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Sn § 123

Sammanträdesdatum

Blad

2

Diarienummer: SN2018/0113

Betänkande "Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)"
Socialnämndens beslut
1. Tjänstemannautlåtandet antas som nämndens egen och översänds till Regeringskansliet,
Social-departementet som remissvar.
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
______
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.
Ärendets handläggning
Ärendet lyftes på socialnämndens sammanträde den 20 september men återremitterades för omformulering av yttrandet.
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. Utredningens 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 insatser 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
Tjänsteutlåtande
Betänkandet

Justerande signatur

Delges

Regeringskansliet, Socialdepartementet

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sn § 124

Sammanträdesdatum

Blad

3

Diarienummer: SN2018/0066

Budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
1. Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta mot målet att socialnämndens budget vid årets
slut visar ett resultat på ± 0.
______
Ärendebeskrivning
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2018-09-30.
Socialnämnden visar ett prognostiserat underskott på ca 978 000 kr för 2018:
• Individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på ca 2,5 milj. kr.
Man beräknar ett underskott för placerade barn och ungdom med ca 4,5 milj. kr. Dessutom är det en ökning av antalet placeringar än vad som är budgeterat.
• LSS insatser/personlig assistans redovisar ett överskott på ca 3,7 milj. kr. Detta beror på
bl.a. minskad kostnad för köp av plats jan-april samt att start av ny gruppbostad är försenad. Budgeterad att starta den 1 juli men är nu flyttat till november.
• Vård och omsorg i ordinärt boende har ett beräknat underskott på ca 3,4 milj. kr. Orsakerna är bl.a. personalkostnader och extra leasingbilar utöver budget.
• Prognosen för Integration är mycket osäker. Migrationsverkets ersättningsregler är en
del av osäkerheten.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sammanträdesdatum

Blad

4

Sn § 125

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2018-09-01 – 2018-90-30.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-09-01 – 2018-90-30.
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

§§ 27-56

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sn § 126

Sammanträdesdatum

Blad

5

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

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sn § 127

Sammanträdesdatum

Blad

6

Diarienummer: SN2018/0135

Yttrande över Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och
nämnder i Säters kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa följande förändringar i ”Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och nämnder i Säters kommun:
1. Ansvaret för integrationsverksamheten återförs till kommunstyrelsen.
2. § 38 ändrar innebörd så att ledamot som inte kan delta vid sammanträde själv kallar sin
ersättare.
______
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt ”Gemensamt reglemente och reglementen för
styrelsen och nämnder i Säters kommun” till socialnämnden för yttrande.
Yttrande

De föreslagna förändringar som är gjorda i dokumentet påverkar inte bestämmelserna eller ansvarsområde för socialnämnden. Förvaltningen vill ändå inför fastställande av dokumentet föreslå följande förändringar.
Socialnämndens reglemente - Ansvar för Integrationen (sid 24)

Integrationsansvaret med mottagande och boende för asylsökande och flyktingar samt samverkan med andra aktörer för integrationen i samhället ligger idag under socialnämndens ansvarsområde. Ansvaret flyttades över från kommunstyrelsen när mottagande av ensamkommande
barn och ungdomar blev aktuellt. Denna verksamhet är i dag avvecklad hos socialnämnden.
Socialförvaltningen anser att för att få mer dignitet åt integrationsfrågan och få mer fokus på
vad som bör göras inom området så bör ansvaret återföras till kommunstyrelseförvaltningen.
Den integration som kommunen har att hantera framöver kommer att handla om mottagande,
bostäder samt samhällsinformation och är inte frågor som socialnämnden normalt hanterar.

§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder

I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska meddela
nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället ska tjänstgöra.
Socialförvaltningen föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersättare till sammanträden vid frånvaro. Nämndsekreterarna i Säters kommun har även andra uppdrag och är inte
alltid är tillgängliga eller på sin arbetsplats under kontorstid, vilket gör nuvarande rutin sårbar.
Om den förhindrade istället själv kallar sin ersättare kan politiska ställningstaganden i sakfråga
diskuteras och dessutom kan den förhindrade kalla sin ersättare vid andra tider än under kontorstid. Att demokratin fungerar och att oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i de förtroendevaldas intresse och borde inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen.
Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare:
”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde kallar själv sin ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast nämndsekreteraren som via upprop vid sammanträde kan meddela förändringen i tjänstgöringen.”

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Reglementen
Justerande signatur

Delges
Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sn § 128

Sammanträdesdatum

Blad

7

Diarienummer: SN2018/0130

Beredningsärende - Avgift för ej avbokade hemtjänstbesök
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har sammanställt uppföljning av ej i tid avbokade hemtjänstbesök.
I dagsläget har förvaltningen stora kostnader för ej avbokade besök inom hemtjänsten. Med ej
avbokade besök menas att vårdtagaren avbokar besöket så sent att det inte går att åtgärda i planeringen. Det leder till att vi har för mycket personaltid planerad vissa dagar. De ej avbokade besöken under juni, juli och augusti månad 2018 motsvarar drygt 2 årsarbetare, totalt ca 300 timmar per månad, se tabell nedan. Fortsätter denna trend kommer vi att ha en kostnad på ca 1 miljon per år för ej avbokade besök.
Bakgrund
I statistiken gällande hemtjänsten har man under en längre tid brottats med att den planerade tiden och den utförda tiden hos vårdtagare har alltför stor differens. Det har visat sig att de ej avbokade besöken står för en stor del av denna differens.
De flesta besöken avbokas när personalen kommer hem till vårdtagaren exempelvis på grund av
att vårdtagaren har besök, ska på utflykter eller av andra orsaker. Det händer ofta att vårdtagaren
avbokar resten av dagens besök vid morgonbesöket. Även närstående avbokar hemtjänstens besök hos vårdtagaren med kort varsel.
Vårdtagare med demenssjukdom är inte överrepresenterade i antalet ej avbokade besök utan det
är oftast personer som själva kan planera sin dag som ej avbokar insatser man inta har behov av
vid tillfället.
Många kommuner tar ut en avgift på ej avbokade hemtjänstbesök och den avgiften ingår inte i
maxtaxan, Falun tar t.ex. ut en avgift på 150 kronor.
När det gäller ej avbokade besök av hemsjukvården, tar vi idag ut en avgift på 350 kr + faktureringsavgift på 50 kronor. Avgiften för hemsjukvård är fastställd av Hjälpmedelsnämnden Dalarna.
Bilaga
Tjänsteutlåtande

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sn § 129

Sammanträdesdatum

Blad

8

Diarienummer: SN2018/0139

Programhandling nytt särskilt boende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta programhandlingen, men med förtydligande av:
• socialnämndens beslut från 2017-09-07 om att utöka platsantalet till 70.
• bilden ”Organisation genomförande SÄBO – steg 2” – där det ska tydliggöras att de berörda nämnderna finns med som referensgrupp.
______
Socialnämndens yttrande angående programhandling för Särskilt boende Prästgärdet
Socialnämnden konstaterar att kommunfullmäktige har den 11 april 2016 § 49 beslutat att genomföra en nybyggnad för särskilt boende inom Säters tätort med 60 - 65 platser som ska vara
inflyttningsklart senast 2020.
Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån framtida behov.
Socialnämnden har bedömt behovet för Säters tätort och har den 7 september 2017 beslutat föreslå fullmäktige att bygga ett särskilt boende i Säters tätort med 70 platser vilket är fler platser
än fullmäktiges tidigare beslut. Detta innebär en nettoökning med 14 platser i Säters tätort. De
70 platserna inkluderar 12 korttidsplatser.
Socialnämnden har tidigare tagit del av ett beslutsunderlag från förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och förvaltningschefen för socialförvaltningen som beskriver behovet av
att i flera steg täcka behovet av boenden i särskilt boende.
Steg 1 att flytta de 10 ”korttidsplatserna” från Enbackagården till Skönviksområdet (ny etablering). Det är genomfört 2015 och skapade därmed 10 nya platser för Särskilt boende på Enbackagården totalt idag 42 platser.
Steg 2 i processen var att bygga nytt Särskilt boende i Säters tätort vilket nu bedöms bli klart
första halvåret 2021. Idag finns det 44 boenden på Fågelsången.
Steg 3 i processen är att bedöma behovet av platser i Stora Skedvi och bygga om eller till på
Skedvigården utifrån behovet. Skedvigården har idag endast 18 platser i det särskilda boendet.
Steg 4 är att vid behov rusta upp det särskilda boendet i Gustafs.
Den nominella beräkningen av antalet platser fram till 2030 på totalt 161 platser som finns med i
programhandlingen bygger på beräkningen att ca 4% av alla 65 år och äldre har behov av att bo
på ett särskilt boende. Med en satsning på mer förebyggande insatser, trygghetsboende, seniorboenden hemtjänst och hemsjukvård m.m. är bedömningen att det går att påverka behovet av
boendeplatser i ett särskilt boende.
När det nya särskilda boendet är klart i Säters tätort finns det 118 platser i särskilt boende i Säters kommun och 12 korttidsplatser dvs totalt 130 platser.
______

Forts.
Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sammanträdesdatum

Blad

9

Sn § 129 forts.

Yrkanden
Sune Hemmingsson (C) yrkar på att hans förslag till socialnämndens yttrande ska infogas som text
i aktuell paragraf.
Leo Thorsell (M) yrkar på att texten inte ska infogas som text i aktuell paragraf.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller ordförandens yrkande att förslag till socialnämndens yttrande ska infogas som text i aktuell paragraf.
Reservation
Leo Thorsell (M) och Håkan Gustâv (L) reserverar sig mot beslutet.
______
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-09-25 beslutat att remittera Programhandling för nytt
Särskilt boende för äldre i Säter till nämnder och bolag i Säters kommun.
Remisstiden har satts till och med 2018-10-15.
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef och Roland Appelgren, Projektledarbyrån Dalarna
AB föredrar ärendet.
Bakgrund
Programhandlingen har tagits fram i nära samverkan mellan socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram är beställarens/socialförvaltningens beskrivning av förutsättningarna för att få ett nytt särskilt boende. Framtagandet
av verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram har redovisats för socialnämnden vid 16 olika
sammanträden mellan maj månad 2016 och juni 2018. Synpunkter från nämnden har beaktats
och fortlöpande lagts till i funktionsprogrammet.
Byggnad och utemiljö är delar som samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram utifrån gällande förutsättningar och bestämmelser.
2016-04-11 i § 49, beslutade Kommunfullmäktige i Säters kommun i ärendet ”Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i Säter”:

1. Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters
tätort med 60–65 platser som skall vara inflyttningsklar senast 2020.
2. Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån
framtida behov.

Utifrån ovanstående beslut så har en Programhandling för ett nytt särskilt boende arbetats fram
för att antas i Kommunfullmäktige innan beställning till Säterbostäder sker.
Socialnämnden föreslår i beslut från 2017-09-07 § 93 kommunfullmäktige besluta att antalet
platser på det nybyggda särskilda boendet ska vara 70.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Förslag till socialnämndens yttrande
Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sn § 130

Sammanträdesdatum

Blad

10

Diarienummer: SN2018/0134

Fordonspolicy för Säters kommunkoncern
Socialnämnden beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till fordonspolicy för Säters kommunkoncern.
______
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 att skicka förslag om Fordonspolicy till
nämnderna samt Säterbostäder AB för yttrande.
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen anser att fordonspolicyn för Säters kommunkoncern är nödvändig för att
kunna nå de nationella miljömålen.
Policyn
Fordonspolicyn ska styra mot en utfasning av fossila bränslen både vad det gäller egna och inköpta transporter samt en hög trafiksäkerhet och ekonomisk medvetenhet. Transporttjänsterna
ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt och utvecklingen ska styras av de nationella målen.
Fordonspolicyn omfattar samtliga fordon som ägs, leasas eller hyrs av Säters kommun eller dess
bolag. Med fordon avses samtliga registreringspliktiga och försäkringspliktiga fordon, samt el
cyklar och cyklar som används i tjänsten. Fordonspolicyn omfattar även upphandlingar och inköp av transporttjänster, utförandeentreprenader och varor där godstransporter ingår.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Förslag till fordonspolicy

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sammanträdesdatum

Sn § 131

Blad

11

Diarienummer: SN2018/0123

Riktlinjer för hantering av personuppgiftsbehandling
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar Riktlinjer för hantering av personuppgiftsbehandling.
______
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), har projektgruppen för implementering av den nya förordningen i Säters
kommun tagit fram ett förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter. Riktlinjerna är den
personuppgiftsansvariges (nämndens/styrelsens) instruktioner för hur organisationen ska se ut
och hur arbetet ska utföras för att leva upp till de nya kraven.
Riktlinjerna beskriver bland annat processerna för att införa nya personuppgiftsbehandlingar,
hantera incidenter samt hur de registrerades rättigheter tillgodoses bl.a. vad gäller t ex begäran
om registerutdrag.
Projektgruppen har bestått av representanter från samtliga förvaltningar, IT-chef samt det dataskyddsombud som utsetts gemensamt av de personuppgiftsansvariga nämnderna/styrelsen.
Bakgrund
Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är en EU-förordning som trädde i kraft den 25
maj i år. Förordningen ersatte den dittills gällande Personuppgiftslagen (PuL).
Den nya förordningen ställer höga krav på transparens; att vår hantering av personuppgifter dokumenteras och på begäran kan visas upp, t ex vid en inspektion från tillsynsmyndigheten eller
på förfrågan från en registrerad person.

Underlag till beslut
Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Justerande signatur

Delges
Socialförvaltningens Stab och
Ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sn § 132

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2018/0140

Personuppgiftsincident
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident har inträffat vilket innebar att personal på barn- och utbildningsförvaltningen har haft tillgång till information tillhörande socialförvaltningen som finns sparad på
kommunens server. IT-enheten kunde samma dag som incidenten upptäcktes vidta åtgärder för
att återställa rätt behörigheter för åtkomst till information på servern.
Incidenten bedöms som ej allvarlig då incidenten inte medför hög risk för personers fri- och rättigheter.
Underlag till beslut
Incidentrapport

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sammanträdesdatum

Blad
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Sn § 133

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

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 2410–18 avseende bostadsanpassning – Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Övrigt

•

Justerande signatur

Protokoll från presidiemöte Bun/Sn 2018-09-20

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sammanträdesdatum

Sn § 134

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Ingalill Frank informerar om:
• Vakanser till följd av kommande föräldraledigheter och pensionsavgångar
• Samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen avseende brist på bostäder

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

Blad
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SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-10-11

Sammanträdesdatum

Blad

15

Sn § 135

Beredningsärende – Åtgärder för att komma ned i budgetram för 2019
Ärendebeskrivning
Socialnämndens tilldelade budgetram för 2019 täcker inte det behov som finns för att bedriva
verksamheten.
Socialnämnden har att ta ställning till:
• vilka åtgärder som ska vidtas för att minska differensen
• utformningen av eventuell begäran om utökning av tilldelad ram

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

