
  

 

Socialnämnden    2016-10-20 

§ 98 Uppföljning av placeringar av ensamkommande barn ................................................................. 2 

§ 99 Socialnämndens delegationsordning ............................................................................................... 3 

§ 100 Avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen ................................................................ 4 

§ 101 Budgetuppföljning ............................................................................................................................. 5 

§ 102 Beredningsärende - Ansökan från RSMH Hoppet om bidrag för verksamhetsåret 2017 ...... 6 

§ 103 Socialnämndens sammanträdesplan 2017 ...................................................................................... 7 

§ 104 Bemanning Nattpatrullen ................................................................................................................. 8 

§ 105 Verksamhetsinformation .................................................................................................................. 9 

§ 106 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 § Kommunallagen ................................................... 10 

§ 107 Redovisning av hyresavtal för särskilt boende ............................................................................ 11 

§ 108 Delgivningar .................................................................................................................................... 12 

§ 109 Val av ersättare till Tillgänglighetsrådet ....................................................................................... 13 

§ 110 Internkontroll .................................................................................................................................. 14 

§ 111 Socialnämndens sammanträde 2016-11-24 – verksamhetsbesök Enbackagården ................ 15 

§ 112 Schemaläggning på särskilt boende (SäBo) ................................................................................. 16 

 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-20 

Blad 

1 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-12.30 

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Håkan Gustâv, 2:e vice ordförande (L), §§ 98-110 
Astrid Widström (KD), §§ 111-112 
Jan-Erik Steen (S)  
Eva Hjorth (S) 
Annette Berg (C)  
Emma Sjöberg (V)  
Jenny Nordahl (SD)  
Leo Thorsell (M) 

Tjänstemän Anette Wikblom, socialchef 
Paula Jäverdal, biträdande socialchef 
Inger Fendinge, ekonomiansvarig 
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef, 
Individ- och familjeomsorgen, §§ 98-102, 108 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterares 
Jocke Andersson, socialsekreterare, § 98 
Sofia Nordqvist, socialsekreterare, § 98 
 

Ulla Hansson, avgiftshandläggare, § 100 
Christer Marklund, PWC, § 100 
Anette Kruse, RSMH-Hoppet, § 102 
Bo Bergman, RSMH-Hoppet, § 102 
Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef 
äldreomsorgen, § 104 och § 112 
Lennart Eriksson, vd Säterbostäder, § 107 
Linda Eriksson, Kommunal sektion Säterbyg-
den, § 112 
Susanne Östman, enhetschef Korttidsboendet 
Skönvik, § 112 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Sputnes (S), ej tjänstgörande ersättare 
Astrid Widström (KD), ej tjänstgörande ersättare, §§ 98-110 

Utses att justera Eva Hjort 

Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 98-112 

 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Eva Hjort  

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

Organ 
 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
 

2016-10-20 

Datum för  
anslags uppsättande 2016-10-21 

Datum för  
anslags nedtagande 2016-11-14 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 98   Dnr SN2016/0154 

Uppföljning av placeringar av ensamkommande barn  

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Individ- och familjeomsorgen redovisar uppföljning av placeringar av ensamkommande 
barn. 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-20 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 99    Dnr SN2016/0160 
 
 

Socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens delegationsordning, 2016-10-20 fastställs. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har reviderat socialnämndens delegationsordning. 
 
 
Delges 
Verksamhetsområdeschefer 
Stab 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 100    Dnr SN2016/0130 
 
 

Avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Christer Marklund från PWC, informerar om pågående översyn av avgiftssystemet inom 
äldre- och handikappomsorgen. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen genomför en översyn av avgiftssystemet inom äldre- och handikapp-
omsorgen. PWC har genom direktupphandling anlitats för att få hjälp med översynen. Över-
synen kommer att pågå under hösten 2016.  
Syftet med översynen är att förbättra och förenkla avgiftssystemet. 
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Sn § 101    Dnr SN2016/0056 
 
 

Budgetuppföljning 
 
Socialnämndens beslut 

Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2016-09-30. 
Prognosen visar ett överskott på ca 17,3 milj. kr. 
 
Kommentar 

 Övergripande - Alla utbildningsinsatser kommer inte att genomföras under året. 

En person har varit barnledig på 100% under maj-december. 

 Individ- och familjeomsorgen har färre barn och vuxna placerade än vad som är budge-

terat för vilket ger ett överskott på 3 milj. kr. Detta kan förändras om fler placeringar 

tillkommer under årets fyra sista månader. 

 Inom LSS-verksamheten är en köpt plats avslutad i augusti. Tillkommen är en köpt 

plats för 6 900 kr/dygn som ej finns budgeterat 2016. 

Tre personliga assistent-grupper är avslutade vilket innebär en osäkerhet avseende över-

talig personal. 

Planen för ett nytt gruppboende flyttas till år 2017 vilket ger ett överskott på 0,2 milj. kr. 

 Vård och omsorg i ordinärt boende (hemtjänst) redovisar ett överskott på  

ca 1,9 milj. kr. på grund av minskad efterfrågan. 

 Integration har en uppbokad fordran till Migrationsverket på ca 19 milj. kr. för 2016. 

Efter avtalet om 80 platser har antalet ungdomar till kommunen minskat. 

Grundersättningen betalas efter avtalet 1 600 kr/dygn/plats. Enligt avtalet så betalas 

grundersättningen ut oavsett beläggning. 
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Sn § 102    Dnr SN2016/0157 
 
 

Beredningsärende - Ansökan från RSMH Hoppet om bidrag för verksam-
hetsåret 2017 
 
Ärendebeskrivning 
RSMH Hoppet framställer om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2017, med 410 000 kr.  
Anette Kruse och Bo Bergman från RSMH, besöker nämnden och föredrar ansökan. 
 
Socialnämnden begär, vid sittande sammanträde, in kompletterande handlingar från RSMH i 
form av föreningens budgetunderlag. 
 
Bakgrund 
RSMH har årligen fått föreningsbidrag från Socialnämnden, Säters kommun.  
2016 fick RSMH 385 000 kr i bidrag. 
Föreningens verksamhet utgör ett komplement av kommunens egna lagstyrda uppdrag.  
Bidraget till RSMH:s verksamhet har behandlats på samma grunder som övriga föreningsbi-
drag i kommunen. 
 
Avtal är upprättat mellan Socialnämnden och RSMH–Hoppet.  
Enligt upprättat avtal ska RSMH verksamheten hållas öppen för alla i målgruppen utan ome-
delbart krav på medlemskap. Vidare skulle verksamheten utvecklas och bedrivas med var-
dagsnära aktiviteter. 
RSMH har under åren bedrivit verksamhet enligt gällande avtal med Socialnämnden. 
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Sn § 103 
 
 

Socialnämndens sammanträdesplan 2017 

Socialnämndens beslut 

Datum för socialnämndens sammanträden 2017 fastställs enligt förslag. 

______ 

 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till datum för socialnämndens arbete avseende sammanträdesdagar, ärendebered-
ningar och dag för när handlingar senast ska vara inlämnade, har tagits fram enligt följande: 
 

Månad Sn 

Sista inläm-
ningsdag till: 

- kallelse SnAu 
- beredning Sn 

SnAu  

+ beredning 
Sn 

Januari 26 (fm) 18 26 (em) 

Februari 9 15 23 

Mars 9 15 23 

April 6 (Budget) 19 27 

Maj 11 23 30 

Juni 8 20 27 

Juli    

Augusti  17 24 

September 7 20 28 

Oktober 12 18 26 

November 9 15 23 

December 7 13 21 

 
 
Delges 
Kanslienheten 
Socialförvaltningens verksamhetsområdeschefer  
Socialförvaltningens stab 
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Socialnämnden 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 104    Dnr SN2016/0037 
 
 

Bemanning Nattpatrullen 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av försök att höja vårdtagartiden för nattpatrullen genom att reducera antalet 
arbetande personal/natt.  
Försök har gjorts, men utfallet visar att i och med reduceringen har verksamheten inte klarat 
av att verkställa de planerade insatserna och samtidigt ansvara för samtliga oplanerade trygg-
hetslarm under den tiden. 
 
Bakgrund 
Socialnämndens mål för nattpatrullen är 58 % i vårdtagartid. Till följd av att vårdtagartiden 
har legat på ca 25 % så har verksamheten omorganiserats för att möta målet.  
Genom schemaändringar har antalet arbetande personal/natt reducerats. Beräkningar visade 
på en möjlighet att öka vårdtagartiden för nattpatrullen.  
 
 
Delges 
Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef Äldreomsorgen 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 105 
 
 

Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Paula Jäverdal, biträdande socialchef, informerar om uppdraget att titta på en bemannings-
enhet vilket inkluderar att studera sjukfrånvaron. 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-20 

Blad 

10 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 106 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 § Kommunallagen  
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2016-09-01 – 2016-09-30. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2016-09-01 – 2016-09-30. 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansva-
rig handläggare. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 

 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 

 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 

 §§ 173-181 
 

Redovisning av socialförvaltningens tecknade avtal 2016-09-15 -  

 Dnr 16-104, 16-103, 16-96, 16-94 
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Sn § 107    Dnr SN2016/0140 
 
 

Redovisning av hyresavtal för särskilt boende 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delgivning av hyresavtal för kommunens särskilda boenden. 
Lennart Eriksson, vd Säterbostäder, är inbjuden för en dialog i frågan. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har 2016-09-22 beslutat att översända en skrivelse till Säterbostäder AB avse-
ende brister i underhåll av lokaler och utemiljö. 
I samband med detta begärde socialnämnden en redovisning av avtalen avseende kommu-
nens särskilda boenden för att tydliggöra ansvarsfrågan. 
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Sn § 108 
 
 

Delgivningar  
 
Socialnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

 Förvaltningsrättens dom 2016-09-27 i mål nr 2228-16 avseende ekonomiskt bistånd 
– Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 Förvaltningsrättens dom 2016-09-29 i mål nr 2821-16 avseende tillhandahållande av 
bistånd inom skälig tid  
- Förvaltningsrätten bestämmer att Säters kommun ska betala en särskild avgift om 
sammanlagt 74 670 kr till staten. 

 Förvaltningsrättens dom 2016-09-29 i mål nr 2822-16 avseende tillhandahållande av 
bistånd inom skälig tid  
- Förvaltningsrätten bestämmer att Säters kommun ska betala en särskild avgift om 
sammanlagt 67 743 kr till staten. 

 Förvaltningsrättens dom 2016-09-23 i mål nr 3363-16 avseende ekonomiskt bistånd 
– Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 
Övrigt 

 Konferensdeltagande september 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-09-27, § 120 avseende bostad med särskild service 
för vuxna enligt LSS 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-19 , § 100 avseende avsägelse/fyllnadsval efter 
Karin Malmkvist (V) 

 Protokoll 2016-09-28 från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel (ATL) 

 Protokoll 2016-09-29 från Språktolknämnden 

 Protokoll 2016-09-15 från Hjälpmedelsnämnden 
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Sn § 109 
 
 

Val av ersättare till Tillgänglighetsrådet 
 
Socialnämndens beslut 

Ärendet bordläggs. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Val av ersättare efter Karin Malmkvist (V) till Tillgänglighetsrådet. 
 
 
______ 
 
Delges 
Kansliet 
Tillgänglighetsrådet 
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Sn § 110    Dnr SN2016/0165 
 
 

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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Sn § 111 
 
 

Socialnämndens sammanträde 2016-11-24 – verksamhetsbesök Enbacka-
gården 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden kommer att börja med verksamhetsbesök. 
Det innebär att socialnämndens sammanträde den 24 november kommer att förläggas ute på 
Enbackagården. 
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Sn § 112    Dnr SN2016/0163 
 
 

Schemaläggning på särskilt boende (SäBo) 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Linda Eriksson, Kommunal Sektion Säterbygden, deltar på socialnämndens sammanträde för 
diskussion om förslag till grundschema på särskilda boenden. 
 
Bakgrund 
Kommunal sektion Säterbyggden, har inkommit med en skrivelse där de har synpunkter på 
att s.k. delade turer på SäBo inte har minskats. På ett boende har dessutom delade turer åter 
införts efter att inte ha förekommit på flera år. 
Kommunal har även synpunkter på att det är lägre bemanning på helgerna vilket bidrar till 
att delade turer läggs in i schemat. 
Kommunal sektion Säterbyggdens ställningstagande är att hel dag från kl. 07.00-21.30, av ar-
betsmiljömässiga skäl inte ska förekomma. 
 
 
Delges 
Socialchef 
Verksamhetsområdeschefer 
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