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SÄTERS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-19 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-10.45 

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Astrid Widström (KD), § 50 
Håkan Gustâv (L), §§ 51-58 
Jan-Erik Steen (S)  
Eva Hjorth (S) 
Anette Berg (C)  
Fia Wikström(V) 
Birgitta Sputnes (S) 
Majlis Nyberg (C)  

Tjänstemän Anette Wikblom, socialchef 
Inger Fendinge, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare, § 50 
 

Ersättare Astrid Widström (KD), §§ 51-58 

Utses att justera Hans-Göran Steneryd 
Justeringens  
plats och tid Rådhuset, 2016-05-20 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 50-58 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Hans-Göran Steneryd  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2016-05-19 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-05-20 Datum för  

anslags nedtagande 2016-06-13 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 50 
 
 
Redovisning av plan för social hållbarhet 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare, redovisar kommunens plan för social hållbarhet. 
 
Prioriterade processer i arbetet med Social hållbarhet 
• Ge alla barn och unga en bra start i livet 
• Ge alla förutsättningar till egen försörjning 
• Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i 50 §, 2016-04-11 antagit plan för social hållbarhet. 
Syftet med planen är bl.a. att upprätthålla, förbättra och främja hälsan hos Säterbon. 
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Sn § 51 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 § Kommunallagen  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 
Perioden 2016-04-01 – 2016-04-30 

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

alförsäkringsbalken 
 
Redovisade delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen 
Perioden 2016-04-01 – 2016-04-30 

• 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 
• §§ 50-66 
 

Redovisning av socialförvaltningens tecknade avtal 2016-04-13 – 2016-05-11 
• Dnr 16-49 – 16-51 samt 16-54 
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Sn § 52    Dnr SN2016/0056 
 
 
Budgetuppföljning 
 
Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2016-04-30. 
Socialnämnden visar en prognos på ± 0 kr för 2016. 
 
Kommentarer 

• LSS visar ett underskott på ca 2,3 milj. kr.  
Orsaken är köp av en ny plats för 6 900 kr/dygn som inte var budgeterad 2016 

• Ordinärt boende (hemtjänst) visar ett överskott på ca 0,6 milj. kr.  
Orsaken är minskat insatsbehov jan-feb 

• Integrationen visar ett beräknat överskott på ca 1,2 milj. kr.  
Budgeten är baserad på avtalet om 80 platser men prognosen är något osäker ef-
tersom det finns många osäkra faktorer. 
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Sn § 53 
 
 
Delgivningar  
 
Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

• Förvaltningsrättens dom 2016-04-29 i mål nr 106-16 avseende ekonomiskt bistånd.  
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Kammarrättens dom 2016-04-18 i mål nr 23-16 avseende beredande av vår enligt 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
- Kammarrätten avslår överklagandet 

• Kammarrättens dom 2016-04-20 i mål nr 2937-15 avseende beredande av vård enligt 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
- Kammarrätten avslår överklagandet 

 
Övrigt 
 

• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) - proto-
kollsutdrag från 2016-04-26 avseende beslut om budget 2017 

• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) - proto-
koll från 2016-04-26 

• Konferensdeltagande individ- och familjeomsorgen 
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Sn § 54 
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Anette Wikblom, socialchef, informerar om: 

• Artikel i DN, den 6 juni, om vård och omsorg i Säters kommun 
• Oroligheter i Säter och i närliggande kommuner 
• Alla ungdomar i 18+ verksamheten (Integrationen) har fått jobb i sommar 
• Individ- och familjeomsorgen har börjat arbeta enligt BBIC 
• Pågående löneöversyn 
• Planering inför sommarsemestrar  
• Översyn avseende möjlighet till samordning av arbetsuppgifter för chefer inom sär-

skilt boende 
• Lägesrapport i arbetet med att skapa ett nytt särskilt boende 
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Sn § 55    Dnr SN2016/0107 
 
 
Tillsyn över kommunens socialtjänst 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inför inspektionen från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den7 juni, önskar IVO att 
nedanstående frågor diskuteras hos socialnämnden:  

• Kan ni ge exempel på områden i er verksamhet där samverkan har fungerat tillfreds-
ställande vad gäller missbruks- och beroendevården för personer mellan 18-25 år? 
(kan gälla såväl intern som extern samverkan) 

• Vilka önskemål har ni i er verksamhet gällande samverkan med externa aktörer vad 
gäller missbruks- och beroendevården för personer mellan 18-25 år? (var ser man 
tydliga behov?) 

• Vilka problemområden inom samverkan ser ni i er verksamhet vad gäller missbruks- 
och beroendevården för personer mellan 18-25 år? (kan gälla såväl intern som extern 
samverkan) 

 
Bakgrund 
IVO har beslutat att genomföra en tillsyn på plats av socialtjänsten i Säters kommun.  
Inspektionen kommer att genomföras den 7 t.o.m. den 9 juni 2016. 
 
Tillsynen kommer huvudsakligen att omfatta granskning av nämndens handläggning av 
ärenden som rör personer mellan 15-25 år inom missbruks- och beroendevården. Den delen 
av tillsynen kommer att sammanställas i en rapport. 

IVO kommer även följa upp tidigare tillsyn i ärende 8.5-39398/2013. 
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Sn § 56    Dnr SN2016/0075 
 
 
Ansökan kommunalt stöd - Våld i nära relationer 
Socialnämndens beslut 
Ansökan om kommunalt bidrag från Nätverk För Kvinnor (NFK) avslås. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Nätverk För Kvinnor (NFK) ansöker om kommunalt bidrag till sin verksamhet. Ingen 
summa finns angiven. 
 
Yttrande 
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen, skriver i sin bedöm-
ning: 

”Socialnämnden i Säters kommun har 0,5 tillsvidaretjänst som samordnare i våld i nära 
relationer samt avtal med och ger föreningsbidrag till kvinnojouren i Falun. Det finns i 
dagsläget inget utrymme i 2016 års budget för att bevilja mer bidrag till föreningar.” 

 
 
Delges 
Nätverk För Kvinnor (NFK) 
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Sn § 57    Dnr SN2016/0110 
 
 
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 1:a kvartalet 2016 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 
Det inväntas nybyggnation av gruppbostad enligt beslut i socialnämnden.  
Planering pågår och byggnation påbörjas under hösten. Gruppbostaden väntas bli färdig-
ställd vid årsskiftet 2016/2017. 
 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Sn § 58 
 
 
Internkontroll  
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande statistik för verksamheterna: 

• Socialförvaltningen övergripande, ex sjukstatistik 

• Äldre- och handikappomsorg 

• Individ- och familjeomsorg 

• Hemsjukvården 

• Integrationen 

• LSS/Socialpsykiatri 

• Biståndsenheten 
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