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Ersättare - 
Tjänstemän Paula Jäverdal, förvaltningschef 

Inger Fendinge, ekonom 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 88 
 
 
Samordning vid utskrivning från slutenvården 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Eva-Lena Zachrisson, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) i Falun och representant för 
Region Dalarna, besöker nämnden för att informera om samordning vid utskrivning från sluten-
vården. 
 
Bakgrund 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, träder i kraft den 
1 januari 2018. Samtidigt upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård.  
Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för en-
skilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommu-
nalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. 
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Sn § 89   Diarienummer: SN2017/0048 
 
Policy och handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck  
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till policyn mot hedersrela-
terat våld och förtryck. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige uppdra till kommunens förvaltningar att ta 
fram handlingsplaner utifrån policyn mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

3. Socialnämnden fastställer framtaget förslag till socialförvaltningens handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

______ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att det ska finnas en av kommunfullmäktige fastställd kommunöver-
gripande policy med tillhörande handlingsplaner som upprättas av respektive förvaltning. 
 
Ärendebeskrivning 
Eva Jondelius, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen har tagit fram förslag till en 
kommunövergripande policy mot hedersrelaterat våld. 
Policyn är en viktig del i att på ett samordnat vis kunna möta de som utsätts för hedersrelaterat 
våld och förtryck. Policyn mot hedersrelaterat våld och förtryck ska vara ett material vars syfte 
är att: 

• Ge information om vad hedersrelaterat våld är och vilka signaler som måste uppmärk-
sammas. 

• Vara början på en process där man reflekterar och diskuterar kring den problematik 
som hederskulturen kan innebära för boende i kommunen. 

• Vara ett praktiskt verktyg för hur man går till väga då man misstänker att någon individ 
står under hedersförtryck. 

• Tydliggöra olika aktörers roller vad gäller ansvar kring hedersförtryck. 
Vidare har en handlingsplan för socialnämnden arbetats fram. 
Handlingsplanen utgår från kommunens övergripande policy. 
Syftet med handlingsplanen är att på individnivå ange hur socialtjänsten ska arbeta för att för-
hindra hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplan ska utgöra ett stöd i det vardagliga arbe-
tet för medarbetare inom socialtjänsten 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-02-21 beslutat uppdra till socialnämnden lämna för-
slag till en handlingsplan mot hedersrelaterat våld. Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 
anta den lokala handlingsplanen för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. 
I samband med antagandet av planen gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld. 
 
Underlag till beslut 
Tjänstemannaskrivelse 
Förslag till handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
 
Delges 
Kommunfullmäktige  
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Sn § 90   Diarienummer: SN2017/0052 
 
 
Budgetuppföljning med preliminärt delårsbokslut 

Socialnämndens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheter till besparingar för att åtgärda underskottet i 
socialnämndens budget. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning med  
delårsrapport t.o.m. 2017-08-31. 
 
Kommentar 
Socialnämndens budget för 2017 visare ett prognostiserat underskott på 5,4 milj. kr. 

• Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 3,4 milj. kr. Verksamheten har 
ökade kostnader för försörjningsstöd med ca 600 tkr t.o.m. augusti. Vidare har verk-
samheten ökade kostnader för placerade barn/unga. Budgeten för 2017 grundar sig på 
ca 12 placeringar totalt medan man i augusti hade 17 pågående placeringar. 
Budget för placerade vuxna är för 2017 beräknad till totalt tre sexmånaders placeringar. 
Fram till augusti månad är eller har det varit åtta personer placerade. 

• Särskilda boenden har ökade kostnader med ca 1,7 milj. kr. Orsaken är bl.a. ett över-
skott av personal p.g.a. beslutet om heltid till alla. En del av personalkostnaden kan 
bero på periodiseringar i det nya personalsystemet.  

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

• Integrationen avvecklas enligt plan. Verksamheten har ett överskott på ca 0,4 milj. kr. 
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Sn § 91   Diarienummer: SN2017/0125 
 
 
Medelstilldelning till Södra Dalarnas Samordningsförbund för 2017 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden reviderar medelstilldelningen till Södra Dalarnas Samordningsförbund för  
år 2017 med 60 000 kronor. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen är positiv till ytterligare tilldelning av medel till samordningsförbundet. Det 
är i dagsläget kö till Kraften och det behövs en utökning av samverkansteamet. 
 
Ärendebeskrivning 
Försäkringskassan har den 27 juni 2017 reviderat sitt tidigare beslut om medelstilldelning till 
samordningsförbunden för 2017.  
Södra Dalarnas Samordningsförbund får ytterligare tilldelning på 500 tkr från staten. Lands-
tinget Dalarna och medlemskommunerna har vid ägardialog den 7 april 2017, fattat ett infor-
mellt beslut om att ytterligare stödja förbundet med motsvarande summa.  
För medlemskommunernas del motsvarar den ytterligare tilldelningen 250 tkr, varav Säters kom-
mun ska finansiera 60 000 kr. Södra Dalarnas Samordningsförbund ansöker nu formellt om yt-
terligare tilldelning av medel. 
 
Bakgrund 
Sedan 2003 har möjligheten för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser varit möjligt för 
stat, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt kommun och landsting i form av Finsam 
(lagen om finansiell samordning 2003:1210).  
Efter den statliga medelsfördelningen till samordningsförbunden för 2017 återstår drygt 14 mil-
joner kronor, vilket möjliggör för samordningsförbunden att ansöka ytterligare medel. För att få 
ytterligare statlig tilldelning finns kravet att kommuner och landstinget matchar med motsva-
rande summa, 25 procent vardera. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från Södra Dalarnas samordningsförbund 
Försäkringskassans beslut om reviderad medelstilldelning 
 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
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Sn § 92   Diarienummer: SN2017/0098 
 
 
Utdelning från fondmedel från den Sociala stiftelsen 

Socialnämndens beslut 
Medel från avkastning från de samlade fonderna beviljas enligt förslag. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån fastställda kriterier har förvaltningen tagit fram följande förslag till fördelning av avkast-
ning på 40 000 kr från samlade fondmedel: 
 Sökande Ansökt 

summa 
Förvaltningens 
 förslag 

1.    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    

 Summa: 40 000 

Bakgrund 
De fonder som förvaltas av kommunen och som administreras av socialnämnden har en 
samlad avkastning på 40 000 kr att fördela år 2017. Vid årets annonsering har 12 ansökningar 
kommit in. 
 
Bedömningsgrunder 
Socialnämnden har i 122 §/990421 fastställt kriterier, som skall ligga till grund för utdelning 
av de samlade fonderna: 

• förebyggande arbete för barn i skolåldern från låg- till högstadiet, 
• till aktiviteter för psykiskt funktionshindrade/handikappade, där ersättningsformer sak-

nas. 
Länsstyrelsen har vid tillsyn framfört synpunkter på socialnämndens kriterier. Synpunkterna be-
tonade att utdelning inte ska ske till organisationer eller till sådana ändamål som kan och ska till-
godoses genom skattemedel i form av andra bidrag. 
 
Underlag till beslut 
Förvaltningens utredning 
 
 
Delges 
Bert Stabforsmo, ekonomichef 
Sökande  
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Sn § 93   Diarienummer: SN2017/0124 
 
 
Ändring av beslut om antal platser i nytt särskilt boende 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att antalet platser på det nybyggda särskilda 
boendet ska vara 70. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
För att täcka kommunens behov av särskilda boendeplatser fram till och med 2023, föreslår so-
cialförvaltningen en utökning till totalt 70 platser, istället för de av fullmäktige beslutade 60-65 
platserna. 
 
Alternativa boendeformer 
I Säters kommun finns få alternativa boendeformer för äldre, t.ex. trygghetsboende. Trygghets-
boende är en boendeform för äldre som inte har ett stort omvårdnadsbehov men som vill ha 
mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs inget bi-
ståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Den enskilde hyr eller köper sin bostad på eget ini-
tiativ. 
 
Behov av särskilda boende platser 2024 till 2030 
Utifrån gällande SCB-prognos vill socialförvaltningen uppmärksamma behov av ytterligare plat-
ser som tillkommer under åren 2024-2030. Prognosen visar att när det nya boendet står klart 
2020, måste en planering inledas för att tillskapa ytterligare lägenheter för tiden 2024-2030. 
Behov av antal platser totalt beräknas öka med ca 42 platser från 2024 till år 2030. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 april 2016 att genomföra en nybyggnation av ett särskilt 
boende med 60-65 platser inom Säters tätort. Boendet ska vara inflyttningsklar senast 2020. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänstemannaskrivelse 
 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
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Sn § 94   Diarienummer: SN2017/0136 
 
 
Policy om rökfri arbetstid 

Socialnämndens beslut 
De reviderade riktlinjerna för rökfri arbetstid, daterad 2017-09-07, antas. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har på socialnämndens initiativ reviderat riktlinjer för rökfri arbetstid. 
Rökningens starkt negativa effekter på hälsan är kända sedan länge. I revideringen finns bland 
annat ett tillägg om att E-cigaretter jämställs med traditionella cigaretter och omfattas av riktlin-
jerna. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 10 juni 2009 att införa rökfri arbetstid inom socialförvaltningens 
verksamheter. Policyn reviderades senast den 10 oktober 2012. 
 
Socialnämndens verksamhetsområden ska vara rökfri och skapa en hälsofrämjande miljö för 
personal och omsorgstagare. Rökfri arbetstid innebär att ingen utsätts för tobaksrök på sitt ar-
bete och att personal inte röker under arbetstid.  
En ”rökfri arbetstid” innebär att den anställde själv måste ta ansvar för att riktlinjerna följs.  
Målet måste vara en strävan att kunna erbjuda alla en rökfri arbetsmiljö. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Reviderade riktlinjer för rökfri arbetstid 
 
 
Delges 
Verksamhetschefer 
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Sn § 95 
 
 
Redovisning från konferens om framtidens äldreboende 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande socialchef och Sune Hemmingsson, ordförande i socialnämnden, re-
dovisar för deltagande i konferensen om framtidens äldreboende. 
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Sn § 96 
 
 
Reviderade riktlinjer för biståndshandläggning 

Socialnämndens beslut 
De reviderade riktlinjerna för biståndshandläggning, daterade 2017-10-01, fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, har reviderat riktlinjerna för biståndshandläggning.  
Riktlinjerna är en del av socialnämndens ledningssystem. 
 
Riktlinjer som stöd 
Riktlinjerna är ett stöd för biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om bistånd för 
äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna ska betraktas 
som ett vägledande dokument och vid bedömningen ska en helhetssyn på individens situation 
eftersträvas. 
 
 
Underlag till beslut 
Reviderade riktlinjer för biståndshandläggning 
 
 
Delges 
Chef för biståndshandläggning 
Biståndshandläggare 
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Sn § 97   Diarienummer: SN2017/0145 
 
 
Tillnyktringsplatser 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av förslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att finan-
siering av tillnyktringsverksamheten 2018 ska belasta socialnämndens befintliga budgetram för 
2018. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti att teckna avtal om tillnyktringsverksamhet mellan 
Dalarnas kommuner och landstinget Dalarna. 
Ett förslag ligger nu till kommunfullmäktige om att finansieringen för 2018 ska ske inom social-
nämndens befintliga budgetram.  
 
Förslag om tillnyktringsplatser 
Förslag om tillnyktringsplatser är en del i LOB-projektet som är ett samverkansprojekt mellan 
landstinget, kommunerna och polisen. Syftet med projektet är att öka den medicinska säker-
heten i omhändertagandet av berusade. 
 
Arbetet har nu kommit så långt att det nu handlar om att få till ett beslut inom landstinget och 
länets 15 kommuner om att vara med och tillskapa tillnyktringsplatser i Dalarna från och med 1 
januari 2018. En arbetsgrupp utarbetat ett förslag till tillnyktringsplatser och ett förslag till kost-
nadsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Förslaget har skickas för beslut till lands-
tingsstyrelsens ordförande och kommunstyrelsernas ordförande i Dalarna. 
 
Förslag till kostnadsfördelningsmodell utgår från en 50/50-lösning, där landstinget står för 50% 
och kommunerna resterande 50% med en fördelningsnyckel som utgår från befolkningen 2016-
12-31. För Säters del uppgår kostnaden till 134 031 kronor. 
 
Bakgrund 
2014 beslutade Regeringen att fördela 35 miljoner kronor årligen mellan åren 2014–2016 till lä-
nen/regionerna för att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete för att förbättra stöd- 
och behandlingsinsatser vid omhändertaganden av berusade personer. Arbetet innebar att lands-
ting och kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar alternativa lösningar till för-
varing i arrest av de personer som omhändertas enligt Lag (1976:511) om omhändertagande av 
berusade personer m.m (LOB). 
 
 
Underlag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Region Dalarnas information ”Samverkansbeslut avseende Tillnyktringsverksamhet” 
 
 
Delges 
Inger Fendinge, ekonom 
Verksamhetschefer i socialförvaltningen 
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Sn § 98 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2017-06-01 – 2017-07-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2017-06-01 – 2017-07-31. 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig 
handläggare. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 
• enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL (inklusive avgifter enligt 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 

 
Redovisade delegationsbeslut arbetsutskottet 
• §§ 54-81 

 
Redovisning av avtal tecknade 2017-06-01 – 2017-07-31 

• 17-167, 17-145 och 17-146 
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Sn § 99 
 
 
Delgivningar  
 
Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

• Förvaltningsrättens dom 2017-06-12 i mål nr 670-17 avseende ekonomiskt bistånd  
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-06-14 i mål nr 659-17 avseende ekonomiskt bistånd  
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-07-13 i mål nr 669-17 och 1659-17 avseende ekonomiskt 
bistånd - Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-07-29i mål nr 2469-17 avseende ekonomiskt bistånd  
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-07-28 i mål nr 2684-17 avseende ekonomiskt bistånd  
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-08-04 i mål nr 1630-17 avseende ekonomiskt bistånd  
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-08-09 i mål nr 1852-17 avseende ekonomiskt bistånd – 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-08-16 i mål nr 300-17 avseende ekonomiskt bistånd -  
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-08-17 i mål nr 628-17 avseende ekonomiskt bistånd -  
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-08-17 i mål nr 3479-17 avseende ekonomiskt bistånd – 
Förvaltningsrätten avslår delvis överklagandet och överlämnar frågan om bistånd i akut 
nödsituation till Socialnämnden i Säters kommun för prövning 

• Förvaltningsrättens dom 2017-08-22 i mål nr 3441-17 avseende ekonomiskt bistånd -  
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 
Övrigt 

• Hjälpmedelsnämndens revisionsberättelse 2016 
• Konferensdeltagande 
• Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund 2017-06-02 
• Årsredovisning 2016 från Landstinget Dalarna 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-07 
Blad 

14 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 100 
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 
• Nuläget inom socialnämndens verksamheter 
• Stölder inom hemtjänstens verksamhet 
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Sn § 101   Diarienummer: SN2017/0030 
 
 
Internkontroll  
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande statistik för verksamheterna: 

• Kostnader för sjuklöner 
• Äldre- och handikappomsorg 
• Individ- och familjeomsorg 
• Hemsjukvården 
• Integrationen 
• Verksamheten för funktionsnedsättning 
• Biståndsenheten 
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