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SÄTERS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-18 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-11.30 

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)  
Birgitta Sputnes (S)  
Helen Romsi (C) 
Leo Thorsell (M) 

Tjänstemän Anette Wikblom, socialchef 
Inger Fendinge, ekonomiansvarig 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
 

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

Utses att justera Håkan Gustâv 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 12-20 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Håkan Gustâv  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2016-02-18 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-02-25 Datum för  

anslags nedtagande 2016-03-17 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 12 
 
 
Omkostnadsersättning för kontaktpersoner/kontaktfamiljer 2016 
 
Socialnämndens beslut 
Ersättningsnivån gällande omkostnadsersättning för kontaktperson/kontaktfamilj baseras 
även för 2016 på 2015 års prisbasbelopp. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat om att sänka prisbasbeloppet 2016 till 44 300 kr jämfört med 2015 
44 500 kr. Utifrån det har Sveriges kommuner och landstings rekommendationer avseende 
omkostnadsersättning för kontaktpersoner/kontaktfamiljer sänkts.  
 
Yttrande 
Eva Lundberg, 1:e socialsekreterare, skriver i sitt yttrande: 
”För de befintliga kontakpersonerna/kontaktfamiljerna Socialnämnden har, idag elva perso-
ner, görs bedömningen att det inte är rimligt att sänka ersättningen då det endast handlar om 
något fåtal kronor.” 
 
 
Delges 
Individ- och familjeomsorgen 
  



SÄTERS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-18 
Blad 

3 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 13 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 § Kommunallagen  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 
perioden 2016-01-01 – 2016-01-31 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansva-
rig handläggare. 

• 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 2016-01-01 – 2016-01-31 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansva-
rig handläggare. 

• 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 

Redovisade delegationsbeslut arbetsutskottet  
• §§ 15-29 

Redovisning av avtal tecknade  
perioden 2016-01-22 – 2016-02-11 

• 16-28 Avtal avseende föräldrautbildning mellan Säters kommun och Falu 
kommun. 
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Sn § 14    Dnr SN2016/0042 
 
 
Bokslut 2015 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisningen av socialnämndens årsbokslut med kommentarer för 2015 godkänns. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar årsbokslut med bokslutskommentarer för 
år 2015. 
 
Resultat 

• 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 
omsorg 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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Sn § 15 
 
 
Delgivningar  
 
Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

• Inspektionens för vård och omsorg (IVO) beslut 2016-01-18, dnr 8.2-32522/2014-
23, avseende krav på åtgärd gällande hantering av ansökan från enskilda samt att 
nämnden besvarar frågor från enskilda så snart som möjligt – IVO avslutar ärendet. 

• Förvaltningsrättens dom 2016-01-12 i mål nr 5411-15 avseende personlig assistans 
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - Förvalt-
ningsrätten avslår överklagandet 

• Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål nr 4050-15 avseende stöd och service till 
vissa funktionshindrade; fråga om prövningstillstånd – Högsta förvaltningsdomsto-
len meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast 

 
Övrigt 

• Konferensdeltagande inom individ- och familjeomsorgen januari 2016 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfrialäkemedel (ATL) - proto-

koll från 2016-01-26 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfrialäkemedel (ATL) - verk-

samhetsberättele för 2015 
• Hjälpmedelsnämnden – verksamhetsberättelse för 2015 
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Sn § 16 
 
 
Internkontroll 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del av socialnämndens uppföljning 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  
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 
• Etablering nyanlända vuxna (to-

talt)  
• medföljande barn (totalt, räknas ej 

med i avtal) 
• Etablering nyanlända < 18 år 

 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 
Biståndsenheten  
• Antal personer med pågående insatser 

LSS 
• Antal personer med pågående insatser 

psykiatri 
• 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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Sn § 17    Dnr SN2016/0038 
 
 
Uppföljning av kompetens- och utbildningsplan 2015 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har följt upp den kompetens- och utbildningsplan för personal inom 
äldreomsorgen som togs fram i februari 2015. Uppföljning av planen har gjorts, dels för att 
följa upp utförda insatser under 2015 och dels för att kunna planera nya utbildningsinsatser 
för åren 2016 - 2017.  
 
De utbildningar som genomfördes eller påbörjades under 2015 har lett till att personalen har 
fått kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov.  
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Sn § 18    Dnr SN2016/0039 
 
 
Kompetens- och utbildningsplan 2016 - 2017 
 
Socialnämndens beslut 
Kompetens- och utbildningsplanen för 2016-2017 antas. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har tagit fram en kompetens- och utbildningsplan för åren 2016 – 2017 
för personal inom äldreomsorgen och för personal inom omsorgen om personer med psy-
kiska funktionsnedsättningar.  
Uppföljning av planen kommer att ske i början av 2017, dels för att följa upp de planerade 
insatser och dels för att påbörja planering för utbildningsinsatser för åren 2018 och framåt.   
 
 
Delges 
Verksamhetsområdeschefer  
Stab 
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Sn § 19 
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 

• Planering för ny gruppbostad enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS)  

• Säterbostäder planerar att bygga 8 nya små bostäder  
• Tillsättning av tjänster – verksamhetsområdeschef Integration och en gemensam 

verksamhetsområdeschef för LSS/Socialpsykiatri och Biståndsenheten 
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Sn § 20    Dnr SN2015/0191 
 
 
Beredningsärende - Socialnämndens nämndplan 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen och socialnämndens ordförande redovisar utkast till socialnämndens nämnd-
plan.  
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