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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)
Karin Malmqvist (V)
Roger Karlsson (SD)
Leo Thorsell (M)

Tjänstemän

Anette Wikblom, socialchef
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef Individ- och familjeomsorgen, §§ 25-26
Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef Äldreomsorgen, § 29
Ann Lundgren, planerare Hemtjänsten, § 29
Ulla Hansson, avgiftshandläggare, § 32
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare

Ersättare

Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Sputnes (S), ej tjänstgörande ersättare
Helen Romsi (C), ej tjänstgörande ersättare
Fia Wikström (V), ej tjänstgörande ersättare
Astrid Widström (KD), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Eva Hjort

Justeringens
plats och tid

Fredagen den 18 mars 2016

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 21-35

Marie-Louise Snell
Ordförande

Sune Hemmingsson
Justerande

Eva Hjort

Anslag/Bevis
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Datum för
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Marie-Louise Snell
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2016-04-08
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Sn § 21

Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut.
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen

Perioden 2016-02-01 – 2016-02-29
• enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL
• enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken
Redovisade delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen

Perioden 2016-02-01 – 2016-02-29
• 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

•

30-42

Redovisning av socialförvaltningens tecknade avtal 2016-01-22 – 2016-03-09

•

Justerande signaturer

Dnr 16-28, 16-31 - 16-35 samt 16-37 - 16-39

Utdragsbestyrkande
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Sn § 22

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

•
•
•

JO:s beslut 2016-02-11 dnr 7482-2015 avseenden klagomål mot socialtjänsten i Säters kommun – Ärendet avslutas.
Kammarrättens dom 2016-02-16 i mål nr 2498-15 avseende beredande av vård enligt
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) – Kammarrätten
avslår överklagandet.
Förvaltningsrättens dom 2016-02-10 i mål nr 4776-15 anseende ekonomiskt bistånd
– Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Övrigt

•
•

Justerande signaturer

Hjälpmedelsnämnden – protokoll från 2016-01-28 samt förteckning ledamöter och
ersättare
Kurs- och konferensdeltagande februari – individ- och familjeomsorgen

Utdragsbestyrkande
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Sn § 23

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

•

LSS

•

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

Biståndsenheten

Hemsjukvården

•
•
•
•

Antal inskrivna i hemsjukvården
Antal hembesökspatienter av sjuksköterska
Antal läkemedelspatienter
Antal hembesöks patienter av rehabpersonal

•
•
•
•

Integration

•
•
•
•
•
•
•

•

Justerande signaturer

Älvan antal personer med PUT
Älvan antal personer Asyl
Vandrarhemmet Älvan/antal personer Asyl
Älvan antal personer som fått avslag
Antal personer i 18+ verksamhet
Etablering nyanlända vuxna (totalt)
medföljande barn (totalt, räknas ej
med i avtal)
Etablering nyanlända < 18 år

Omsorgstagare hos Arbetshandledarna
(SoL)
Omsorgstagare på Gärdet + Arbetshandledare(LSS)
Personlig assistans, antal brukare över 20
timmar
varav kommunen
Antal platser gruppbostad LSS
Antal platser SoL psyk
Antal omsorgstagare Boendestöd
Ledsagning LSS
Kontaktpersoner SoL o LSS
Ej verkställda beslut om bostad för vuxna
enligt LSS

•

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 promenader/social
samvaro

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr Sn 2015000024
Dnr SN2016/0047

Redovisning av socialförvaltningens internkontroll
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll för 2015 och lägger den till
handlingarna.
2. Den reviderade internkontrollplanen för 2016 avseende socialnämndens verksamheter
fastställs enligt föreslagna ändringar.
______
Ärendebeskrivning
Uppföljning av fastställd internkontrollplan för 2015 avseende socialförvaltningens budgetområde.
Förvaltningen har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2016.
Delges
Ekonomikontoret

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2016/0048

Länsövergripande överenskommelse om samverkan inom missbruks- och
beroendevården
Socialnämndens beslut
Den Länsövergripande överenskommelsen om samverkan inom missbruks- och beroendevården godkänns.
______
Ärendebeskrivning
Region Dalarnas direktion har tagit beslut 2016-02-10 i ärendet ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården". I beslutet anges att
"Kommunerna och landstinget rekommenderas att godkänna länsövergripande överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården.
Syfte
Syftet är att överenskommelsen ska ersätta Dalarnas Riktlinjer för missbruk och beroende från 2008 och utgör en gemensam grund för de lokala samverkansöverenskommelser som kommuner och landsting sedan 2013 har lagstadgad skyldighet att upprätta.
Delges
Direktionen Region Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2016/0055

Omvandling av tjänst till 1:e socialsekreterare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att omvandla 1.0 socialsekreterare till 1,0 1:e socialsekreterare.
______
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att en socialsekreterartjänst omvandlas till 1:e socialsekreterare.
Bakgrund
Under en tid har en socialsekreterare varit tillförordnad 1:e socialsekreterare 50% och handläggare på 50%. Upplägget har kommit till som följd av att ordinarie 1:e socialsekreterare arbetat deltid på grund av sjukskrivning.
Detta har nu pågått drygt ett år och alla parter är överens om att det fungerar väl.
Tanke är att göra förändringen 2016-04-01.

Delges
Individ- och familjeomsorgen
Inger Fendinge, förvaltningsekonom

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN2016/0057

Mottagande av nyanlända för bosättning
Socialnämndens beslut
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunstyrelsen.
______
Ärendebeskrivning
Organisationen för mottagande av nyanlända bör ses över utifrån ett kommunövergripande perspektiv och att frågan lämnas vidare till kommunstyrelsen.
Mottagande i Säter
Säters kommuns mottagande av nyanlände 2016 är enligt länsstyrelsen 35.
Det stora antalet asylsökande som kom till Sverige 2015 förväntas få svar på sina asylansökningar 2016-2017. Mottagandet av nyanlända förväntas därför öka 2017.
Integrationen som idag hanterar frågor rörande nyanlände är organiserad under socialnämnden. Den bedöms inte vara anpassad för den nya lagstiftningen om mottagande av
nyanlända för bosättning.
Bakgrund
För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet fattade
riksdagen den 27 januari beslut om en ny lag, ”Lag om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning”. Lagen gäller från och med den 1 mars och innebär bland annat att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning.
Under 2016 är det länsstyrelsen som fattar beslut om antalet nyanlända per kommun.
Antalet baseras på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammatagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan
vistas i kommunen.
Från och med 1 januari 2017 är det Migrationsverket som tar över hela ansvaret med att
anvisa nyanlända till kommuner.
Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Ensamkommande barn omfattas inte.
I beslut om anvisning kommer det att finnas datum då den nyanlände senast skall tas
emot av angiven kommun. Mottagandet kan dock senast ske två månader efter anvisning
(kan vara senare för kvotflykting).
Kommunen skall erbjuda nyanlända som omfattas av anvisning permanenta bostäder.
Det kan dock inte uteslutas att kommuner tvingas erbjuda tillfälliga bostäder.
Delges
Kommunstyrelsen

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN2016/0058

Överflytt av tjänsten bostadsanpassare
Socialnämndens beslut
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunstyrelsen.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen förordar att tjänsten som bostadsanpassare flyttar från socialnämndens organisation till samhällsbyggnadsnämndens organisation.
Ärendebeskrivning
Tjänsten som kommunens bostadsanpassare ligger organisatoriskt under socialnämndens individ- och familjeomsorgsverksamhet. Innehavaren av tjänsten kommer att gå i pension under våren 2016.
Den kompetens som efterfrågas i tjänsten som bostadsanpassare finns inom samhällsbyggnadsnämndens och/eller Säterbostäders kompetensområden.
Bakgrund
Tjänsten övertogs av socialnämnden under 1990-talet från dåvarande tekniska nämnden.
Anledningen var personbunden. Tjänsten motsvarar idag 50 % av en heltidstjänst, resterande
del av tjänsten är kopplad till IFO:s ordinarie verksamhet.
Den kompetens som krävs för att utföra arbetet som bostadsanpassare finns inte naturligt i
socialnämndens verksamhet.
Delges
Kommunstyrelsen

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2015/0173

Tvätt-hantering inom Hemtjänsten
Socialnämndens beslut
Ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att komplettera underlaget med:
• angivelse av projekttid
• beräknade kostnader för projekttiden
• beskrivning av konsekvenser avseende antalet personal hos omsorgstagaren
• villkoren för upphandling
______
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att ett projekt inleds om samverkan med Samhall för att utför hemtjänstens beviljade insatser av tvätt i ordinärt boende.
Det skulle innebära att Samhall hämtar tvätten direkt hos omsorgstagaren och levererar den
tvättad, struken/manglad två dagar senare. Detta frigör personal resurser för hemtjänsten,
samtidigt som det ger arbetstillfällen för gruppen som är anställda av Samhall. Säters kommuns hemtjänst, ser gärna att ett likande försök görs i kommunen som ett projekt under viss
tid t.ex. 6 månader.
Bakgrund
Enligt gällande demografisk utveckling kommer antalet äldre att öka från 2020 och framåt,
samtidigt som antalet arbetsföra kommer att minska. Med den kunskapen är det viktigt att
redan nu börja se över vilka arbetsuppgifter som ska utföras av hemtjänstpersonalen. Äldreomsorgen har en hög andel utbildade undersköterskor och de bör i första hand arbeta med
den direkta omvårdnaden, övriga sysslor av service karaktär som t.ex. tvätt och städ är lämpliga att överlåta till annan att utföra.
Konsekvensbeskrivning
Finansieringen av projektet kan finansieras genom att personalresurser frigörs inom hemtjänsten, motsvarande den kostnad som ersättningen till Samhall utgör. Den är beräknad till
ca 800 000 kr/år.
Delges
Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef Äldreomsorgen

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2016/0052

Revidering av verksamhetsplan för 2016
Socialnämndens beslut
Reviderad verksamhetsplan för 2016 fastställs.
______
Ärendebeskrivning
Socialnämndens verksamhetsplan för 2016 har reviderats avseende:
• fastställd budget för året
• nyckeltal avseende utvalda mått tagna från Socialstyrelsens årliga brukarenät samt
mått tagna från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen)
Delges
Verksamhetsområdeschefer
Stab

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sn § 31

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
• Anette Wikblom, socialchef och Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef Äldreomsorgen, har varit på uppstartsmöte för Teknikmarknad, samfinansieringsprojekt
om boende för äldre.
• Håkan Gustav, 1:e vice ordförande socialnämnden, har varit på möte om utveckling
av Folkets Hus verksamhet. Ett programråd kommer att skapas med representanter
från kommunens förvaltningar.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN2016/0053

Revidering av tillämningsregler för avgifter
Socialnämndens beslut
1. Reviderade tillämningsregler, Handbok för avgifter, daterad 2016-03-17, fastställs.
2. De gemensamma avgifterna för hjälpmedel ska tillämpas från och med 2016-03-01.
______
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i 8 §, 2016-02-15, antagit Hjälpmedelsnämndens förslag om gemensamma avgifter för hjälpmedel.
Till följd av detta har socialförvaltningens handbok för avgifter reviderats.
Delges
Biståndshandläggare
Verksamhetsområdeschefer
Inger Fendinge, förvaltningsekonom
Ulla Hansson, avgiftshandläggare

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2016/0049

Riktlinjer för Föreningsbidrag - bidrag och andra insatser för att främja
föreningslivet
Socialnämndens beslut
Tjänstemannayttrandet antas som nämndens eget och översänds som sitt svar till kommunstyrelsens arbetsutskott.
______
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt in nämndernas yttrande avseende förslag till
Riktlinjer för föreningsbidrag.
Bakgrund
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag att koordineraframtagandet av
förslag till Evenemangsstrategi. Då en Evenemangsstrategi sannolikt skulle innebära att nu
gällande ”Riktlinjerna för föreningsbidrag” påverkades togs samtidigt beslut att de parallellt
skulle ses över och vid behov presentera reviderat förslag till beslut.
Under arbetet visade det sig att tillkommande Evenemangsstrategi innebär att delar i Riktlinjerna för föreningsbidrag behöver anpassas och kompletteras. I samband med det arbetet har
en översyn av strategidokumentet i sin helhet genomförts. Syftet är att säkerställa att det
täcker in alla bidrag som finns tillgängliga för föreningar i kommunen.
Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2015/0191

Beredningsärende - Socialnämndens nämndplan
Ärendebeskrivning
Förvaltningen och socialnämndens ordförande redovisar utkast till socialnämndens nämndplan.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-03-17

Sammanträdesdatum

Sn § 35

Ärendebeskrivning
Genomgång av förslag till budget för 2017-2019.

Justerande signaturer
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Dnr SN2016/0070

Beredningsärende – Budget 2017-2019

Utdragsbestyrkande

Blad

