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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-16.00  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Leo Thorsell (M), 2:e vice ordförande (M) 
Astrid Widström (KD), § 39 
Kakis Ziliaskoudis (S), § 40-53 
Jan-Erik Steen (S)  
Eva Hjorth (S) 
Annette Berg (C)  
Majlis Nyberg (C)  
Jenny Nordahl (SD)  
Håkan Gustâv (L) 
 

Tjänstemän Paula Jäverdal, t.f. förvaltningschef 
Inger Fendinge, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Lennart Eriksson, vd Säterbostäder, § 39 
Thomas Geijer, fastighetschef, § 39 
Stig Eriksson, utredare/f.d. verksamhetschef äldreomsorgen, § 40-42 
Cecilia Bäck, enhetschef Skedvigården, § 40 
Inger Edström, personal Skedvigården § 40 
Anna Helén, personal Skedvigården § 40 

Ersättare Astrid Widström (KD), ej tjänstgörande ersättare, §§ 40-53 

Utses att justera Eva Hjort 
Justeringens  
plats och tid Rådhuset Säter, den 7 april 2017 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 39- 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Eva Hjort  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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anslags nedtagande 2017-05-02 
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Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 39    Diarienummer: SN2015/0172 
 
 
Information om bygget av ny gruppbostad enligt LSS 
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Eriksson, vd Säterbostäder och Thomas Geijer, fastighetschef, är inbjudna för att 
informera om planeringen av byggandet av en ny gruppbostad enligt LSS. 
 
Lennart visar var man planerar att placera gruppbostaden. I arbetet har en arkitekt kontaktats 
för att ta fram förslag på utformning.  
Gruppbostaden beräknas att vara klar under våren 2018. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2015-12-10 i § 145, att föreslå kommunstyrelsen uppdra till sam-
hällsbyggnadsnämnden att ta fram planering för en ny bostad med särskild service enligt LSS, 
omfattande 6 platser. 
Socialnämnden har som senaste aktivitet den 2016-09-13 i § 75, godkänt den ekonomiska 
kalkylen och ritning avseende ny gruppbostad enligt LSS som remitterats från kommunsty-
relsens arbetsutskott. 
 
 
Delges 
Lena Lorenz, verksamhetschef verksamheten för funktionsnedsättning 
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Sn § 40 
 
 
Verksamhetsbesök Skedvigården 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsbesök på Skedvigården och diskussion med Stig Eriksson, utredare/f.d verk-
samhetschef äldreomsorgen, Cecilia Bäck, enhetschef och Anna Helén och Inger Edström, 
personal. 
 
Stig informerar om olika aktiviteter som verksamheten kunnat arrangera tack vare Lisa 
Welanders donation till Skedvigården. 
 
Stig och Cecilia informerar vidare om: 

• Personalsammansättningen  
• Personalsituationen inför sommaren 
• Sjukskrivningssituationen 
• Samverkan med Dahlandergymnasiet 
• Skillnaden mellan Skedvigården och seniorboendet och problematiken för omgiv-

ningen att skilja på dessa  
• Skedvigårdens historik 
• Underhåll av fastigheten 
• Utbyte av trygghetslarm med modernare teknik 

 
Anna och Inger visar bildspel och berättar om arbetssätt och mål för verksamheten. 
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Sn § 41    Diarienummer: SN2017/0043 
 
 
Uppföljning tvätt av Samhall 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag avseende förlängning av gällande av-
tal om tvätt inom hemtjänsten till och med 2018-09-30. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Samhall har sedan 2016-10-01 ansvarat för hanteringen av tvätt för personer i ordinärt bo-
ende. Nuvarande avtal gäller från och med 2016-10-01 till och med 2017-09-30 med möjlig-
het upp till 36 månaders förlängning med oförändrade villkor. Förvaltningen förordar en för-
längning inom ramen för nuvarande avtal med tvätt leverantören.  
Förslag på förlängning är 2017-09-30 till 2018-09-30. 
 
Bakgrund 
Avtal med extern part om tvätthantering inom hemtjänsten började gälla från och med  
1 oktober 2016. Efter upphandling av tjänsten anlitades Samhall. 
 
 
Delges 
Camilla Thommes, verksamhetschef för äldreomsorgen 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef 
Inger Fendinge, ekonom 
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Sn § 42    Diarienummer: SN2017/0049 
 
 
Remiss avseende rekommendation från SKL om kvalitet i särskilt boende 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta rekommendationen i syfte att stärka ut-
veckling och kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde 20 januari 2017 beslutat 
rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen kvalitet i 
särskilt boende i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre natte-
tid. 
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt fyra nedanstående 
punkter: 

1. Koll på läget 
2. Planera utifrån individens behov 
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 
4. Ledarskap 

 
Bakgrund 
Regeringen avslog våren 2016 Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt 
boende för äldre. Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Social-
tjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 § ). Där framgår att den enskildes behov ska vara sty-
rande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. 
 
Underlag till beslut 
Tjänstemannayttrande 
SKL:s rekommendation om kvalitet i särskilt boende 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen  
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Sn § 43    Diarienummer: SN2017/0052 
 
 
Budgetuppföljning 

Socialnämndens beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att få socialnämndens 

budget i balans. 
2. Planen ska redovisas för nämnden den 11 maj. 
3. Budgetuppföljningen delges kommunstyrelsen. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2017-03-31. 
 
Kommentarer 
Socialnämndens budget för 2017 visare ett prognostiserat underskott på 2, 6 milj. kr. 

• Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 1,3 mil. kr bl.a. på grund av 
ökade kostnader för försörjningsstöd 

• Verksamheten för funktionsnedsättning visar ett underskott på ca 800 000 kr på 
grund av köp av plats enligt LSS 

• Integrationen visar ett underskott på ca 500 000 kr bl.a. på grund av köp av plats till 
ensamkommande barn 

• Övriga verksamheter visar en prognos på ± 0 kr. 
 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen  
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Sn § 44    Diarienummer: SN2017/0059 
 
 
Beredningsärende – budget 2018-2020 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, ekonom, presenterar budgetförslag med konsekvensbeskrivningar och nya 
behov för verksamheten. Förslaget har tagits fram i enlighet med ekonomikontorets direktiv 
och kommunstyrelsens beslut om budgetramar.  
 
Utgångspunkten för framtagen budget har varit: 
• budgetutfall för verksamhetsår 2016 
• budgetram för 2017 
• de övergripande målen om en ekonomi i balans 
• de centrala direktiven att hålla kostnaderna inom de preliminära ramar som fastställdes 

juni 2017 
• den lagstiftning som styr respektive verksamhetsområde 
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Sn § 45    Diarienummer: SN2017/0034 
 
 
Remiss avseende strategi för ungdomsverksamhet 

Socialnämndens beslut 
Tjänstemannayttrandet antas som nämndens eget och översänds till barn- och utbildnings-
nämnden som svar. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har skickat förslag till strategi för ungdomsverksamhet till öv-
riga nämnder i kommunen. 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen har skrivit ett yttrande i ären-
det.  
 
Bakgrund 
Som ett led i barn- och utbildningsnämndens arbete med strategier för att styra verksam-
heten mot gällande mål har förslag på strategi för Ung i Säter tagits fram. 
Strategin ska koppla ihop Ung i Säter med de nationella, regionala och kommunala styrdoku-
menten samt vila på ett forskningsbaserat underlag där sådan finns att tillgå. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänstemannayttrande 
Förslag till strategi för ungdomsverksamheten 
 
 
Delges 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Sn § 46    Diarienummer: SN2017/0032 
 
 
Resultat från Kommunen Kvalitet i Korthet (KKiK) 

Socialnämndens beslut 
Tjänstemannayttrandet antas som nämndens egen och översänds till kommunstyrelsen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari i år att uppdra åt respektive nämnd att analysera 
sina resultat i rapporten från KKIK och lägga förslag till hur kommunen kan bibehålla/för-
bättra kommunens service till kommunens invånare. 
 
Yttrande 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, har i sitt yttrande analyserat socialförvaltningens resultat i de 
olika områdena och beskrivit åtgärder som vidtagits. 
 
KKiK 
Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg som beskriver kommunernas kvalitet ur ett 
medborgarperspektiv och som kan användas för att se hur kommunens verksamheter står sig 
i en jämförelse med andra kommuner. Verktyget är framtaget och administreras av Sverige 
kommuner och landsting, med stöd från statistikdatabasen Kolada. Projektet genomfördes 
första gången 2007. Antalet deltagande kommuner har hela tiden växt och 2016 har drygt 
250 kommuner varit med. Säter deltog för första gången i 2011 års undersökning. 
 
Det är totalt ett fyrtiotal mått som används. En del hämtas ur offentlig statistik, andra inrap-
porteras 
av kommunerna själva. Måtten indelas i fem olika perspektiv på kommunal 
verksamhet: 
• Tillgänglighet 
• Trygghet 
• Information och delaktighet 
• Effektivitet 
• Kommunen som samhällsutvecklare 
Resultaten ger en sammanfattande översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med 
andra kommuner, och kan utgöra en grund för verksamhetsplaneringen och hur resurserna 
fördelas. Måtten kan även användas när kommunen fastställer mätbara mål för planperioden. 
 
Underlag till beslut 
Tjänstemannayttrande 
Skrivelse från Bert Stabforsmo, ekonomichef 
Resultatrapport KKiK 2016 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 47 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2017-03-01 – 2017-03-29. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2017-03-01 – 2017-03-29. 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansva-
rig handläggare. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 
• enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL (inkl. avgifter enligt 8 kap 2 § SoL) 
• enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Social-

försäkringsbalken 
• enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. 

 
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 
• §§ 37-46 

 
Redovisning av tecknade avtal  

• 17-116 och 17-117 
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Sn § 48 
 
 
Delgivningar  

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

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 3456-16 och 3771-16 avseende ekonomiskt bistånd 
– Förvaltningsrätten avslår delvis överklagandet och återvisar ärendet till socialnämn-
den för förnyad handläggning 

 
Övrigt 

• Hjälpmedelsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 
• Konferensdeltagande  
• Samrådshandlingar planprogram för lokalisering av särskilt boende 
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Sn § 49    Diarienummer: SN2017/0056 
 
 
Avvikelse i Procapita 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med genomförd loggkontroll har en avvikelse avseende behörighet till doku-
mentation om omsorgstagare upptäckts.  
 
En insats som tidigare endast har använts inom äldreomsorgen används även nu inom handi-
kappomsorgen och styrningen av behörigheter i dataurval har inte följt med denna utveckl-
ing. 
Systemförvaltaren har nu åtgärdat bristen. 
 
Underlag till beslut 
Beskrivning av avvikelse 
Redovisning av åtgärd 
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Sn § 50 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information: 
• Hemtjänsten - verksamheten kommer att ses över, inklusive ledarskapets utformning 
• Integration – verksamhetens behov och omfattning ses över och personal har blivit 

varslade 
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Sn § 51    Diarienummer: SN2017/0030 
 
 
Internkontroll  

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande statistik  
för verksamheterna: 
• Äldre- och handikappomsorg 
• Individ- och familjeomsorg 
• Hemsjukvården 
• Integrationen 
• Verksamheten för funktionsnedsättning 
• Biståndsenheten 

 
Uppföljning av personalstatistik kan ej redovisas på grund av att nya personalsystemet inte 
fungerar som förväntat. 
 
 
Delges 
Lönenämnden i Falun 
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Sn § 52    Diarienummer: SN2017/0061 
 
 
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 2017 har 9 beslut enligt SoL och 4 beslut enligt LSS blivit rapporterade till 
IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden: 

4 beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

160912 170322   
160927 170309   
161017 170320   
161104  Ej verkställt på grund av platsbrist 
161110  Ej verkställt på grund av platsbrist 
161122  Ej verkställt på grund av platsbrist 
161130  Ej verkställt på grund av platsbrist 
161219  Ej verkställt på grund av platsbrist 
161228  Ej verkställt på grund av platsbrist 

 

4 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. 

160118 170216 Tackat ja till erbjudande om gruppbostad i Sala. 
160329  Ej verkställt på grund av platsbrist 
160503  Ej verkställt på grund av platsbrist 

 
Övrigt 
Nybyggnation av gruppbostad kommer att ske enligt beslut i socialnämnden. Planering på-
går. Byggnation var planerat till hösten 2016 men är ännu ej påbörjad. 
 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Sn § 53 
 
 
Nämndsplan 2018 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbete med Nämndsplan för 2018 påbörjas. 
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