Socialnämnden

2016-04-21

§ 36

Redovisning av patientsäkerhetsberättelse för 2015 .....................................................................2

§ 37

Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 § Kommunallagen ......................................................3

§ 38

Budgetuppföljning .............................................................................................................................4

§ 39

Budget 2017-2019 ..............................................................................................................................5

§ 40

Socialnämndens nämndplan .............................................................................................................6

§ 41

Höjning av maxtaxa samt av avgifter för insatser från äldre- och handikappomsorgen .........7

§ 42

Delgivningar .......................................................................................................................................9

§ 43

Verksamhetsinformation ............................................................................................................... 10

§ 44

Ansökan om generellt bidrag för verksamhetsåret 2016 - Adoptionscentrum Dalarna ..... 11

§ 45

Handlingsplan mot våld i nära relationer .................................................................................... 12

§ 46

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS...................................................................... 13

§ 47

Remiss avseende bostads- och lokalplan för Säters kommun .................................................. 15

§ 48

Internkontroll .................................................................................................................................. 16

§ 49

Sammanslagning av tjänst som verksamhetsområdeschef (vo-chef)
för LSS/Socialpsykiatri och Biståndsenheten ............................................................................. 17

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sammanträdesdatum

1

Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-12.15

Beslutande

Sune Hemmingsson, ordförande (C)
Kakis Ziliaskoudis (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
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso- och sjukvårdsteamet, § 36
Ulla Hansson, avgiftshandläggare, § 41

Ersättare

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

Utses att justera

Håkan Gustâv

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 36 - 49

Marie-Louise Snell
Ordförande

Sune Hemmingsson
Justerande

Håkan Gustâv

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-04-21

Datum för
anslags uppsättande

2016-04-22

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

Blad

2016-05-16

Underskrift

Marie-Louise Snell

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
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Sn § 36

Sammanträdesdatum

Blad

2

Dnr SN2016/0109

Redovisning av patientsäkerhetsberättelse för 2015
Socialnämndens beslut
Patientsäkerhetsberättelsen för 2015 läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelsen skrivs varje år och redovisar hur patientsäkerheten har följts upp
genom att systematiskt identifiera, rapportera, analysera, åtgärda, återföra och utvärdera avvikelser till medarbetare, genom arbetsplatsträffar, ledningsmöten och till socialnämnden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sammanträdesdatum

Blad

3

Sn § 37

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

Perioden 2016-03-01 – 2016-03-31
• 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 2016-03-01 – 2016-03-31
• 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
Redovisade delegationsbeslut arbetsutskottet

•

§§ 43 - 49

Redovisning av socialförvaltningens tecknade avtal 2016-03-09 – 2016-04-12

•

Justerande sign

Dnr 16-43, 16-44 och 16-47

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sammanträdesdatum

Sn § 38

Blad

4

Dnr SN2016/0056

Budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2016-03-31.
Socialnämndens budget visar ett prognostiserat resultat på ± 0.
Sammanfattning
• LSS visar på ett underskott på ca 2,4 milj kr.
Orsaken är köp av en ny plats för 6 900 kr/dygn som inte var budgeterad 2016
• Ordinärt boende (hemtjänst) visar på ett överskott ca 0,4 milj kr p.g.a. minskat behov jan-feb
• Integrationen visar på ett beräknat överskott på ca 1,8 milj kr. Budgeten är baserad
på avtalet om 80 platser men prognosen är något osäker eftersom det finns många
osäkra faktorer.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sn § 39

Sammanträdesdatum

Blad

5

Dnr SN2016/0070

Budget 2017-2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer budgetförslag med konsekvensbeskrivningar
och nya behov för 2017.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Fendinge presenterar budgetförslag med konsekvensbeskrivningar och nya behov för
verksamheten, som tagits fram i enlighet med ekonomikontorets direktiv och Kommunstyrelsens beslut om budgetramar.
Utgångspunkten för framtagen budget har varit:
° budgetutfall för verksamhetsår 2015
° budgetram för 2016
° de övergripande målen om en ekonomi i balans
° de centrala direktiven att hålla kostnaderna inom de preliminära ramar som fastställdes
juni 2016
° den lagstiftning som styr respektive verksamhetsområde
Delges
Ekonomikontoret

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sammanträdesdatum

Sn § 40

Blad
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Dnr SN2015/0191

Socialnämndens nämndplan
Socialnämndens beslut
Socialnämndens nämndplan för 2017 fastställs.
______
Ärendebeskrivning
Anette Wikblom, socialchef, har i samarbete med presidiet och socialnämnden tagit fram
förslag till nämndplan för 2017.
Bakgrund
Enligt ”Budgetdirektiv och preliminära ramar 2017 – 2019” antaget av kommunfullmäktige i
201 §, 2016-11-30, ska nämnderna ta fram en nämndplan där mål och strategier redovisas utifrån nämndens uppdrag och kommunens vision och strategiska mål.
Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser att
ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar.
Förutom detta anges vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar
och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar socialnämnden vilka prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt
återrapporteras till nämnden.
Delges
Ekonomikontoret

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sammanträdesdatum

Blad

7

Sn § 41

Dnr SN2016/0113

Höjning av maxtaxa samt av avgifter för insatser från äldre- och handikappomsorgen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 2016-07-01 höjs avgifterna för omvårdnad med 12,33% enligt följande:
Nivå

Nuvarande
% av pris-

Nuvarande
avgift

basbelopp

kr/månad

Ny % av prisbasbeloppet

Ny avgift

Ökning

kr/månad

månad

1

24%

886 kr

26,96%

995 kr

109 kr

2

36%

1 329 kr

40,44%

1 493 kr

164 kr

3

48%

1 772 kr

53,92%

1 991 kr

219 kr

______
Ärendebeskrivning
Omsorgsavgiften i dag har tre nivåer som alla är kopplade till prisbasbeloppet och riksdagens
beslutade maxtaxa. När prisbasbeloppet höjs/sänks ändras kommunens avgifter automatiskt.
Beskrivning av nivå

Nivå 1: Service eller personlig omvårdnad vardagar.
Nivå 2: Service och personlig omvårdnad vardagar.
Nivå 3: Service och personlig omvårdnad alla dagar.
När Riksdagen nu ändrat procenten av prisbasbeloppet för maxtaxan innebär det att kommunen bör ändra procenttalet för alla tre omsorgsnivåer.
Riksdagen höjer maxtaxan med 12,33% från 1 772kr/mån till 1 991kr/mån. Detta är en höjning från 48%/12 till 53,92% /12 av prisbasbeloppet som 2016 är 44 300kr.
Bakgrund
Riksdagen har fattat beslut om att från och med 1 juli 2016 höja procentsatsen som ligger till
underlag för maxtaxebeloppet. Procentsatsen höjs från 48% till 53,92% av prisbasbeloppet.
Ändring är införd i 8 kapitlet 5 § Socialtjänstlagen (2001:453).
Höjningen innebär en möjlighet för kommunerna till ett större avgiftsuttag. Staten sänker
även det generella statsbidraget med hänvisning till höjningen av taket för maxtaxan.
Enligt Riksdagen bidrar förslaget till att också motverka en genom åren minskad grad av
finansiering via avgifter för hemtjänsten. För tio år sedan täckte hemtjänstavgiften ca 5 procent av kommunens kostnad för hemtjänst och 2012 var bidrag till kostnadstäckning under 4
procent.
Forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2016-04-21

Sammanträdesdatum

Blad

8

Sn § 41 forts.
Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse från Inger Fendinge, ekonom och Ulla Hansson, avgiftshandläggare
Prop. 2015/16:1 utgiftsområde 25

Delges
Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sammanträdesdatum

Blad

9

Sn § 42

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

•
•
•
•
•

Förvaltningsrättens dom 2016-04-05 i mål nr 705-16 avseende ekonomiskt bistånd –
Förvaltningsrätten avslår överklagandet
Förvaltningsrättens beslut 2016-03-21 i mål nr 459-16 avseende omedelbart omhändertagande enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
– Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning.
Inspektionens för vård och omsorg (IVO) beslut 2016-03-16, dnr 8.4.2-2038/2016-2
avseende tillsyn på boende för ensamkommande flyktingbarn, Älvan 1
– IVO avslutar ärendet.
Inspektionens för vård och omsorg (IVO) beslut 2016-03-16, dnr 8.4.2-4552/2016-2
avseende tillsyn på boende för ensamkommande flyktingbarn, Älvan 2
– IVO avslutar ärendet.
Förvaltningsrättens dom 2016-04-04 i mål nr 5110-15 avseende särskilt boende –
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Övrigt

•
•
•

Justerande sign

Hjälpmedelsnämnden – protokoll från 2016-03-17
Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) – protokoll
från 2016-03-24
Information från Akademikerförbundet SSR om ”Kompetens och kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården”

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sammanträdesdatum

Sn § 43

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Anette Wikblom, socialchef, informerar om:
• läget i kommunen med ensamkommande flyktingbarn
• personalsituationen på Enbackagården

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Blad
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SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sammanträdesdatum

Sn § 44

Blad

11

Dnr SN2016/0071

Ansökan om generellt bidrag för verksamhetsåret 2016
- Adoptionscentrum Dalarna
Socialnämndens beslut
Ansökan om bidrag till Adoptionscentrum avdelning Dalarna för år 2016 avslås.
______
Ärendebeskrivning
Adoptionscentrum avdelning Dalarna har ansökt om bidrag för 2016 med 1 500 kronor och
därutöver ett belopp på 75 kronor per medlem, bosatt i kommunen och som man räknar att
ha kvar som medlem under året.
Yttrande
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef för individ- och familjeomsorgen, skriver i sin bedömning:
”Adoptionscentrum Dalarna är en fristående ideell förening som bygger sin ekonomi på
medlemsintäkter samt kommun och landstingsbidrag. Säters kommun bidrar till Adoptionscentrum genom att bekosta utbildningar för blivande adoptivföräldrar i samarbete med Falu
kommun.”
Delges
Adoptionscentrum avdelning Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sn § 45
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Dnr SN2016/0108

Handlingsplan mot våld i nära relationer
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad ”Handlingsplan mot våld i
nära relationer”.
______
Ärendebeskrivning
Handlingsplan mot våld i nära relationer har uppdaterats till följd av lagändringar och vad
gäller beskrivning av samarbete inom kommun och länet.
Bakgrund
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett stort samhällsproblem och en viktig folkhälsofråga. Våldet medför stora individuella konsekvenser och höga kostnader för samhället.
Socialstyrelsen har de senaste åren skärpt kraven kring socialtjänstens skyldigheter att stödja
och hjälpa personer som utsatts för våld i nära relationer, såväl vuxna som barn.
Handlingsplanen bygger mycket på Socialstyrelsens SOFS 2009:22 och innebär att samtliga
verksamhetsområden berörs.
Delges
Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sammanträdesdatum

Sn § 46

Blad
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Dnr SN2015/0172

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Socialnämndens beslut
1. Den planerade byggnationen av ny gruppbostad godkänns.
2. Detaljprojektering av gruppbostaden ska göras i samråd med ansvarig personal från
socialförvaltningen.
3. Vid det slutliga beslutet om placering av ny gruppbostad för LSS på den befintliga
"byggrätten" i detaljplanen på Åsen, bör hänsyn tas till kommunens övergripande
eventuella behov av ytterligare bostäder/lokaler på befintlig detaljplan.
______
Yrkande
Leo Thorsell (M) yrkar på tillägg i beslut:
• Att formuleringen i p 3 ändras till ”Vid beslut om” istället för ”Vid det slutliga beslutet”.
• Ytterligare beslutspunkt: Om det i framtiden uppstår behov av ytterligare en gruppbostad enl. LSS bör hänsyn tas till samarbetsfunktioner med då befintliga gruppbostäder.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Leos yrkande inte vinner bifall.
Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Avslag på Leos yrkande besvaras med Ja-röst
Bifall till Leos yrkande besvaras med Nej-röst
Med 5 Ja-röster mot 3 Nej-röster finner ordförande att Leos yrkande inte vinner nämndens
bifall:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Sune Hemmingsson, ordförande (C)
Kakis Ziliaskoudis (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)

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från
att rösta

x
x
x
x
x
x
x
x
x

_____
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Säterbostäder har i samverkan med socialförvaltningen
tagit fram ett skissförslag till en ny bostad enligt LSS och samråd har skett gällande placering
av den nya gruppbostaden.
Forts.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sammanträdesdatum

Blad

14

Sn § 46 forts.
Bakgrund
Socialförvaltningen behöver utöka verksamheten med en ny bostad med särskild service i
form av gruppbostad enligt LSS.
Socialnämnden beslutade den 10 december 2015 att föreslå kommunstyrelsen uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att planerera för en ny bostad med särskild service enligt LSS,
omfattande 6 platser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Säterbostäder och socialförvaltningen, tagit
fram ett förslag till gruppbostad och detaljprojektering pågår i samråd med socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från Paula Jäverdal, biträdande socialchef och tf. verksamhetsområdeschef för LSS/Socialpsykiatri
• Skissförslag till ny bostad
• Placeringsförslag
Delges
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-04-21

Sn § 47

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr SN2016/0076

Remiss avseende bostads- och lokalplan för Säters kommun
Socialnämndens beslut
Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
______
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett socialnämnden tillfälle att yttra sig över förslag till
bostadsplan och lokalplan för Säters kommun.
Yttrande
Anette Wikblom, socialchef, har skrivit ett remissyttrande.
Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Blad
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Sn § 48

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

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 sjuksköterska
Antal läkemedelspatienter
Antal hembesöks patienter av rehabpersonal

LSS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biståndsenheten

•
•
•
•

Integration

•
•
•
•
•
•
•

•

Justerande sign

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

2016-04-21

Sammanträdesdatum

Sn § 49

Blad
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Dnr SN2016/0112

Sammanslagning av tjänst som verksamhetsområdeschef (vo-chef) för
LSS/Socialpsykiatri och Biståndsenheten
Förslag till Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Biståndsenheten och LSS/socialpsykiatrin har fr.o.m. den 20 juli i år en gemensam vo-chef
på heltid.
Bakgrund
Tjänsten som biträdande socialchef fördelas 50 % på staben och 50 % som chef för biståndsenheten. Sedan hösten 2015 har omständigheter gjort att även tjänsten som chef
(100%) för LSS/Socialpsykiatri tillfälligt har lagts till rollen.
Utvärdering och slutsats
Den dubbla chefsrollen för biståndsenheten samt LSS/socialpsykiatrin har fungerat väl. Bedömning görs att omfattningen är tillräcklig, även på sikt.
Den lösning som ledning tillsammans med personal kommit fram till innebär att biståndsenheten och LSS/socialpsykiatrin har en gemensam vo-chef på heltid.
Lösningen innebär:
• anpassning av chefskapets omfattning inom LSS/socialpsykiatrin
• 50 % tjänst frigörs som används för att stärka arbetssituation inom
LSS/socialpsykiatrin
• biträdande socialchefen arbetar heltid på förvaltningens stab
Diskussioner har förts med fackliga företrädare och all berörd personal.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

