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 Hans-Göran Steneryd  

 Justerande   
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Sn § 54    Diarienummer: SN2017/0059 
 
 
Socialnämndens budget 2018-2020 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fastställer budgetförslag med konsekvensbeskrivningar och nya behov för 2018. 
_____ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, ekonom, presenterar budgetförslag med konsekvensbeskrivningar och nya be-
hov för verksamheten, som tagits fram i enlighet med ekonomikontorets direktiv och Kommun-
styrelsens 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 

 
 
Delges 
Ekonomikontoret 
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Sn § 55    Diarienummer: SN2017/0066 
 
 
Nämndplan 2018 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens nämndplan för 2018 fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, har i samarbete med socialnämnden tagit fram förslag till 
nämndplan för 2018. 
 
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 återrapport-
eras till nämnden. 
 
 
Delges 
Ekonomikontoret 
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Sn § 56 Diarienummer: SN2017/0054 

Samråd om lokalisering av särskilt boende (SäBo) i Säter 

Socialnämndens beslut 
Utifrån socialförvaltningens samlade bedömning och socialnämndens kriterie ”optimal funkt-
ion” så förordar socialnämnden att det nya särskilda boendet placeras enligt  
lokaliseringsförslag D.   

Reservation 
Leo Thorsell (M) och Jenny Nordahl (SD) reserverar sig mot beslutet. 
______ 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har bjudit in till samråd avseende planprogram för lokalisering av 
särskilt boende (SäBo) i Säter. 

Planprogram för särskilt boende 
Planprogrammet syftar till att utreda vilken plats i Säters tätort som är lämpligast att uppföra ett 
särskilt boende (SäBo) på.  
Planprogrammet jämför fyra alternativa platser som gallrats fram i ett första skede från ur-
sprungligen nio platser. För de områden som inte blir aktuella för särskilt boende kan annan typ 
av bostads- eller vårdbebyggelse bli aktuell. Planprogrammet utreder lämpligheten för ändamå-
len bostäder och vård, där särskilt boende ingår som huvudinriktning. 

Syftet med ett planprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag och förbättra kunnandet 
på en övergripande nivå. Samråd sker med sakägare, boende, myndigheter och övriga som be-
döms ha väsentligt intresse av programmet. I efterföljande detaljplan ges ytterligare tillfälle för 
synpunkter för de som då berörs av planen. 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sn § 57    Diarienummer: SN2016/0130 
 
 
Avgiftsmodell inom äldre- och handikappomsorgen 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Avgiftsmodellen inom hemtjänsten ändras från nuvarande nivåer till timtaxa per utförd 

timme.  
2. Avgift per timme fastställs till 0,006 av prisbasbeloppet. (269 kr/timme och räknas årli-

gen om enligt den procentsats i förhållande till prisbasbeloppet som anges i policy för 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. 

3. Den nya policyn för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fastställs. Policy ska 
gälla fr o m augusti 2017. 

Socialnämndens beslut 
4. Förvaltningens tillämpningsregler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fast-

ställs vilket bland annat innebär att ingen jämkning sker av måltidsavgiften på särskilt 
boende eller på korttidsboendet. 

5. En utvärdering av policyn ska ske efter 6 månader, avseende ej avbokade eller sent av-
bokade besök av hemtjänsten, för att eventuellt införa en avgift. 

 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen förordar en övergång till timtaxa på utförd tid samt fastställande av ny policy och 
tillämpningsregler gällande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. 
 
Ärendebeskrivning 
Avgiftsmodellen inom äldre- och handikappomsorgen genomgår en översyn i syfte att förbättra 
och förenkla avgiftssystemet. Översynen består av två delar: 

1. Avgiftsmodell för hemtjänstinsatser 
2. Policy samt rutiner för tillämpning av avgiftsmodellen 

 
Avgiftsmodell för hemtjänstinsatser 
Målsättningarna med en ny avgiftsmodell för hemtjänstinsatser: 

• Den nya avgiftskonstruktionen ska medföra att brukarna får betala rimliga avgifter i re-
lation till omfattningen på insatser, d.v.s. rättviseperspektivet enligt Kommunallagen.  

• Det ska vara enklare och tydligare för brukarna att förstå konstruktionen  
• Det ska vara enklare för kommunen att administrera avgiftssystemet 
• Kommunens intäkter avseende avgifter inom äldreomsorgen ska inte minska med en ny 

taxekonstruktion. 
 
Policy och tillämpningsregler 
Nuvarande handbok för avgifter kommer att delas upp i policy och tillämpningsregler. Policyn 
fastställs av kommunfullmäktige medan tillämpningsregler hanteras av socialnämnden. 
 
 
    Forts. 
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Sn § 57 forts. 
 
 
Bilagor/ Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till policy 
Förslag till tillämpningsregler 
Rapport från PWC 
 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Pernilla Lindgren, avgiftshandläggare 
Inger Fendinge, ekonom 
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