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Åtgärder för att komma ned i budget
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner föreslagna åtgärder.
2. Resultatet ska redovisas till nämnden varje månad under 2018.
______
Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar förslag till åtgärder för det prognostiserade underskottet i 2018 års
budget.
Det som hittills har identifierats som kostnadsdrivande är:
• Överanställning av 4 årsarbetare mot vad som är budgeterat
• Ökning av antalet beviljade timmar i genomsnitt per vårdtagare det senaste året
• Högt antal ej avbokade besök vilket leder till att personalbemanningen är för hög i förhållande till det som faktiskt utförs
Åtgärder under 2018 som planeras för att ge resultat på kort och lång sikt och som ger en
total besparing på 2 milj. kr.:
• Ökad samverkan mellan biståndshandläggarna och enhetschefer inom verksamheten så
att chef/kontaktperson medverkar i uppföljningar i syfte att besluten i högre utsträckning överensstämmer med utförd tid. Det innebär även att tid hos vårdtagaren ökar.
• Anpassa antalet årsarbetare till budget fr o m juli
• Restriktivitet avseende tillsättande av vikarier vid korttidsfrånvaro
• Öka samverkan mellan de medarbetare som arbetar med planering för att få bättre effekt
• Neddragning av biståndshandläggare under hösten på grund av tillsättning av tjänst.
• Uppföljning/översyn av omfattande beslut inom hemtjänst
• Förändring av ett biståndsbeslut som medför minskning med ca 1.7 årsarbetare fr o m
mitten av juli - ca 382 000 kr
• Hemtjänst städ minskar en årsarbetare fr o m september - 148 000 kr
• Beräknad intäktsökning som avser omsorgsavgift inom hemtjänsten - ca 320 000 kr
• Ökade intäkter och minskad kostnad avseende trygghetslarm inom hemtjänsten p g a
nytt avtal fr o m 1 april - ca 360 000 kr
• Ytterligare minskning av årsarbetare inom hemtjänsten fr o m 1 augusti med 3,5 årsarbetare - 790 000 kr.

Forts.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
1. På socialnämndens sammanträde den 14 juni redovisade förvaltningen ett prognostiserat
underskott med ca 2,1milj. kr. Det största underskottet redovisades inom vård och omsorg.
Socialnämnden beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att socialnämndens underskott åtminstone reduceras med minst 1 miljon kr och att åtgärderna
presenteras på ett extra insatt sammanträde den 28 juni.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 juni att uppdra till Socialnämnden,
Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden att till nästkommande
kommunstyrelses arbetsutskott 28 augusti inkomma med redovisning av åtgärder för att
komma i balans mot budget 2018.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Beslut i socialnämnd och kommunstyrelsens arbetsutskott
Delges
Socialförvaltningens Ledningsgrupp och Stab
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Granskning detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet
Förslag till Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tillstyrker att byggnaden uppförs i två våningar.
2. Planbeskrivningen i övrigt överensstämmer med de beslut som socialnämnden har fattat i ärendet.
Deltar ej i beslutet
Håkan Gustâv (L) deltar ej beslutet.
______
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden ger tillfälle att yttra sig över samrådsredogörelse via granskningshandlingar avseende detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet.
Detaljplanen
Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att medge
uppförande av byggnader för bostäder, vård och skola. Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet samtidigt som planen för den södra delen möjliggör för en
flexiblare markanvändning för att vid behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda
boendet. Eftersom den gällande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader för den
norra delen av planområdet tillåter även den aktuella planen upp-förande av byggnader för sådan verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra delen av planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning).
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Granskningshandlingar
Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
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Granskningshandlingar avseende fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ger Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef för socialförvaltningen, i
uppdrag att upprätta ett yttrande över granskningshandlingarna. Yttrandet ska bl.a. innehålla påpekande om att handlingarna inte innehåller något beaktande av de äldres intresse samt synpunkten att området runt Enbackagården ska förbehållas bostäder för
äldre som exempelvis trygghetsboende, eventuell utökning av särskilt boende o.s.v.
2. Socialnämndens ordförande tar ett ordförandebeslut avseende yttrandet.
______
Ärendebeskrivning
Den 27 juni mottog socialnämnden samhällsbyggnadsnämndens utskick med tillfälle att yttra sig
över granskningshandlingar avseende fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort.
Granskning pågår under perioden 2018-06-25 – 2018-08-20. Socialnämndens nästa sammanträde är 2018-09-20.
Syfte och innehåll
Säters kommun föreslår att en ny fördjupad översiktsplan ska upprättas för Gustafs tätort eftersom orten växer och det finns brist på byggbara tomter.
Syftet med översiktsplanen är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av markoch vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Sedan 2015 har Säters kommun arbetat med en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort.
Planen innehåller kommunens viljeinriktning för tätortens utveckling. I planen beskrivs bland
annat utvecklingen av bostäder, verksamheter, service, infrastruktur samt grön- och vattenområden.
Samråd pågick mellan 2016-08-24 – 2016-10-05. Inkomna synpunkter under samrådsskedet har
sammanställts i en samrådsredogörelse.
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