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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-11.15  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Leo Thorsell (M), 2:e vice ordförande (M) 
Jan-Erik Steen (S)  
Eva Hjorth (S) 
Annette Berg (C)  
Birgitta Sputnes (S)  
Majlis Nyberg (C)  
Astrid Widström (KD) 
 

Tjänstemän Paula Jäverdal, förvaltningschef 
Inger Fendinge, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Marianne Henriksson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), § 78 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, § 80-81 

Ersättare  

Utses att justera Annette Berg 
Justeringens  
plats och tid Säter den 9 juni 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 77-87 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Annette Berg  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2017-06-08 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-06-09 Datum för  

anslags nedtagande 2017-07-03 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 77 
 
 
Genomgång av hantering av kallelse 
 
Ärendebeskrivning 
Nämndsekreteraren går igenom inloggningsrutiner för att komma åt socialnämndens kallelse. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 78   Diarienummer: SN2017/0107 
 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2016  

Socialnämndens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för 2016 läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Marianne Henriksson, MAS, har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för 2016. 

Patientsäkerhetsberättelsen skrivs varje år och redovisar hur patientsäkerheten har följts upp ge-
nom att systematiskt identifiera, rapportera, analysera, åtgärda, återföra och utvärdera avvikelser 
till medarbetare, genom arbetsplatsträffar, ledningsmöten och till socialnämnden.  
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 79   Diarienummer: SN2017/0052 
 
 
Budgetuppföljning 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden uttrycker sitt missnöje med bristerna i personalsystemet som medför svårigheter 
att kvalitetssäkra budgetuppföljningen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2017-05-31. 
Socialnämndens budget för 2017 visare ett prognostiserat underskott på ca 4,7 milj. kr. Social-
nämndens ökade underskott beror på personalkostnader. 
 
Kommentarer 

• Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 2,2 milj. kr på grund av ökade 
kostnader för försörjningsstöd och nya placeringar under april månad. 

• Särskilda boendena visar ett underskott med ca 0,7 milj. kr på grund av ökade personal-
kostnader. 

• Verksamheten för funktionsnedsättning visar ett underskott på ca 0,9 milj. kr till följd 
av köp av en ny plats enligt LSS samt personalkostnader på gruppbostäder. 

• Integrationen visar ett underskott på ca 0,9 milj. kr bl.a. på grund av köp av plats för en-
samkommande barn.  

• Dessutom är det ökade kostnader för avveckling av verksamheten som inte täcks av bi-
drag från Migrationsverket. 

 
 
Delges 
Kommunstyrelsen  
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Sn § 80   Diarienummer: SN2017/0099 
 
 
Redovisning av arbete med välfärdsteknologi 

Socialnämndens beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna. 
2. Uppföljning ska ske på socialnämndens sammanträde i november. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar om förvaltningens arbete med välfärds-
teknologi. 

Socialförvaltningen arbetar med införandet av välfärdsteknologi inom hemtjänsten, särskilt bo-
ende, hälso- och sjukvården och verksamheten för funktionsnedsättning. Varje område har ut-
sett teknik-coacher, som ingår i en arbetsgrupp tillsammans med projektledaren. En styrgrupp 
samordnar arbetet. 
Exempel på teknik som förvaltningen arbetar med just nu är: 

• Insats med kamera 
• Digitala signeringslistor för medicin 
• Digitala trygghetslarm i särskilt boende 
• Surfplattor – som arbetsredskap och som användning i dagliga omsorgen med omsorgs-

tagare 
• M.m. 

 
Bakgrund 
Under hösten 2016 tog dåvarande förvaltningschef fram uppdraget att skapa en plan för ett ef-
fektivt utnyttjande av välfärdsteknologi för att öka kvaliteten för brukaren samtidigt som effekti-
viteten i verksamheten ökar. 
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Sn § 81   Diarienummer SN2017/0011 
 
 
Personalbemanning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden uttrycker sitt missnöje med bristerna i personalsystemet som medför svårigheter 
att hantera personalbemanningen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, redovisar uppföljning av arbete med personalbeman-
ning. 
 
Fortsatt arbete med bemanningsenheten och heltider  
På socialnämndens sammanträde den 26 januari i år informerade förvaltningen att man har på-
börjat ett arbete med att förbättra vikarieanskaffningen inom äldreomsorgen och omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning. Syftet med förändringen är att dels styra upp vikariean-
skaffningen och dels att underlätta införandet av heltider för personal som vill gå upp i tid. 
 
För att kunna styra upp vikarieanskaffningen och förbättra samordningen av vikarier, kommer 
förvaltningen och verksamheterna att: 

• samarbeta kring bemanningsfrågor 
• aktivt arbeta med att minska korttidsfrånvaron 
• förstärka ledningsfunktionen på särskilda boenden 
• följa upp hur de 9,63 årsarbetare som finns utöver budgeten påverkar vikarieanskaff-

ningen 
• fortsätta arbetet med bemanningsenheten och heltidstjänster 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att anta riktlinjer för heltidsanställning. Av rikt-
linjerna framgår att senast 2017 ska alla deltidsanställda i Säters kommun ha erbjudits en heltids-
anställning.  
I samband med att riktlinjerna antogs påbörjades ett arbete med införande av bemanningsenhet 
som skulle vara gemensam för flera av kommunens förvaltningar. Syftet med bemanningshet-
enen var, dels att styra upp korttidsrekryteringen och dels att underlätta införandet av heltider. 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschefer 
Stab 
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Sn § 82   Diarienummer: SN2017/0092 
 
 
Sociala investeringsfonderna 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att tilldela medel på totalt 2 739 000 kr ur 
sociala investeringsfonden till projektet att främja närvaro i förskola, grundskola, grundsärskola 
och gymnasieskola i Säters kommun. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, informerar om socialförvaltningens och barn- och utbildnings-
förvaltningens gemensamma arbete med att ta fram underlag för att söka medel ur de sociala in-
vesteringsfonderna. 
 
Tanken är att medel ska sökas för att främja närvaro i skolorna i Säters kommun genom  
s.k. ”närvaroteam”, bestående av kompetenser från barn- och utbildningsförvaltningen och soci-
alförvaltningen. 
 
Sociala investeringsfonderna 
Det övergripande målet för den sociala investeringsfonden är att genom tidiga insatser minska 
socialt utanförskap. Ett underordnat mål är att kunna pröva för kommunen nya metoder för att 
åstadkomma detta. De insatser som efter utvärdering bedöms ge effekt skall sedan implemente-
ras i ordinarie verksamhet. Ett annat delmål är att utveckla en gränsöverskridande samverkan 
mellan kommunens verksamheter, samt med andra aktörer i samhället. 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Inger Fendinge, ekonom 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 
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Sn § 83   Diarienummer: SN2017/0088 
 
 
Enhetschef inom biståndsenheten 

Socialnämndens beslut 
Organisationsförändringen för biståndsenheten antas, vilket innebär att en enhetschefstjänst på 
50% införs inom biståndsenheten från och med 1 september 2017 och att enhetschefen organi-
satoriskt ligger direkt under förvaltningschefen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen föreslår att en enhetschefstjänst införs inom biståndsenheten och att enhets-
chefen organisatoriskt ligger direkt under förvaltningschefen. 
Syftet är att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde kommuninvånaren. 
 
Bakgrund 
Biståndsenheten var under tre års tid, 2013-2016, underställd biträdande förvaltningschef. Det 
var en tydlig organisation som garanterade rättssäkerheten för den enskilde kommuninvånaren 
som ansökte om insatser. Handläggarna fick handledning och stöd i svåra ärenden och i olika 
juridiska frågor av en sakkunnig person, vilket ökade rättssäkerheten.  
Eftersom biträdande förvaltningschef fick många andra arbetsuppgifter, flyttades biståndsen-
heten organisatoriskt till verkställigheten för funktionsnedsättning, vilket har visat sig att inte 
vara en bra lösning. Verksamhetschefen där har haft svårt att räcka till som chef även för bi-
ståndsenheten och har inte kunnat ge den handledning och stöd till handläggarna som krävs för 
att säkerställa rättssäkerheten. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Delges 
Ledningsgrupp 
Stab 
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Sn § 84 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2017-05-01 – 2017-05-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2017-05-01 – 2017-05-31. 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig 
handläggare. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 
• enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL (inkl. avgifter enl. 8 kap 2 § SoL) 
• enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialför-

säkringsbalken 
• 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 
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Sn § 85 
 
 
Delgivningar  
 
Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

• Förvaltningsrättens beslut 2017-05-18 i mål nr 921-12 avseende ekonomiskt bistånd –  
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet till social-
nämnden i Säters kommun för ny handläggning. 

• Förvaltningsrättens dom 2017-05-24 i mål nr 1286-17 avseende ekonomiskt bistånd - 
Förvaltningsrätten upphäver delvis det överklagade beslutet och återvisar ärendet till Soci-
alnämnden i Säters kommun. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 

 
Övrigt 

• Konferensdeltagande 
• Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund – 2017-03-17 
• Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna – 2017-05-18 
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Sn § 86   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 
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Sn § 87 
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges till socialnämnden om: 

• Semesterplanering i de olika verksamheterna 
• Svårigheter med nya personaladministrativa systemet 
• Lägesrapportering om de olika verksamheterna 
• Ny hemsida för Säters kommun 
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