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Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.30-12.00

Beslutande

Hans-Göran Steneryd, ordförande (S)
Leo Thorsell (M), 2:e vice ordförande (M)
Majlis Nyberg (C)
Maria Khaledian (S)
Birgitta Sputnes (S)
Annette Berg (C)
Emma Sjöberg (V)
Roger Karlsson (SD)
Håkan Gustâv (L)

Tjänstemän

Paula Jäverdal, förvaltningschef
Inger Fendinge, ekonom
Eva Jondelius, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, § 103 och § 109
Emma Wenngren, socialsekreterare, § 109
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare
Andreas Åslin, boendechef Integrationen, § 103
Staffan Jansson, miljöinspektör, § 105

Ersättare

Astrid Widberg (KD), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Annette Berg

Justeringens
plats och tid

Säter, 2107-10-13

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 103 - 112

Marie-Louise Snell
Ordförande

Hans-Göran Steneryd
Justerande

Annette Berg

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-12

Datum för
anslags uppsättande

2017-10-13

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

Marie-Louise Snell
Utdragsbestyrkande

2017-11-06
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Diarienummer: SN2017/0165

Integrationens verksamhet
Socialnämndens beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Paula Jäverdal, förvaltningschef, och Andreas Åslin, boendechef, får i uppdrag att undersöka möjligheten att söka kommunala medel för integrationsprojekt.
______
Ärendebeskrivning
Andreas Åslin, boendechef, informerar om Integrationens verksamhet, bl.a. om:
• Mottagande av ensamkommande flyktingbarn, anvisade vuxna med uppehållstillstånd,
kvotflyktingar, ej asylsökande vuxna
• Introduktion; bostadsanskaffning, samhällsinformation, introduktion/integration, återsökning av statliga medel, etablering på arbetsmarknaden
• Ensamkommande flyktingbarn; historik och pågående verksamhet
• Asylsökande; flödet och beslutsgång avseende uppehållstillstånd
• Vuxenmottagningen; flödet, bostadsförsörjning
• Samhällsinformation ges enligt lag med 60 timmar per person; att komma till Sverige, att bo i Sverige, försörjning och utveckling, rättigheter och skyldigheter, familjebildning, påverkan, hälsa och sjukvård, att åldras
• Statliga bidrag; sker genom återsökning och via schablonersättning
• Framtiden; nivån för verksamhet för ensamkommande flyktingbarn, fortsatt hög inflyttningsnivå av nyanlända vuxna och familjer, bostadsproblematik, arbetsmarknad/skola/integration, hederselatrad problematik
Integrationsprojekt
Håkan Gustav (L) som även sitter med i styrelsen på Folkets hus, förmedlar styrelsens önskan
om samarbete med Säters kommun i integrationsprojekt. Kommunen har medel avsatta för ändamålet som finns att söka fram t.o.m. 31 december i år.
Delges
Paula Jäverdal, förvaltningschef
Andreas Åslin, boendechef

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2017/0052

Budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar åtgärder i socialnämndens uppdrag att se över möjligheter till besparingar för att åtgärda underskottet i socialnämndens budget. Åtgärder består dels i översyn av
personalbudgeten samt vissa begränsningar av utbildningsbudgeten.
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2017-09-30.
Kommentar
Socialnämndens budget för 2017 visare ett prognostiserat underskott på 2,7 milj. kr.
• Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på ca 3,0 milj. kr. Det beror på bland
annat på ökade kostnader för försörjningsstöd. Dessutom är det ökade kostnader för
placerade barn/unga. Budget för 2017 grundar sig på ca 12 placeringar totalt medan det
i september är 23 pågående placeringar.
Budget för placerade vuxna är för 2017 beräknad till totalt 3 sexmånaders placeringar
medan det i september är 3 pågående placeringar.
• Särskilt boende har ökade kostnader med ca 1,2 milj. kr. Orsaken är att man har vikariekostnader utöver budget.
• Verksamheten för funktionsnedsatta visar ett underskott på ca 0,1 milj. kr.
• Integrationen avvecklas enligt plan. Verksamheten har ett överskott på ca 0,8 milj. kr.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2016/0158

Hälsoskydd på äldreboenden
Socialnämndens beslut
1. Paula Jäverdal, förvaltningschef får i uppdrag att titta på uppföljningen av synpunkter i
tillsynsrapporten.
2. Paula Jäverdal får i uppdrag att undersöka ansvarsfördelningen mellan förvaltningen
och fastighetsägaren avseende hälsoskyddsfrågor.
______
Ärendebeskrivning
Staffan Jansson, miljöinspektör samhällsbyggnadsförvaltningen, redovisar för tillsynsprojektet
hälsoskydd på äldreboenden och vad som noterats angående äldreboendena i Säters kommun.
Miljöinspektören har genomfört planerade besök tillsammans med chefer. Fokus har varit på allmänhygien, städ och ventilation.
Sammanfattning
• De äldre byggnaderna är mer till problem för personalens arbetsmiljö än att det påverkar de boendes mående.
• Generellt intryck av lokalerna är att det är rent och fungerande.
• Rutiner för städsysslor saknas.
• Dialog mellan verksamhet och fastighetsägare bör förbättras med tanke på att ventilationen bör anpassas efter verksamhet, att varmvattentemperaturer bör kontrolleras för
att förhindra utbrott av legionellabakterier o.s.v.
Delges
Paula Jäverdal, förvaltningschef
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2017/0159

Socialnämndens dokumenthanteringsplan
Socialnämndens beslut
Socialnämndens dokumenthanteringsplan, daterad 2017-10-12, fastställs
______
Ärendebeskrivning
Socialnämndens delegationsordning har reviderats med gallringsregler för:
• Anmälan från chef om upplägg av konton/användare i Procapita
• Kvittenser för SITHS-kort
• Rekryteringshandlingar
Bakgrund
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet (nämnd) upprätta en dokumenthanteringsplan.
Planen ska fungera som en katalog över de handlingar som hanteras av
nämnden och ska tillsammans med olika verksamhetssystemen ge en heltäckande bild av vilken
dokumentation som finns att tillgå inom nämndens verksamhetsområde.
Underlag till beslut
Uppdaterad dokumenthanteringsplan
Delges
Ledningsgrupp
Stab
Kommunens arkivarie

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 107

Representant från socialnämnden till styrgrupp för Lisa Welanders testamentesgåva till Skedvigården
Socialnämndens beslut
Annette Berg (C) utses som socialnämndens representant till styrgruppen för testamentesgåvan
till Skedvigården.
______
Ärendebeskrivning
Eva Hjort (S) har avsagt sig uppdraget att representera socialnämnden i styrgruppen för testamentesgåvan till Skedvigården. Nämnden har att utse en ny representant.
Bakgrund
Socialnämnden har i 66 §, 2014-03-26, beslutat om hur hanteringen av testamentesgåva från Lisa
Welander till Skedvigården ska administreras. Socialnämnden beslutade bl.a. att delegera till
verksamhetsområdeschefen att i samråd med berörda enhetschefer, representanter för personal
samt de boende, besluta om hur de årliga medlen används. En representant från socialnämnden
ska utses till styrgruppen för testamentesgåvan till Skedvigården.
Delges
Camilla Thommes, verksamhetsområdeschef Äldreomsorgen

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 108

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2017-08-01 – 2017-09-30.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2017-08-01 – 2017-09-30.
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 Socialförsäkringsbalken
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

•

§§ 82-103

Redovisning av avtal tecknade

•

Justerande signatur

Dnr AVL 17-199

Utdragsbestyrkande
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Sn § 109

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

•

Justitieombudsmannens (JO) beslut 2017-09-12, dnr 2565-2016, avseende allvarlig kritik
mot Socialnämnden i Säters kommun för att den agerat på ett sådant sätt att bestämmelsen i 11 kap 2 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) om att en barnutredning ska vara klar
på fyra månader har kringgåtts – JO:s beslut; ärendet avslutas

Övrigt

Justerande signatur

•

Kommunfullmäktiges beslut i fyllnadsval till socialnämnden efter Eva Hjort (S)

•

Konferensdeltagande

•

Protokoll från Samverkansberedning kommun/landsting 2017-09-07

•

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2017-09-14

Utdragsbestyrkande
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Sn § 110

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Information ges om:
• Äldreomsorgens verksamheter
- Två nya enhetschefer har anställts inom hemtjänsten
- Utredning om stölder inom hemtjänsten pågår
- Äldreomsorgens administration ses över
- Planering för nytt särskilt boende pågår

Justerande signatur

•

Verksamheten för Funktionsnedsättning
- Bygget av ny LSS-gruppbostad har påbörjats
- Få deltagare på anhörigveckans föreläsningar
- Anhörigstödet ses över
- Arbete med att förbättra samverkan med öppenvårdspsykiatrin

•

Biståndsverksamheten
- Personalbemanningen

•

Hälso- och sjukvårdsteamet
- Planering för införande av digitala signeringslistor
- Personalbemanningen
- Teamets Instagramkonto

•

Integrationen
- Verksamhetschefen är varslad och anställningen upphör den 31 mars 2018. Verksamhetens storlek gör att den kommer att ligga under individ- och familjeomsorgen.

•

Individ- och familjeomsorgen
- Projektet med närvarotid har påbörjats
- Projektet fler till egen försörjning börjar ge resultat

•

Arbetstid
- Arbete med heltider till personal ses över
- Ett projekt ska startas för att se över hur bemanningen ska se ut inom olika verksamheter
- Rutiner för semesterväxling ses över

•

Kommunens förberedelse inför nya dataskyddsförordningen

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2017/0030

Internkontroll
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande statistik för verksamheterna:
•
•
•
•
•
•
•

Justerande signatur

Socialförvaltningen övergripande, ex sjukstatistik
Äldre- och handikappomsorg
Individ- och familjeomsorg
Hemsjukvården
Integrationen
Verksamheten för funktionsnedsättning
Biståndsenheten

Utdragsbestyrkande
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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 2:a kvartalet 2017
För 2:a kvartalet 2017 har 9 beslut enligt SoL och 3 beslut enligt LSS blivit rapporterade till
IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden:
9 beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL
Beslutsdatum

Verkställt

161104
161122
161130
161219
161228
161110

170523
170607
170420
170523
170515

170315
170329
170329

Kommentar

Ej verkställt på grund av att personen har tackat nej till erbjuden plats.
Ej verkställt på grund av platsbrist
Ej verkställt på grund av platsbrist
Ej verkställt på grund av platsbrist

3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS
Beslutsdatum

150828
160329
160503

Verkställt

Kommentar

Ej verkställt på grund av platsbrist. Bor i föräldrahemmet.
Ej verkställt på grund av platsbrist
Ej verkställt på grund av platsbrist

Övrigt

Nybyggnation av gruppbostad kommer att ske enligt beslut i socialnämnden. Planering pågår.
Byggnation var planerat till hösten 2016 men är ännu ej påbörjad.
Forts.
Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 112 forts.
Rapport avseende ej verkställda beslut 3:dje kvartalet 2017
För 3:dje kvartalet 2017 har 4 beslut enligt SoL och 3 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

161110
170315
170329
170329

Ej verkställt på grund av att personen har tackat ja men ej
har haft möjligheten att flytta in.

170927
170816
170717

3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS
Beslutsdatum

150828
160329
160503

Verkställt

Kommentar

Ej verkställt på grund av platsbrist. Bor i föräldrahemmet.
Ej verkställt på grund av platsbrist
Ej verkställt på grund av platsbrist

Övrigt

Nybyggnation av gruppbostad pågår.
Delges
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

