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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 12 
 
 
Utbildning i Outlook 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens förtroendevalda utbildas i att använda e-postsystemet Outlook samt tillhörande 
kalender. 
 
Utbildningen ges av nämndsekreterare Marie-Louise Snell och avgiftshandläggaren Pernilla 
Lindgren. Representanter från IT-enheten finns tillgängliga under utbildningen som stöd vid ex. 
inloggningsproblem. 
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Sn § 13   Diarienummer: SN2017/0052 
 
 
Preliminärt bokslut 2017 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar preliminärt bokslut för 2017. 
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Sn § 14   Diarienummer: SN2018/0009 
 
 
Socialförvaltningens verksamhetsplan och aktivitetsplaner 2018 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, redovisar framtagen verksamhetsplan samt verksamheternas 
aktivitetsplaner för 2018. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan med socialnämndens nämndplan 2018 
som utgångspunkt. 
Verksamhetsplanen tar upp hur nämnden avser styra under 2018, vilka ekonomiska (och kvalita-
tiva) konsekvenser det får och hur man avser att följa resultatet. 
Utifrån verksamhetsplanen har varje verksamhet inom socialförvaltningen upprättat en aktivi-
tetsplan för 2018. 
 
 
Underlag till beslut 
Socialnämndens verksamhetsplan och aktivitetsplaner för 2018 
 
 
Delges 
Förvaltningens ledningsgrupp och stab 
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Sn § 15   Diarienummer: SN2017/0209 
 
 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård till annan kommun 2018 

Socialnämndens beslut 
1. Ersättningsnivå 2018 för hemtjänst och hemsjukvård vid omsorgstagares tillfälliga vis-

telse i annan kommun än hemkommunen fastställs till: 
• 398 kr i timmen för utförd hemtjänsttimme inklusive alla kostnader. 
• 580 kr i timmen för utförd hemsjukvård inklusive alla kostnader. 

2. Tillämpningsreglerna kompletteras med ovanstående. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens förslag är att ersättningsnivån till annan kommun för utförda hemtjänsttim-
mar/hemsjukvård när omsorgstagare tillfälligt vistas i annan kommun än hemkommunen, fast-
ställs till 398 kronor i timmen för år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Eftersom Säters kommun saknar fastställd ersättningsnivå när någon av kommunens invånare 
beviljat insatser vid vistelse i annan kommun än hemkommunen, har socialförvaltningen tagit 
fram förslag till ersättningsnivå. 

Bakgrund 
Den 1 maj 2011 införes nya regler i Socialtjänstlagen (SoL) med syfte att förtydliga ansvarsför-
delningen mellan hemkommunen och vistelsekommunen. Enligt de nya bestämmelserna ska 
hemkommunen ha ansvar för stöd- och hjälpinsatser oavsett om den enskilde vistas i hemkom-
munen eller tillfälligt i en annan kommun. 
 
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa ett beslut 
som bosättningskommunen fattat (2:a kap. 7 § SoL) Sådan ersättning ska betalas enligt bosätt-
ningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insats. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Delges 
Socialförvaltningens avgiftshandläggare 
Socialförvaltningens ekonom 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsteamet 
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Sn § 16   Diarienummer: SN2018/0002 
 
 
Egenavgift för hyra av föreskriven cykel 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att följa Hjälpmedelsnämnden Da-

larnas beslut i § 28, 2017-05-18, avseende hyresvillkor vid egenavgift för föreskriven cy-
kel. Villkoren gäller särskilt boende, ordinärt boende och verksamheten för funktions-
nedsättning. 

2. Tillämpningsreglerna kompletteras med ovanstående efter beslut i kommunfullmäktige. 
______ 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens förslag är att Socialnämnden följer Hjälpmedels nämndens beslut för hyresvill-
kor och egenavgift vid föreskrivning av cykel. 

Ärendebeskrivning och bakgrund 
Hjälpmedelsnämnden har den18 maj 2017 reviderat beslutet om hyresvillkor vid egenavgift för 
cykel. Socialnämnden har inte tidigare tagit någon avgift för hyra av föreskriven cykel.  
Alla kommuner har hanterat egenavgiften/hyran olika och följer inte riktlinjen för cykel i Hjälp-
medelsguiden. Detta medför skillnad i förutsättningarna för brukaren beroenden på var man bor 
i Dalarna. 

Avgiften 
Hyrestagare betalar en hyra i form av egenavgift som är en procentsats av prisbasbeloppet. Pro-
centsatsen är olika beroende på brukarens ålder och vilken cykel. Hyran betalas fr o m leverans-
datum. Betalning sker 1 år i förskott och kan inte återbetalas om cykeln återlämnas tidigare. 

Patientperspektivet 
Förfarandet med egenavgift används av landstinget föreskrivare och några kommuner i Dalarna. 
Övriga kommuner tar ut hjälpmedelsavgift på 150kr eller ingen avgift. Det innebär att avgifterna 
inte är lika inom länet. 

Likabehandlings 
Beroende på vem som föreskriver och var i Dalarna patient/brukare bor är förutsättningarna 
olika pga. att alla kommuner inte följer riktlinjen för cykel i Hjälpmedelsguiden. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp och stab 
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Sn § 17   Diarienummer: SN2017/0169 
 
 
Beredningsärende - Pedagogiska måltider  

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om att införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns demensvård läm-
nades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-05 och kommunstyrelsens arbetsutskott 
begärde av socialnämndens ett yttrande avseende medborgarförslaget. 

• Socialnämnden har i beslut 61 §, 2017-05-11 föreslagit att medborgarförslaget avslås. 
• Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 att återremittera medborgarförslaget med 

motiveringen att en ekonomisk kalkyl ska tas fram, samt att ta fram en beskrivning av 
hur medborgarförslaget skulle kunna genomföras. 
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Sn § 18   Diarienummer: SN2017/0192 
 
 
Beredningsärende - Arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen 
 
Ärendebeskrivning  
En motion om att införa arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen är inlämnad till 
kommunfullmäktige. Motionen är inlämnad av Vänsterpartiet i Säter. Kommunstyrelsens arbets-
utskott har beslutat att remittera motionen till socialnämnden att tillsammans med kommunsty-
relseförvaltningens personalenhet yttra sig över motionen. 
 
Motionärens förslag 

• Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds och införs 
under minst ett år på två av Socialförvaltningens avgränsade arbetsplatser. 

• Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga arbetsområ-
den för att påvisa vilka effekter försöket innebär. 
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Sn § 19   Diarienummer: SN2017/0201 
 
 
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i 149 §, 2017-11-30, antagit en policy mot hedersrelaterat våld och för-
tryck samt uppdragit till nämnderna ta fram handlingsplaner utifrån policyn mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. 
Socialnämnden har redan i § 89, 2017-09-07, fastställt förslag till socialförvaltningens handlings-
plan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 anta den lokala handlingsplanen för att stärka demo-
kratin mot våldsbejakande extremism. I samband med antagandet av planen gav kommunfull-
mäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat 
våld. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-21 uppdra till socialnämnden lämna 
förslag till en handlingsplan mot hedersrelaterat våld. 
 
Socialnämnden föreslår 2017-09-07 att kommunfullmäktige antar förslag till policy mot heders-
relaterat våld och förtryck samt att ett uppdrag ges till förvaltningarna att ta fram egna hand-
lingsplaner utifrån den antagna policyn. 
Socialnämnden har 2017-09-07 beslutat fastställa framtaget förslag till socialförvaltningens hand-
lingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
 
Underlag till beslut 
Beslut med uppdrag från kommunfullmäktige 
Förvaltningens handlingsplan 
 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
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Sn § 20   Diarienummer: SN2018/0005 
 
 
Information om Lex Sarah 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information om Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
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Sn § 21 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2017-12-31 – 2017-12-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2017-12-31 – 2017-12-31. 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig 
handläggare. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 
• enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 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 
• §§ 118-119 
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Sn § 22 
 
 
Delgivningar  

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

• Kammarrättens beslut 2017-12-29 i mål nr 2497–17 avseende bistånd; fråga om pröv-
ningstillstånd – Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd 

• Förvaltningsrättens dom 2017-12-08 i mål nr 3098–17 avseende ekonomiskt bistånd – 
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och återvisar ärendet till social-
nämnden för ny handläggning  

• Förvaltningsrättens dom 2017-12-20 i mål nr 999–17 avseende bostadsanpassningsbidrag 
– Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 
Övrigt 

• Organisationsschema samt chefsuppgifter  
• Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2017-12-07 
• Protokoll Södra Dalarnas samordningsförbund 2017-11-24 
• Redovisning av bidrag från RSMH 
• Redovisning av tecknade avtal  
• Jubileumsrapport för öppna jämförelser 
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Sn § 23 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 
• Framtidens äldreomsorg – temadagar i Tällberg 
• Information om de olika verksamheterna 
• Information om kommande lagförändringar 
• Samordningsförbundet – Säterteamet 
• Arbete med öppna jämförelser 
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Sn § 24    Diarienummer: SN2017/0030 
 
 
Internkontroll  

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

• Kostnader för sjukskrivningar 
• Äldre- och handikappomsorg 
• Individ- och familjeomsorg 
• Hemsjukvården 
• Integrationen 
• Verksamheten för funktionsnedsättning 
• Biståndsenheten 
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Sn § 25 
 
 
Arbete med nämndsplanen 

Ärendebeskrivning 
Den 8 mars kl. 13.00-16.00, ska socialnämnden påbörja arbetet med nämndsplanen för 2019. 
Plats: Bispbergs Herrgård. 
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