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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-12.15  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Håkan Gustâv, 2:e vice ordförande (L) 
Jan-Erik Steen (S)  
Eva Hjorth (S) 
Anette Berg (C)  
Fia Wikström (V)  
Jenny Nordahl (SD)  
Leo Thorsell (M) 

Deltagande tjänstemän Anette Wikblom, socialchef 
Inger Fendinge, ekonomiansvarig 
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef Individ- och familjeomsorgen 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef Hälso- och sjukvårdsteamet, § 6 
Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef Äldreomsorgen, § 6 
Paula Jäverdal, verksamhetsområdeschef Biståndsenheten, § 6 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Sputnes (S), ej tjänstgörande ersättare 
Astrid Widström (KD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Leo Thorsell 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 1-10 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Leo Thorsell  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2016-01-28 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-01-29 Datum för  

anslags nedtagande 2016-02-22  
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sn § 1    Dnr SN2015/0132 
 
 
Motion Låt alla ta del av höjt underhållsstöd 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
Reservation 
Fia Wikström (V) reserverar sig mot beslutet: 
”Staten har försökt att kompensera några av de fattigaste barnen. 
Denna satsning tillgodogör sig kommunen genom att de familjer som har behov av försörj-
ningsstöd inte får tillgodogöra sig denna satsning.” 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har begärt yttrande av socialnämnden avseende vänsterpartiets motion ”Låt 
alla ta del av höjt underhållsstöd”.  
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen, har skrivit ett ytt-
rande i ärendet. 
 
Socialnämnden har i 155 §, 2015-12-10, beslutat att nivån för försörjningsstödet 2016 ska 
följa riksnormen. 
 
Motionen 
2015-10-01 höjde regeringen underhållsstödet med 300 kronor/barn. 
Vänsterpartiet vill i sin motion att höjningen med 300 kronor/barn ska borträknas då famil-
jer med underhållsstöd söker ekonomiskt bistånd. 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sn § 2 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 § Kommunallagen  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut. 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansva-
rig handläggare. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 
perioden 2015-12-01 – 2015-12-31 

• enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL  
• enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Soci-

alförsäkringsbalken 
• Tecknade avtal  

 
Redovisade delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen 
perioden 2015-12-01 – 2015-12-31 

• Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 
• Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
• Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• Föräldrabalk (1949:381) (FB) 
• Överklagningar 
• Sammanställning av antal beslut per typ och månad 

Redovisade delegationsbeslut arbetsutskottet  
januari 2016 

• §§ 1-15 

Redovisning av avtal tecknade  
perioden 2015-12-18 – 2016-01-21 

• 16-26 Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vård-
nadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn 

• 15-163 Avtal mellan Dedicare AB och Säters kommun avseende socialsekre-
terartjänst 

• 15-162 Leasingbil LFP105- Ford Transit - kontraktsnummer 5000496361 

• 15-161 Avtal med Högskolan Dalarna avseende utbildning och samverkan 
inom hälso- och sjukvård 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sn § 3    Dnr SN2015000070 
 
 
Budgetuppföljning med preliminärt bokslut 2015 
 
Socialnämndens beslut 

1. Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
2. Anette Wikblom, socialchef, får i uppdrag att göra en skrivelse till Säterbostäder an-

gående konsekvenser för socialnämnden till följd av Säterbostäders lokalhållning. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar preliminärt årsbokslut för 2015. 
Totalt redovisas ett preliminärt överskott på ca 10,2 milj. kr. 
• Äldre- och handikappomsorgen redovisar ett överskott på ca 5,6 milj. kr som till stor 

del beror på minskade utbildningskostnader och minskade behov inom vård och om-
sorg i ordinärt boende. 

• Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott på ca 2,2 milj. kr. Överskottet 
redovisas inom familjehemsvård. 

• Integrationen redovisar ett överskott på ca 2,4 milj. kr, varav 0,5 milj. avser år 2013.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sn § 4 
 
 
Delgivningar  
 
Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

SN2015/0139 • Inspektionen för vård och omsorg – beslut 2015-12-10 dnr 8.1.1-28206/2015-6 avse-
ende anmälan enligt Lex Maria – Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet 

  
 
Övrigt 

• Konferens- och kursdeltagande inom äldre- och handikappomsorgen 
• Konferens- och kursdeltagande inom individ- och familjeomsorgen 
• Information om julfest på Skedvigården 
• Redovisning av fondmedel från RSMH Hoppet 
• Södra Dalarnas Samordningsförbund – protokoll 2015-11-27 
• Hjälpmedelsnämnden – protokoll 2015-12-10 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) – proto-

koll 2015-12-16 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sn § 5 
 
 
Internkontroll  
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande följande statistik: 

Socialförvaltningen 
• Sjukskrivningar/månad 

Äldre- och handikappomsorgen 
• Beläggning på särskilt boende för 

äldre (SäBo) 
• Ej verkställda SäBo - beslut  
• Verkningsgrad hemtjänsten - utfall 

tom september  
• Kostander för utskrivningsklara 

2015 
Individ- och familjeomsorgen 
• Statistik utbetalt försörjningsstöd 
• Placeringar enligt SoL, LVM och 

LVU 
• Kostnader för placeringar enligt 

SoL, LVM och LVU – utfall tom 
april  

Hemsjukvården  
• Antal inskrivna i hemsjukvården 
• Antal hembesökspatienter av sjuk-

sköterska 
• Antal läkemedelspatienter 
• Antal hembesöks patienter av  

rehabpersonal 
Integration  
• Älvan antal personer med PUT 
• Älvan antal personer Asyl  
• Älvan antal personer som fått av-

slag  
• Antal personer i 18+ verksamhet 

 LSS  
• Omsorgstagare under Arbetshandle-

darna  
• Omsorgstagare på Gärdet  
• Personliga assistansgrupper i privat regi 
• Personliga assistansgrupper i kommu-

nens regi 
• Antal platser gruppbostad LSS 
• Antal platser SoL-psyk (Siggebo) 
• Antal omsorgstagare Boendestöd 
• Ledsagning LSS 
• Kontaktpersoner SoL o LSS 
• Ej verkställda beslut om gruppbostad 

för vuxna enl. LSS 
Biståndsenheten  
• Antal personer med pågående insatser 

LSS 
• Antal personer med pågående insatser 

socialpsykiatri 
• Antal personer med pågående insatser 

äldreomsorg 
• Antal beviljade timmar (hemtjänsten) i 

genomsnitt per brukare/månad,  
medel 22,5 enl. RKA (2012) 

• Antal beviljade timmar promena-
der/social samvaro 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sn § 6 
 
 
Lägesrapport behov av särskilt boende 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av medias fokus på att allt fler äldre lever med stora hemtjänstbehov i stället 
för att beviljas boende på särskilt boende informerar socialförvaltningen om den aktuella si-
tuationen i Säters kommun. 
 
Tendensen i Säters kommun är att äldre väntar allt längre med att söka plats på särskilt bo-
ende. 
Säters kommun har en fungerande äldreomsorg och sjukvård: 
• inga kostander för utskrivningsklara på lasarett 2015 
• ingen väntetid till korttidsplats 
• särskilt boende har utökats med 10 platser 
• väntetiden på plats till särskilt boende ligger i paritet med snittet för riket 
• resultat för undersökning om bemötande från kommunens personal ligger på 100 % 

nöjdhet 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sn § 7    Dnr SN215/0181 
 
 
Synpunkt från RSMH avseende medicindelning 
 
Socialnämndens beslut 
Yttrandet antas som socialnämndens eget och sänds som svar till tillgänglighetsrådet. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har kommit till socialnämnden från Tillgänglighetsrådet i Säters kommun med syn-
punkter på ansvarsfördelningen mellan Säters kommun och psykiatrin inom Landstinget. 
 
I skrivelsen finns påståendet att landstinget till kommunen har meddelat att ”sjukvårdsperso-
nal ska bedöma huruvida en patient ska ha rätt till hembesök i samband med överlämning av 
medicinrullar” medan de till patienterna ska ha meddelat att ”kommunens biståndshandläg-
gare ska bedöma detta”. 
 
RSMH menar att landstinget ska ha ansvaret för medicindelningen vilket leder till ökad 
trygghet för patienterna i forma av ökad trygghet då de i samband med medicindelningen ska 
”kunna fråga och berätta om besvär och problem som vi just då tycker känns tunga, kan bli 
lättade”. 
 
 
Delges 
Tillgänglighetsrådet 
Iréne Reenberg 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sn § 8 
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 

• Anette Wikbloms, socialchef, visar redovisningen av socialförvaltningens verksam-
heter som förevisats för kommunstyrelsen  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sn § 9    Dnr SN2015000056 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige 
och kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - 
LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL. 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 
För perioden 2015-10-01, har två beslut enligt LSS blivit rapporterade till IVO, som ej verk-
ställda inom 3-månadersgränden: 

2 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

150828  Ej verkställt på grund av platsbrist. Bor i föräldrahemmet. 
150317  Platsbrist. Kommunen köper plats i familjehem 
 
Kommentar 
En samverkansgrupp med verksamhetsområdeschef LSS, enhetschef LSS och en represen-
tant från respektive gruppbostad ska med början i januari ha möten där man gör en översyn 
av samtliga gruppbostäder. Detta för att kunna utnyttja platserna bättre så att omsorgstaga-
ren kommer på det lämpligaste boendet med tanke på ålder m.m. 
 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sn § 10    Dnr SN2015/0191 
 
 
Beredningsärende - Socialnämndens nämndplan 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen och socialnämndens ordförande presenterar utkast till socialnämndens 
nämndplan. 
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