ha infor-
mationsmöten där fördjupad information tas upp från tjänstepersonshåll och politiskt håll. 
Informationsmöten kan t ex ske 2 gånger per år, vår och höst. Samtliga partier är överens 
om att detta är en bra idé. Mer information kommer längre fram.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Lägga informationen till handlingarna.

 Uppdra åt förvaltningen att titta på möjligheten att öppna ett psykiatriboende.

_____
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 69 Dnr 2021/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden till nämnden

Följande meddelanden redovisas:

- Beslut Kommunstyrelsen 2021-04-14 Politikerhandbok.

- Politikerhandbok.

- Beslut Kommunstyrelsen 2021-04-14 Utvärdering covid- 19.

- Förändrade arbetssätt i spåren av Corona - Kultur- och fritidsnämnden.

- Förändrade arbetssätt i spåren av Corona - Barn- och utbildningsnämnden.

- Förändrade arbetssätt i spåren av Corona - Kommunledningskontoret.

- Förändrade arbetssätt i spåren av Corona - Samhällsplaneringsnämnden.

- Förändrade arbetssätt i spåren av Corona - Socialnämnden.

- Hur har Covid-19 påverkat ditt arbete som förtroendevald.

- Utvärdering av Corona effekter 2020.

- Svensk författningssamling: Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Utfärdad 
den 4 mars.

- Beslut Kommunfullmäktige 2021-04-26 -Delegation av föreskriftsrätt om förbud 
mot att vistas på särskilt angivna platser.

- Beslut Kommunfullmäktige 2021-04-26 - Helårsprognos 1/2021.

- Helårsprognos 12021 Simrishamns kommun.

- Styrmodell Simrishamns kommun from 2023.

- Beslut Kommunfullmäktige 2021-04-26 - Förslag till ny styrmodell

- Handlingsplan våldsbejakande extremism.
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 69 forts Dnr 2021/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

- Beslut Kommunfullmäktige 2021-04-26 - Handlingsplan för Våldsbejakande extre-
mism 2021.

- Barnbokslut 2020.

- Beslut Kommunfullmäktige 2021-04-26 - Barnbokslut 2020.

- Revisionsberättelse 2020 Socialnämnden.

- Beslut Kommunfullmäktige 2021-04-26 - Revisionsberättelse för kommunstyrelsen 
och nämnderna 2020/Granskning av årsbokslut och årsredovisning.

- Beslut Kommunfullmäktige 2021-04-26 - Årsredovisning 2020.

- Årsredovisning 2020 - Simrishamns kommun.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Informationen läggs till handlingarna.

_____
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 70 Dnr 2021/90

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lex Sarah 

Ärendebeskrivning

Socialchefen beslutade den 12 maj 2021 att göra anmälan om ett allvarligt missförhållande 
i ordinärt boende till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Missförhållandet inträffade 
den 18 april 2021. 

Beslutsunderlag

Anmälan till IVO 2021-05-12.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Information om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt miss-
förhållande i ordinärt boende läggs till handlingarna. 

_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 71 Dnr 2021/82

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budgetskrivelse Socialnämnden 2022-2026

Avdelningschef, Jeannette Lindroth, informerar om budgetskrivelsen för socialnämnden 
2022-2026.

Tidplan för budgetarbetet gås igenom. Vid socialnämndens sammanträde i juni fattar 
nämnden beslut om budgetskrivelsen.

Jeanette Lindroth går igenom den upprättade budgetskrivelsen.

Eventuella frågor kan ställas till Jeanette Lindroth senast den 10 juni 2021.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Informationen om ”Budget 2022-2026” läggs till handlingarna.

______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 72 Dnr 2021/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning avseende socialnämndens verksamhetsområde för april 2021 redo-
visas. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning,  Socialnämnden april 2021

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Ekonomisk uppföljning för socialnämndens verksamhetsområde för april månad 
2021 godkänns och läggs till handlingarna.

_______
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 73 Dnr 2021/83

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utredning boende demensenhet 

Ärendebeskrivning

Demenssjukdom är en form av kognitiv svikt som beror på specifika sjukdomar i hjärnan. 
Det finns inget som tyder på att risken att insjukna i demens har ökat under senare år. Där-
emot förväntas antalet personer med demenssjukdom att öka kraftigt efter 2020 när det 
stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder.  

Demenssjukdomar leder till olika former av funktionsnedsättningar som förvärras över tid 
då sjukdomen fortskrider och övergår till svårare stadier. Vid måttlig till svår demenssjuk-
dom får personen allt svårare att tillgodose grundläggande behov på egen hand. För att öka 
möjligheten till ett gott liv behövs därför olika typer av stöd i vardagen som anpassas till 
personens situation.  Centralt för olika stödinsatser är att de ges utifrån ett personcentrerat 
arbetssätt, och att vården och omsorgen erbjuds i en god psykosocial miljö med fokus på 
individen.   

Vid ett särskilt boende kan omfattande vård och omsorg ges dygnet runt. Ett särskilt boen-
de kan tillgodose betydande behov av tillsyn och omvårdnad då det inte längre är möjligt 
att bo kvar i det egna hemmet trots hjälp av olika stödinsatser. I ett särskilt boende är det 
viktigt att eftersträva en god kontinuitet där personen som är i behov av vård och omsorg 
inte möter för många personer i sitt dagliga liv. Att undvika onödiga förändringar är viktigt 
eftersom förändringar kan bidra till ökade beteendemässiga symtom hos personer med de-
menssjukdom, såsom förvirring och oro. Det är viktigt med en miljö som känns bekant för 
personen. 

Personcentrerad vård och omsorg är centralt inom vården och omsorgen av personer med 
demenssjukdom. Detta förhållningssätt innebär att personen med demenssjukdom sätts i 
fokus, inte diagnosen.  För att kunna erbjuda en personcentrerad god vård och omsorg och 
även för att kunna förstå och bearbeta utmaningar i möten med personer med demenssjuk-
dom, behöver vård- och omsorgspersonalen utbildning och handledning inom området.  En 
viktig del av detta är exempelvis att få kunskap om hur beteendemässiga och psykiska 
symtom kan förebyggas.

(Ovanstående text är hämtad från: Socialstyrelsen, nationella riktlinjer för vård och omsorg 
vid demenssjukdom, 2016).   
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 73 forts Dnr 2021/83

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Att undvika onödig flytt för personer med demenssjukdom

Socialnämnden beslutade 2009-02-25 att ändra riktlinjerna för insatser enligt SOL vad 
gäller särskilt boende. Förslaget som låg bakom beslutet innebar ett förtydligande när det 
gäller villkoren för personer med demenssjukdom att beviljas särskilt boende. Kvarboende-
principen gäller för alla särskilda boendeformer med undantag av demensboende. Vid in-
flyttning på demensboende finns i dagsläget ett tillägg i hyreskontraktet att ”man får bo 
kvar där så länge man har behov av den specifika kompetens som personalen besitter. När 
demenssjukdomen går in i en fas där andra behov blivit dominerande skall man flytta till 
en annan lägenhet på boendet”.  

Det innebär att en person som har en demenssjukdom som flyttat in på ett särskilt boende 
med demensinriktning kan behöva flytta ytterligare en gång. Först flyttar personen in i 
samband med ett biståndsbeslut om särskilt boende. Efter en tid på det särskilda boendet 
med demensinriktning kan ett nytt beslut fattas om att personen inte längre har behov av 
den särskilda inriktning som denna placering erbjuder. I samband med ett sådant beslut 
förbereds processen för att personen ska flytta till en enhet utan demensinriktning och per-
sonen flyttar då från sin bostad. Från en känd och invand miljö till en ny lägenhet på en 
annan enhet med en ny personalgrupp och ny inomhus- och utemiljö. Vid omvärldsbevak-
ning har vi inte hittat någon annan kommun som flyttar personer som lider av demenssjuk-
dom från sin redan invanda boendemiljö på särskilt boende. 

Stöd finns i forskning och beprövad vetenskap att flytt som innebär förändringar i boende-
miljö inte är bra när man blivit äldre och speciellt inte när man har en kognitiv svikt. Även 
Socialstyrelsen understryker i sina riktlinjer att man skall undvika flyttningar och föränd-
ring av miljön.  

Forskning och beprövad vetenskap visar att flyttning i största mån ska undvikas för perso-
ner som lider av en demenssjukdom. Vid en flytt förändras stora delar av personens kända, 
invanda och trygga miljö och kan öka ses upplevelsen av oro, förvirring och nedstämdhet. 
En ny miljö är en stor psykosocial förändring som kan skapa stor stress för en person som 
lider av en demenssjukdom. En ytterligare flytt innebär ny personal och ny kontaktpersonal 
både för brukaren och anhöriga. Om brukaren far illa eller har önskemål om flytt så ska 
diskussioner föras med brukaren, den anhörige och/eller legal företrädare  

Socialstyrelsen betonar vikten av att tillämpa ett helhetsperspektiv på personens situation 
och att vården och omsorgen som ges är sammanhållen (Socialstyrelsen, En nationell stra-
tegi för demenssjukdom, sid 18). Detta ser vi försvåras om personen flyttar mellan olika 
enheter på grund av beslut om att inte längre kunna tillgodogöra sig den inriktning som 
nuvarande demensenheter innebär. Flytten bryter även personalkontinuiteten. Efter flytten 
får brukaren sin vård och omsorg utförd av den nya arbetsgruppen på den nya enheten. I 
samband med det finns en risk för att kännedom om personens individuella behov och för-
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 73 forts Dnr 2021/83

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

utsättningar minskar. Möjligheten för brukaren att flytta finns kvar om personen far illa el-
ler har särskilda önskemål om flytt .  

”För personer med demenssjukdom är det särskilt viktigt med personalkontinuitet”  
(Socialstyrelsen, En nationell strategi för demenssjukdom). 

I Socialstyrelsens riktlinjer framförs ett stort fokus på ett personcentrerat arbetssätt, det 
innebär fokus på personen och inte på diagnosen/sjukdomen. (Socialstyrelsen, En nationell 
strategi för demenssjukdom, sid 18–19). Utifrån det anser vi inom Hälsa, vård och omsorg 
att fokus tydligt ska riktas på ett individperspektiv och att utifrån detta anpassa miljö, om-
sorg och struktur. Utifrån individens situation ska vi som utförare av vård och omsorg an-
passa våra arbetssätt för att möta personens olika faser i sjukdomsförloppet. Att flytta per-
sonen från en känd och trygg miljö på en demensenhet ser vi inte som lämpligt, beslut om 
flytt tenderar snarare att rikta fokus till personens sjukdomsbild och inte till personens hel-
hetssituation och välbefinnande.   

Socialstyrelsen påpekar att det personcentrerade arbetssättet ska erbjudas i en god psykoso-
cial miljö med utgångspunkt från personens egna önskemål och förmågor (Socialstyrelsen, 
En nationell strategi för demenssjukdom). Vi anser inte att en ytterligare flytt för personer 
med demenssjukdom ses som lämpligt utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Istället är ett 
fokus på personens individuella behov och välbefinnande under hela boendetiden med 
sammanhållen god vård och omsorg av största vikt. 

Ett utvecklingsområde inom Hälsa, vård och omsorg blir därför framöver att kunskap och 
kompetens ska finnas inom samtliga särskilda boenden för att kunna hålla en god kontinui-
tetskedja för personer med kognitiv svikt som flyttar in på särskilt boende.  
 
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse boende demens, 2021-05-10.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Upphäva beslutet att flytta personer med demenssjukdom mellan olika enheter, dvs. 
sluta flytta personer på grund av sjukdomsbild och förändring av stadie i sjukdoms-
bilden. 

 Möjlighet kvarstår till flytt om personen så önskar. 

_____
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 74 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning

Följande delegeringsbeslut redovisas:

- Handläggarenheten social omsorg – avgiftsbeslut april 2021.

Beslutsunderlag

Rapport – delegeringsbeslut, ap2il 2021.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Handläggarenheten
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 75 Dnr 2021/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Prioritering av vård och omsorg framför service 

Ärendebeskrivning

Till sommaren 2021 pågår rekryteringen av semestervikarier till vård- och omsorgsverk-
samheten. Många av de som rekryteras har dock inte undersköterskeutbildning och det kan 
därför, liksom tidigare år, uppstå situationer där utförarna måste prioritera vård- och om-
sorgsinsatser framför serviceinsatser. 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 2021

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 När ingen annan lösning finns får utförarna prioritera vård- och omsorgsinsatser 
framför serviceinsatser.

 Rapport lämnas till socialnämnden i september. 

_____
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 76 Dnr 2021/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Statistik till nämnden gällande Hälsa, vård och omsorg

Ärendebeskrivning

Statistik avseende verkställda beslut vid korttidsboende samt verkställda och ej verkställda 
beslut om särskilt boende för april 2021 redovisas.

I statistiken redovisas också antalet lediga lägenheter i särskilt boende, antalet trygghets-
larm och betalningsansvar.
 
Beslutsunderlag
 
Statistik för april 2021.

 
SOCIALNÄMNENS BESLUT

 Presenterad statistik för april 2021 läggs till handlingarna. 

_____
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