
 

 

 

Socialnämnden    2018-09-20 

§ 105 Redovisning av patientsäkerhetsberättelse för 2017 ..................................................................... 2 

§ 106 Betänkande "Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser  
  för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)" ......................................................... 3 

§ 107 Återinförande av habiliteringsersättning ........................................................................................ 4 

§ 108 Beredningsärende - Ny gruppbostad enligt LSS ........................................................................... 5 

§ 109 Budgetuppföljning med delårsbokslut ............................................................................................ 6 

§ 110 Revisionsgranskning avseende målgruppen de mest sjuka äldre ................................................ 7 

§ 111 Medborgarförslag om städning på Fågelsången ............................................................................ 8 

§ 112 Verkningsgrad inom hemtjänsten .................................................................................................... 9 

§ 113 Anmälan om låg bemanning på Enbackagården ........................................................................ 10 

§ 114 Revidering av Socialnämndens delegationsordning ................................................................... 11 

§ 115 Redovisning av personuppgiftsbehandlingar inom Socialnämndens verksamheter ............. 12 

§ 116 Rapport avseende ej verkställda beslut ........................................................................................ 13 

§ 117 Anmälan av delegationsbeslut med anledning av nya kommunallagen .................................. 15 

§ 118 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen ........................................ 16 

§ 119 Delgivningar .................................................................................................................................... 17 

§ 120 Verksamhetsinformation ............................................................................................................... 18 

§ 121 Internkontroll .................................................................................................................................. 19 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-20 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-11.45 

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Leo Thorsell (M), 2:e vice ordförande (M) 
Jan-Erik Steen (S)  
Birgitta Sputnes (S) 
Annette Berg (C)  
Emma Sjöberg (V)  
Jenny Nordahl (SD)  
Håkan Gustâv (L) 

Tjänstemän Ingalill Frank, förvaltningschef 
Inger Fendinge, ekonom, §§ 105-109 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Marianne Henriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), § 105 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen, § 106 
Lena Lorenz, verksamhetschef verksamheten för funktionsnedsättning, §§ 107–108 
Stig Eriksson, bitr. förvaltningschef, § 110 
Camilla Ånnemark, chef biståndsenheten, § 110 
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen, § 110–113 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Astrid Widström (KD), ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera Anette Berg  
Justeringens  
plats och tid Rådhuset Säter, den 21 september, kl. 07.45 

Underskrifter 
 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 105–121 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Anette Berg  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2018-09-20 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-09-21 Datum för  

anslags nedtagande 2018-10-15 
Förvaringsplats  
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-20 
Blad 

2 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 105   Diarienummer: SN2018/0124 
 
 
Redovisning av patientsäkerhetsberättelse för 2017  
Socialnämndens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för 2017 läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen skrivs varje år och redovisar hur patientsäkerheten har följts upp ge-
nom att systematiskt identifiera, rapportera, analysera, åtgärda, återföra och utvärdera avvikelser 
till medarbetare, genom arbetsplatsträffar, ledningsmöten och till socialnämnden.  
 
 
Underlag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelse 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 106   Diarienummer: SN2018/0113 
 
 
Betänkande "Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser 
för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)" 

Socialnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för omformulering av yttrandet. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Från Regeringskansliet, Socialdepartementet har betänkandet "Att bryta ett våldsamt beteende - 
återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)" kommit 
till socialnämnden för yttrande. 
Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen har skrivit ett tjänsteutlåtande i ärendet. 
 
Bakgrund 
Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över 
arbetet med återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Utredning-
ens uppdrag har varit att undersöka hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter 
närstående för våld ser ut och lämna förslag på hur det kan stärkas och förbättras. 
Utredningen har specifikt haft uppdraget att utreda:  

• Hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut i 
dagsläget och hur det kan förbättras.  

• Behov av, och i förekommande fall uppgifter för, ett nationellt kompetenscentrum för 
förebyggande arbete och behandling av våldsutövare.  

• Socialnämndens ansvar för att erbjuda våldsbenägna och våldsutövande personer insat-
ser för att komma till rätta med sitt beteende.  

• Verksamhet som erbjuder våldsutövande män tillfällig bostad samt överväga former 
som möjliggör samverkan mellan berörda myndigheter.  

• Frågor som rör närståendes säkerhet i arbetet med våldsutövare.  
• Det sociala nätverkets roll i det våldsförebyggande arbetet samt hur det kan tas tillvara 

för att stärka arbetet med våldsutövande män. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Betänkandet 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 
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Sn § 107   Diarienummer: SN2018/0121 
 
 
Återinförande av habiliteringsersättning 
Socialnämndens beslut 

1. Habiliteringsersättning till personer med beslut på daglig verksamhet enligt Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 9 punkt 10, återin-
förs under år 2018. 

2. Ersättningen ska utbetalas retroaktivt från och med juli 2018. 
3. För 2018 utgår ersättning med 50 kr för heltid och 25 kr för halvtid.  
4. Följande definitioner ska gälla: 

Definition av heltid = personer har arbetat mer än 4 timmar/dag.  
Definition av halvtid = personen har arbetat mellan 1–4 timmar/dag. 

5. Rutiner för närvarorapportering och utbetalning av ersättning för arbetstagare med be-
slut på daglig verksamhet enligt LSS fastställs. 

______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att personer med funktionsnedsättning som tillhör personkrets 1 och 2 en-
ligt LSS bör få ersättning i form av habiliteringsersättning för de arbetsuppgifter som personerna 
utför. 
 
Ärendebeskrivning 
Personer med funktionsnedsättning och som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS, har rätt att 
söka insatsen Daglig verksamhet enligt § 9 punkt 10 LSS. Denna insats har som yttersta mål att 
göra en person anställningsbar.  
Om habiliteringsersättning införs kan kommunen utifrån närvarostatistik betala ut denna ersätt-
ning till personerna. Socialförvaltningens förslag är att arbete mellan 1–4 timmar ersätts med 
halv dag och arbete mer än 4 timmar ersätts med hel dag. Denna ersättning medverkar till ökad 
vilja att arbeta och kan även minska övriga insatser för personen inom LSS.  
 
Bakgrund 
Regeringen har via socialstyrelsen möjliggjort för kommuner att söka ersättning för att kunna 
införa/höja habiliteringsersättningen under 2018, då många kommuner har tagit bort denna er-
sättning till målgruppen. Socialförvaltningen har ansökt och fått medel för att kunna återinföra 
denna ersättning.  
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Rutiner för närvarorapportering och utbe-
talning av ersättning 

Socialförvaltningens Ledningsgrupp och Stab 
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Sn § 108   Diarienummer: SN2018/0126 
 
 
Beredningsärende - Ny gruppbostad enligt LSS 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen behöver utöka verksamheten med en ny bostad med särskild service i form 
av gruppbostad enligt LSS. 
 
Bakgrund 
Enligt kartläggningen finns ett behov av att utöka verksamheten med ytterligare en gruppbostad 
enligt LSS.  
Sex ungdomar går ut gymnasiesärskolan skolan under perioden 2019 – 2021 och de har behov 
av bostad med särskild service. Dessutom finns det fyra vuxna personer som idag bor i föräldra-
hemmet och som har behov av bostad med särskild service enligt LSS, men har i dagsläget inte 
sökt någon sådan insats.  
 
I verksamheten finns personer som har beslut om bostad med särskild service enligt LSS men 
som bor på utifrån lagstiftningen ”fel” boendeform utifrån sina individuella behov. 
Socialförvaltningen anser därför att översyn av alla boendeverksamheter bör göras för att verk-
samheten ska kunna erbjuda de enskilda personerna en fungerande boendeform utifrån var och 
ens behov av stöd och service. 
 
 
Bilaga  
Tjänsteutlåtande  
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Sn § 109   Diarienummer: SN2018/0066 
 
 
Budgetuppföljning med delårsbokslut  

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen med delårsbokslut läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning med delårsrapport t.o.m. 
2018-08-31. 
 
Kommentar 
Socialnämndens budget för 2018 visare ett prognostiserat underskott på ca 2 milj. kr: 

• Individ- och familjeomsorgen redovisar ett prognostiserat underskott på ca 2,5 milj. kr. 
Orsaken är en ökning av antalet placerade barn/unga fr.o.m. juni utöver budget. 

• Särskilda boenden redovisar ett prognostiserat överskott på ca 0,3 milj. kr. Orsaken är 
personalkostnader och ökade intäkter 

• Verksamheten för funktionsnedsättning redovisar ett prognostiserat överskott på ca 3,4 
milj. kr. Orsaken är minskad kostnad för köp av plats jan-april. Dessutom är starten av 
ny gruppbostad försenad. Gruppbostaden är budgeterad att starta den 1 juli men är nu 
flyttad till november. 

• Omsorgen i ordinärt boende redovisar ett prognostiserat underskott på ca 3,2 milj. kr. 
Orsaken är personalkostnader utöver budget och extra leasingbilar utöver budget. 

• Prognosen för Integration är mycket osäker. Migrationsverkets ersättningsregler är en 
del av osäkerhetsfaktorn. En annan del är osäkerheten avseende avveckling av Älvan 
(HVB för ensamkommande barn- och ungdomar). Enligt plan ska Älvan vara avvecklad 
i oktober 2018. Lägenheter saknas dock till ett flertal av de som idag bor på Älvan. 

 
 
Delges 
Kommunstyrelsen  
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Sn § 110   Diarienummer: SN2017/0114 
 
Revisionsgranskning avseende målgruppen de mest sjuka äldre 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag avseende föreslagna åtgärder på kort och 
lång sikt för gruppen de mest sjuka äldre. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har enligt beslut i socialnämnden den 12 april, tagit fram åtgärder för kort och 
lång sikt som syftar till att förbättra omvårdnaden/insatserna för de mest sjuka äldre: 

1. För vidareutveckling av biståndsbesluten kommer målen under 2018 att förtydligas för 
de enskilda vilket möjliggör en mer strukturerad uppföljning av besluten.  

2. Hemtjänsten och hemsjukvården i samverkan ska under 2018 identifiera och arbeta mer 
strukturerat för gruppen de mest sjuka äldre. Ansvaret för vem som är sammankallande 
och har huvudansvaret för de mest sjuka äldre ska förtydligas och samverkansformerna 
och samarbetet med landstinget ska utvecklas. 

3. Kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har ställt en skrivelse till lands-
tingets divisionschef för primärvården och påtalat att läkarresurserna i kommunen inte 
är tillräckliga för att överensstämma med de faktiska behoven.  

4. Hemtjänsten ska under 2018 organisera arbetet mer kompetensbaserat mot specifika 
grupper som tex de mest sjuka äldre. Samt verka för att förutsättningar ges till kompe-
tensutvecklande insatser för de personalgrupper som arbetar med gruppen de mest 
sjuka äldre. Detta dokumentärs i kommunens kompetensförsörjningsplan. 

 
Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av Säters revisorer granskat den kommunala vård- och omsorgen samt 
landstigets hälso- och sjukvård i relation till gruppen mest sjuka äldre. 
Syftet med granskningen har varit att undersöka om planeringen av vården inom kommun och 
landsting sker utifrån relevanta förutsättningar och senaste kunskaper på området. Gransk-
ningen har även undersökt om det finns goda förutsättningar att skapa en sammanhållen vård 
och omsorg för målgruppen. 
 
KPMG rekommenderar Socialnämnden i granskningsrapporten att: 

1. Säkerställa den vidare utvecklingen av att biståndsbesluten innehåller individuella mål 
att uppnå för den äldre och att dessa mål följs upp och bildar grund för en samlad upp-
följning av verksamheten. 

2. Verka för att tanken om uppgiftsansvar realiseras i syfte att förbättra förutsättningarna 
för att vård och omsorg för målgruppen är samordnad och sammanhållen 

3. I samarbete med landstinget precisera och överenskomma när medicinska bedömningar 
måste ske genom fysiskt besök, när läkarbedömning är ett krav, när bedömning kan ske 
via telefon/video etc. 

4. Säkra att medarbetarna närmast de mest sjuka äldre har de förmågor som är avgörande 
för en god vård och omsorg. 

 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Revisionsrapport 
 

Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef 
Camilla Ånnemark, enhetschef Biståndsenheten 
Marianne Henriksson, MAS 
Södra Dalarnas hälso- och sjukvård 
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Sn § 111   Diarienummer: SN2018/0072 
 
 
Medborgarförslag om städning på Fågelsången 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Inom befintlig budget idag finns inte utrymme att köpa tjänst för städning. Anställer vi idag 
städpersonal eller anlitar extern part som ska utföra städning, blir konsekvensen att omvårdnads-
tiden minskar med motsvarande kostnad. Vi har tittat på lösningar där omvårdnadspersonal som 
idag arbetar deltid men önskar heltidsarbete skulle kunna ges möjlighet till det, genom att sköta 
serviceuppgifter på tiden upp till heltidstjänstgöring. Men även detta förslag är kostnadsdrivande 
och finansieras inte inom budgetramen. 
Om tid tas från tjänsterna för omvårdnad för att i stället skapa rena servicetjänster, blir konse-
kvensen att personaltätheten riktad mot omsorg minskar. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om städning på äldreboendet Fågelsången lämnas in till kommunfullmäk-
tiges sammanträde 2018-02-15. Kommunfullmäktiges arbetsutskott har beslutat att lämna med-
borgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
 
Medborgarens förslag 
”Låt rätt personal sköta det dom är bäst på. Det måste vara frustrerande att känna at 
man inte räcker till. Att vilja så mycket och inte hinna. Låt städningen skötas av dom 
duktiga städpatrullerna som finns i Säter. Jag hoppas ni kan titta på detta och ta en 
funderare på vad som är det mes mänskliga att göra.” 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges arbetsutskott 
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Sn § 112 Diarienummer:  SN2018/0098 
 
 
Verkningsgrad inom hemtjänsten 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar uppföljning av åtgärder för att öka verkningsgraden inom hemtjänsten 
samt planerade åtgärder mot den upplevda stressen hos medarbetare i hemtjänsten. 
 
Bakgrund 
Hemtjänsten har under en längre tid brottats med att den planerade och den utförda tiden har 
allt för stor differens samtidigt som personalen upplever stress i sin arbetssituation. Hemtjäns-
tens administration har tillsammans med äldreomsorgschef fått i uppdrag att utreda den låga 
verksamhetsgraden kontra upplevd stress bland personalen. 
 
På socialnämndens sammanträde den 14 juni i år redovisade Camilla Thommes, verksamhets-
chef äldreomsorgen och enhetschefer inom hemtjänsten, för hur man ska komma i fas med 
verkningsgraden. Insatserna är en del av de åtgärder som socialförvaltningen vidtar för att 
komma i fas med budgetramen för 2018. Socialnämnden beslutade om uppföljning den 20 sep-
tember samt att men i redovisningen även ska redovisa vad den upplevda stressen kan bero på. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänstemannautlåtande 
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Sn § 113   Diarienummer: SN2018/0114 
 
 
Anmälan om låg bemanning på Enbackagården 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt socialnämndens yttrande över mottagen an-
mälan med klagomål gällande låg bemanning på Enbackagården. IVO önskar även svar på enkät 
avseende verksamheten. 
Verksamhetschefen för äldreomsorgen har yttrat sig i ärendet. Yttrandet har översänts till IVO 
den 6 september 2018. 
 
Bakgrund 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot en anmälan med klagomål gällande låg 
bemanning på Enbackagården. 
Med stöd av 13 kap 5 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) begär IVO att nämnden svarar på: 

1. Har nämnden sedan tidigare kännedom om klagomålet och hur hanteras det i lednings-
systemet? 

2. Hur säkerställer nämnden att bemanningen under hela dygnet är sådan att de boendes 
individuella behov av insatser, trygghet och säkerhet tillgodoses? 

3. I övrigt ger IVO nämnden möjlighet att yttra sig över klagomålen.  
 
IVO vill dessutom ha svar på ett antal bifogade frågor om hur bemanningen ser ut nattetid uti-
från gällande förhållanden. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Begäran från IVO 
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Sn § 114   Diarienummer: SN2018/0128 
 
 
Revidering av Socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens delegationsordning, daterad 2018-09-20, uppdateras med  

1. delegation till socialsekreterare att besluta om bistånd enligt Lag (1994:137) om motta-
gande av asylsökande m.fl. (LMA)  

2. delegation till presidiet att besluta om förtroendevalds deltagande på kurser/konferen-
ser 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår att delegationsordningen uppdateras med: 

1. delegation till socialsekreterare att besluta om bistånd enligt 3a § LMA. 
2. delegation till presidiet att besluta om förtroendevalds deltagande på kur-ser/konferen-

ser 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande om delegation om bistånd enligt LMA 
Uppdaterad delegationsordning 
 

Ledningsgrupp 
Stab 
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Sn § 115   Diarienummer: SN2018/0122 
 
 
Redovisning av personuppgiftsbehandlingar inom Socialnämndens verksam-
heter 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen redovisas arbetet med att upprätta och ad-
ministrera register över de behandlingar av personuppgifter som utförs i Socialnämndens verk-
samheter. 
Kategorier av personer som berörs, benämns i registret: 

• Anhöriga 
• Anställda inom socialförvaltningen 
• Förtroendevalda 
• Kommuninnevånare med insats från socialförvaltningen 
• Uppdragstagare 

För att hålla ordning och lätt kunna ta fram rapporter till de registrerade samt registerutdrag till 
personuppgiftsansvarig och till tillsynsmyndigheten använder sig Säters kommun av IT-systemet 
GDPR Hero. I registret beskrivs vilka personuppgifter som hanteras, vilken lag som ger oss rätt 
att hantera personuppgifterna, hur länge behandlingen ska pågå, vilka som har åtkomst till upp-
gifterna m.m. 
 
Bakgrund 
Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig (dvs. varje nämnd 
och styrelsen) föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som utförs.  
Det här innebär att varje förvaltning under den nämnd eller styrelse som är personuppgiftsan-
svarig ska ha en aktuell och gällande förteckning över samtliga behandlingar som sker i dess 
verksamhet. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, ska vara tillgänglig i elektroniskt format 
och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Socialförvaltningens Stab och Ledningsgrupp 
Registerutdrag  
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Sn § 116 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska 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 2018 
För perioden har 1 beslut enligt SoL och 5 beslut enligt LSS blivit rapporterade till IVO, som ej 
verkställda inom 3-månadersgränden: 

1 beslut om Särskilt boende enligt 4 kap 1 § SOL 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2018-03-26  Eftersom det är fullt på våra särskilda boenden har 
beslutet inte kunnat verkställas. Personen har i dags-
läget hjälp av hemtjänsten och ytterligare stöd eller 
korttidsboende är inte aktuellt. 

 

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

2015-08-28  Ej verkställt på grund av platsbrist *.  
Bor i föräldrahemmet. 

2016-03-29  Ej verkställt på grund av platsbrist * 
2016-05-03  Ej verkställt på grund av platsbrist * Personen, via 

föräldrarna, har tackat nej till befintlig gruppbostad 
och man väntar på att den nya gruppbostaden ska bli 
klar 

2018-03-23  Har blivit erbjuden en plats i ett boende men har 
valt att tacka nej och accepterat en senare inflyttning 
när en plats blir ledig på en befintlig gruppbostad 
som kommer att ske i samband med öppnandet av 
en ny gruppbostad i december 2018. 

 
*Nybyggnation av gruppbostad pågår. 
 
     Forts. 
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Sn § 116 forts. 
 

1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2017-12-29  2018-01-12 tackar till tänkt kontaktperson, nej till 
uppdraget. 2018-01-25 meddelar familjen att de inte 
har några andra förslag på kontaktperson. Rekryte-
ring pågå. 

 
 
Rapport av beslut som har verkställts 

1 beslut om sysselsättning enligt 4 kap 7 § SoL 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

 2018-04-10 Efter individens önskemål har en praktikplats hittats 
som skulle ha verkställts 2018-03-13 men har blivit 
uppskjutet till 2018-04-10. 

 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Sn § 117   Diarienummer: SN2018/0127 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut med anledning av nya kommunallagen 

Socialnämndens beslut 
Alla beslut tagna på delegation enligt socialnämndens delegationsordning ska fortsatt redovisas 
till socialnämnden. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. I den nya kommunallagen 
anges i 6 kap 40 § att nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats enligt de-
legation ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt och tillkän-
nages på den kommunala anslagstavlan om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning en-
ligt 13 kap Kommunallagen. Den obligatoriska anmälningsskyldigheten som tidigare gällde be-
träffande delegationsbeslut har upphört att gälla. 
Det vill säga, nämnden kan besluta att vissa delegationsbeslut inte behöver anmälas till nämnden 
utan att särskilda protokoll upprättas av delegaten och anslås på kommunens anslagstavla för att 
klagotiden ska börja löpa. 
 
Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen gör bedömningen att det inte underlättar vare sig för medborgare som vill 
överklaga beslut eller för det administrativa arbetet på förvaltningen att beslut protokollförs i 
särskild ordning och därefter anslås på den digitala anslagstavlan. De beslut som kan överklagas 
med laglighetsprövning föreslås därför fortsättningsvis att anmälas till socialnämnden som tidi-
gare. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
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Sn § 118 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2018-06-01 – 2018-08-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-06-01 – 2018-08-31. 
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 övriga 

dnr SN2018/0129 • Delegationsbeslut avseende kursdeltagande 
dnr SN2018/0116 • Ordförandebeslut avseende granskningshandlingar avseende fördjupad översiktsplan för 

Gustafs tätort 
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Sn § 119 
 
 
Delgivningar  

Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna domar/beslut 

• Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) bedömning i dnr 8.8.1–35264/2016–10 avse-
ende ej verkställt beslut – IVO utdömer inte vite 

• IVO:s beslut i dnr 8.5–4849/2017–30 avseende tillsyn av nattbemanning och enskildas 
trygghet och säkerhet nattetid på Fågelsången – IVO avslutar ärendet  

• IVO:s beslut i dnr 8.4.2–11585/2018 avseende tillsyn av HVB Älvan – IVO avslutar 
ärendet 

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 438–18 avseende särskilt boende – Förvaltningsrätten 
bifaller överklagandet på så sätt att den det avser beviljas bistånd i form av särskilt bo-
ende. 

 
Övrigt 

• Kommunfullmäktiges beslut i 71 §, 2018-06-14, avseende svar på motion om motprestat-
ion vid försörjningsstöd 

• Protokoll från Samverkansberedning kommun/landsting 2018-06-14 
• Protokoll från Södra Dalarnas samordningsförbund 2018-06-15 
• Tack från RSMH Hoppet 
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Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 
• Projekt med korttidskliniken avseende servicetjänster i särskilt boende 

Socialförvaltningen har tillsammans med korttidskliniken sökt medel från Länsstyrelsen 
för att i projektform införa servicetjänster på särskilt boende. Man tänker sig att personer 
i etablering ska utbildas och få handledning.  
Kontakt har tagits med Hedemora för eventuell samverkan. 

• Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Verksamhetschefen för IFO planerar att gå i pension i början av 2019 och tjänsten har 
annonserats ut. 

• Socialförvaltningens ekonom 
Ekonomen planerar att gå i pension våren 2019. Annonsering har ännu inte påbörjats. 

• PVC – presentation av digitaliseringstjänster 
Verksamheten ska titta på en digital tjänst runt försörjningsstöd som tillhandahålls av 
PVC. 

• Information om utredning av ekonomiskt bistånd 
Redovisning av arbete med ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd kommer att 
ske under hösten i samband med sammanträden för socialnämndens arbetsutskott.  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-20 
Blad 

19 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 121   Diarienummer: SN2018/0038 
 
 
Internkontroll  

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

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