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Diarienummer: SN2017/0052

Beredningsärende - Bokslut 2017
Ärendebeskrivning
Inger Fendinge, förvaltningsekonom och Paula Jäverdal, förvaltningschef, presenterar preliminärt årsbokslut med bokslutskommentarer för år 2017.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2017/0051
Dnr SN2018/0033

Socialförvaltningens internkontroll 2017 och 2018
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll för 2017 och lägger den till
handlingarna.
2. Den reviderade internkontrollplanen för 2018 avseende socialnämndens verksamheter
fastställs enligt föreslagna ändringar.
______
Ärendebeskrivning
• Uppföljning av fastställd internkontrollplan för 2017 avseende socialförvaltningens
verksamhetsområden. Hur förvaltningen har följt upp planen beskriv i bokslutskommentarerna för 2017.
• Presentation av förslag till internkontrollplan för 2018.
Delges
Ekonomikontoret

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 29

Information om nytt särskilt boende
Socialnämndens beslut
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen,
Andreas Mossberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen och Roland Appelgren,
konsult, redovisar för den pågående processen avseende ett nytt särskilt boende.
Vecka 7 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda samråd om byggnation på Prästgärdet. Projektering och upphandling planeras till hösten 2018 vilket innebär att bygget kan komma
att påbörjas 2019–2020.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2017/0169

Pedagogiska måltider
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget med hänvisning till
tjänsteskrivelsen är besvarat.
Yrkanden
A) Jenny Nordahl (SD) yrkar på att medborgarförslaget ska bifallas.
B) Sune Hemmingsson (C) yrkar på att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelsen är besvarat.
Proposition
Ordföranden ställer förslag A och B mot varandra och finner att nämnden bifaller förslag B, dvs
att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelsen är besvarat.
Reservation
Jenny Nordahl (SD) reserverar sig mot förslaget:
”Då vårt förslag om att bifall medborgarförslaget inte vann gehör, reserverar vi oss mot beslutet.
Vi anser att vi måste se individen. Den måste vara i centrum, oavsett ålder så har vi alla ett
värde om en så pass normal vardag som möjligt. Om detta skulle innebära att vi har pedagogiska måltider på våra demensboenden så anser vi att detta är en självklarhet.”
______
Förvaltningens ståndpunkt
Med hänvisning till de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom anser socialförvaltningen att generella pedagogiska måltider inte ska införas. Socialförvaltningen följer
Socialstyrelsens rekommendationer gällande anpassat måltidsmiljö och individuellt stöd erbjuds
vid måltider. Förvaltningen har även egna rutiner för kost- och måltidsrutiner. Socialförvaltningen har tagit fram en ekonomisk kalkyl och beskrivning för genomförande av medborgarförslag. Förvaltningen anser att medborgarförslaget är besvarat.
Ärendebeskrivning och bakgrund
Ett medborgarförslag om att införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns demensvård lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-05 och kommunstyrelsens arbetsutskott
har av socialnämndens begärt 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.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Remiss
Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2017/0192

Arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att inte införa en försöksverksamhet med
arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen förordar att inte införa en arbetstidsförkortning.
Att införa en arbetstidsförkortning ökar behoven av att anställa fler personal inom vård- och
omsorg, samt ger en betydande kostnadsökning under försöksperioden.
Det finns inte stöd för att förkortad arbetstid påverkar den fysiologiska hälsan till det bättre. Effekterna av sjukskrivning syns först i slutet av arbetslivet. Minskade stressen och tröttheten kan
leda till minskade sjuklönekostnader över tid, men för att kunna mäta detta krävs studier på
längre tid.
Ärendebeskrivning
En motion om att införa arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen är inlämnad till
kommunfullmäktige. Motionen är inlämnad av Vänsterpartiet i Säter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till socialnämnden att tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens 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 arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär.
Utredning
Socialförvaltningen har utrett hur förslaget med arbetstidsförkortning kan påverka två arbetsplatser; en hemtjänstgrupp i centrala Säter och en gruppbostad inom LSS.
Socialförvaltningen ser en arbetstidsförkortning av veckoarbetstiden som det mest realistiska alternativet i stället för en generell 6 timmars arbetsdag. En förkortning av varje arbetspass, innebär att behov av personalinsatser kvarstår under några timmar varje dag och det medför svårigheter att ha ett fungerande arbetsschema för personalen.
Konsekvensbeskrivning
Behovet av omsorg påverkas inte av att personalen arbetar färre timmar, det kvarstår under dygnets alla timmar. En arbetstidsförkortning innebär att det behövs anställas mer personal. Arbetsförmedlingens prognoser för 2017–2030 förutspår en kraftig brist på utbildad personal inom
vård- och omsorg. Något som verksamheter idag redan märker av.
Att införa en arbetstidsförkortning är inte kostnadsneutralt, när de anställda ska få bibehålla sin
heltidslön men arbeta 75%. De ekonomiska beräkningarna för att införa en arbetstidsförkortning på de två enheterna är beräknade till 4,2 miljoner i ökade personalkostnader/år.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Remiss
Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2018/0034

Risk-och sårbarhetsanalys socialjour.se
Socialnämndens beslut
Risk- och sårbarhetsanalysen för socialjour.se godkänns.
______
Ärendebeskrivning
Säters kommun har valt att istället för att skicka undertecknade beslut via fax använda sig av
tjänsten socialjour.se där man istället legitimerar sig och skriver under dokument med sitt bankid. Via socialjour.se kan man:
• Ladda upp ett dokument till en molntjänst och ange vilka personer som ska skriva under.
• Mottagaren undertecknar med sitt bank-id.
• Ursprungliga avsändaren tar emot dokumentet med den digitala underskriften.
• Dokumentet registreras, utan att lämna den digitala världen, i ett verksamhetssystem
Risk- och sårbarhetsanalys
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i socailjour.se.
Tjänsten levereras av Olssonite AB som därigenom har rollen som personuppgiftsbiträde.
Att Säters kommun använder sig av ett personuppgiftsbiträde innebär att kommunen har ett pågående arbete att:
• Genomföra en laglighetskontroll utifrån reglerna i personuppgiftslagen (PuL)
• Göra en risk- och sårbarhetsanalys
• Teckna tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal med molntjänstleverantören.
Underlag för beslut
Risk- och sårbarhetsanalys avseende socialjour.se
Delges
Individ- och familjeomsorgen

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 33

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2018-01-01 – 2018-01-30.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-01-01 – 2018-01-30.
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 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

•

Justerande signatur

§1

Utdragsbestyrkande
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Sn § 34

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

•

Kammarrättens beslut i mål nr 2533–17 avseende personlig assistans; fråga om prövningstillstånd – Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd och Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 3440–17 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Övrigt

•

Justerande signatur

Redovisning av tecknade avtal

Utdragsbestyrkande
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Sn § 35

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Paula Jäverdal, förvaltningschef informerar om:
• Rekrytering av enhetschefer inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsättning

Justerande signatur

•

Översyn av hemtjänstens planeringsrutiner och användandet av planeringssystemet

•

Säterteamet, d.v.s. samordning av olika aktörers insatser runt personer som behöver
komma ut i arbete

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2018/0038

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

Justerande signatur

•

Kostnader för sjuklöner

•

Äldre- och handikappomsorg

•

Individ- och familjeomsorg

•

Hemsjukvården

•

Integrationen

•

Verksamheten för funktionsnedsättning

•

Biståndsenheten

Utdragsbestyrkande

