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Diarienummer: SN2018/0066

Budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2018-10-31.
Socialnämnden visar ett prognostiserat resultat på ± 0 kr.
Kommentarer
• Individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på ca 2,0 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 mot vad som är budgeterat. Genom förändringar i placeringar har prognosen för placeringar barn och ungdom
minskat med ca 0,8 milj. kr. från september 2018.
• Verksamheten för funktionsnedsättning redovisar ett prognostiserat överskott på
ca 3,5 milj.kr. Detta beror bl.a. på minskad kostnad för köp av plats under jan-april
samt att start av ny gruppbostad är försenad.
• Vård och omsorg i ordinärt boende har ett beräknat underskott på ca 3,4 milj. kr.
Orsakerna är bl.a. högre kostnader mot vad som är budgeterat för när det gäller
personalkostnader och extra leasingbilar.
• Prognosen för Integrationen är osäker. Migrationsverkets ersättningsregler är en
del av osäkerheten.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2018/0048

Åtgärder för att komma ned i budgetram för 2019
Socialnämndens beslut
1. Fixartjänsten samt anhörigsamordnaren avvecklas för att komma ner i ram
inför budget 2019, vilket innebär en besparing på 767 000 kr.
2. Förvaltningen får i uppdrag att i övrigt genomföra en generell besparing på
135 000 kr.
Ajournering
Ärendet ajourneras kl. 09.04 och återupptas som näst sista punkt, kl. 10.55.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att nedanstående förslag på effektiviseringar inom äldreomsorgen är nödvändiga för att komma ner i budgetram inför 2019.
Verksamheten för funktionsnedsättning har ökade kostnader på grund av ökande behov men
samarbete sker så att verksamhetens resurser nyttjas optimalt för att nå en budget i balans och
där finns inga ytterligare effektiviseringsförslag.
Inom Individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för placering av barn ökat under 2018 och
där ser förvaltningen inga effektiviseringar för att klara kostnadsökningen 2019.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden behöver vidta åtgärder för att komma ned i den budgetram för 2019 som kommunfullmäktige har tilldelat.
Förslag på åtgärder
Fixartjänsten inom äldreomsorgen är ingen lagstadgad tjänst och även om det kan innebära konsekvenser så är det en lämplig åtgärd för att minska kostnaderna inför 2019 års budget.
Efterfrågan på anhörigsamordnaren har varit liten och därför har samordnaren sedan 2014 samordnat aktiviteter framför allt på särskilt boende. Samordnaren har även ansvarat för avlösarservice där efterfrågan även där har sjunkit och sammantaget gör detta att förvaltningen anser att
tjänsten kan avvecklas.
Kostnaderna för placeringar inom barnområdet har ökat och många av placeringarna är uppväxtplaceringar vilket innebär en ökad kostnad för flera år framöver. Sammantaget är den bedömda kostnaden för 2019 ca: 5 milj. kr. och där finns ingen möjlighet till effektivisering då det
handlar om barn som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Kostnadsfördelning av budget

Justerande signatur

Delges
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2018/0130

Avgift för ej avbokade hemtjänstbesök
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag till taxa med tillhörande rutin och kriterier
för ej avbokade hemtjänstbesök enligt följande:
• Avgift för ej avbokade besök ska vara 150 kronor per tillfälle.
• Avgiften ska inte ingå i maxtaxan.
• Besöken ska avbokas senast 24 timmar innan besöket och avbokning kan göras av
vårdtagaren själv till planerare i första hand eller till personal vid besök som i sin
tur kontaktar planerare, eller av närstående.
Besök som ej avbokats på grund av akuta besök på vårdinrättning eller hos tandläkare debiteras ej.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift/taxor för ej avbokade
besök inom hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan för ej avbokade hemtjänstbesök ska gälla från och med 2019-03-01.
4. Uppföljning av införd taxa ska redovisas för socialnämnden senast september 2019.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Att föreslå socialnämnden att införa en avgift i samband med ej avbokade besök för att minska
förvaltningens kostnader i samband med planerad tid som ej blir utförd hos vårdtagaren. Förslag
på avgift är 150 kronor per avbokat besök, avgiften ska ligga utanför maxtaxan.
Besöken ska avbokas senast 24 timmar innan besöket och avbokning kan göras av vårdtagaren
själv till personal som kontaktar planerare, eller av närstående. Besök som ej avbokats på grund
av akuta besök på vårdinrättning eller hos tandläkare debiteras ej.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram förslag till taxa med tillhörande rutin för ej avbokade hemtjänstbesök. Orsaken är att 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 hemtjänsten 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. Det ger en kostnad på ca 1 miljon per år för ej avbokade
besök.
Bakgrund
I hemtjänstens verksamhet 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 en del av differensen beror på de ej avbokade besöken.
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.
Bilaga
Tjänsteutlåtande
Justerande signatur

Delges
Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2018/0126

Ny gruppbostad enligt LSS
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta
fram planering för en ny bostad med särskild service enligt LSS, omfattande 6 platser.
2. Gruppbostaden ska vara klar för inflyttning under våren 2020.
______
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen behöver utöka verksamheten med en ny bostad med särskild service i form
av gruppbostad enligt LSS.
Ärendets handläggning
Ärendet lyftes som ett beredningsärende på socialnämndens sammanträde 2018-09-20.
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 föräldrahemmet 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 verksamheten ska kunna erbjuda de enskilda personerna en fungerande boendeform utifrån var och
ens behov av stöd och service.
Bilaga
Tjänsteutlåtande

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-11-08

Sn § 140

Sammanträdesdatum

Blad

6

Diarienummer: SN2018/0145

Handlingsplan till fordonspolicy för Säters kommunkoncern
Socialnämnden beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fordonspolicyn för Säters kommunkoncern kompletteras med en handlings- och tidplan, samt att upphandling av nya fordon samordnas, så att
förutsättningar finns för att uppnå målen.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Socialnämnden anser att den idag inte kan påbörja arbetet med att uppnå målen som beskrivs i
förslaget till fordonspolicy, då vissa grundläggande förutsättningar saknas, bland annat laddningsstationer för eldrivna fordon.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen står i begrepp att byta ut ett antal av förvaltningens leasingfordon under det
kommande året och uppmärksammar efter nämndens senaste sammanträde i oktober att gällande avtal för leasing av tjänstefordon enbart omfattar eldrivna fordon. För att kunna använda
dessa fordon krävs i första hand att det finns tillräckligt antal laddningsstationer placerade i direkt anslutning till där fordonen normalt parkeras. Det finns idag inga sådana i direkt anslutning
till socialförvaltningens leasade fordon i Säter, Gustafs eller i Stora Skedvi. För att kunna uppnå
målen i fordonspolicyn, bör en handlings- och tidplan upprättas samt att riktlinjer inför kommande upphandlingar av fordon samordnas så att förutsättningarna för att uppnå miljömålen
finns.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 att skicka förslag om Fordonspolicy till
nämnderna samt Säterbostäder AB för yttrande. Socialnämnden beslutade i § 130, 2018-10-11,
att ställa sig bakom förslag till policyn.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer SN2018/0118

Stimulansmedel för välfärdsteknik
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningens förslag till användning av stimulansmedlen för välfärdsteknik tillstyrks.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen anser att stimulansmedlen för välfärdsteknik i första hand ska användas till
installation av fiberanslutning och installation av wi-fi för boende i särskilt boende på Enbackagården och Skedvigården.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har sökt och tilldelats 561 000 kr för att öka investeringstakten och användningen av välfärdsteknik inom kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg.
Kommunens särskilda boenden för äldre har idag ingen fiberuppkoppling i lägenheterna. I
gruppbostäderna för stöd och service till funktionshindrade finns fiberanslutning och wi-fi uttag
installerade. Den digitala utvecklingen sker snabbt och målgruppen boende i särskilt boende för
äldre bör därför i första hand ges möjligheter till att kunna använda sig av den tekniken. Socialförvaltningen har i samverkan med Säterbostäder undersökt möjligheterna till installation av wifi till de boende. En upphandling har genomförts och de beviljade medlen täcker kostnaden för
att installera wi-fi i ca 60 lägenheter. Förvaltningen föreslår att Enbackagårdens 42 lägenheter
och Skedvigårdens 18 lägenheter prioriteras till förmån före Fågelsången, då Fågelsången inom
en snar framtid kommer att avvecklas som ett särskilt boende.
Bakgrund
Regeringen aviserade i sin vårbudget 350 miljoner kronor för att göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten och användningen av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg.
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
Socialstyrelsen har meddelat att fr.o.m. 2018-07-03 finns möjligheter att söka bidrag för välfärdsteknik med förbehållet att medlen ska förbrukas under 2018.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
SKL:s förslag till hur kommunen kan använda stimulansmedlen för välfärdsteknik
Fördelning av medel för investering av välfärdsteknik
m.m. till kommunerna.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

Delges
Säterbostäder
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Diarienummer: SN2018/0143

Förnyat samverkansavtal för Vård och omsorgscollege - 2019–2022
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till beslut om nytt samverkansavtal för Vårdoch Omsorgscollege 2019–2022.
2. Region Dalarna föreslås som huvudman.
3. Årskostnaden för deltagandet delas med barn och utbildningsnämnden.
4. Socialnämnden tillstyrker barn- och utbildningsnämndens yttrande.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Socialnämnden gör bedömningen att Vård och Omsorgscollege är ett viktigt forum för att klara
av den framtida rekryteringen inom vård och omsorg, för att säkerställa och utveckla det regionala samarbetet mellan utbildning och arbetsliv inom vård och omsorg. Socialnämnden bör fortsätta samverkan inom ramen för vård och omsorgscollege för perioden 2019–2022.
Kostnaderna för att deltaga i Vård och Omsorgscollege har hittills delats lika mellan socialnämnden och barn och utbildningsnämnden och den fördelningen föreslås gälla även i fortsättningen.
Kostnaden för åren 2019–2022 är ca 11 000 /år/nämnd.
Region Dalarna bör ha huvudmannaskapet för vård och omsorgscollege, även i fortsättningen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat förslag till förnyat samverkansavtal för Vård och
omsorgscollege - 2019–2022 till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Bakgrund
2016 ingick samtliga dalakommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna ett samverkansavtal om att omstarta Vård- och Omsorgscollege Dalarna. Samverkansarbetet startade den 1 januari 2017 och innebär att arbetsgivare, arbetstagare och utbildare samverkar för att säkerställa
och utveckla kvalitet inom utbildning och kompetensutveckling till vård och omsorg. Landstinget är arbetsgivare för en processledare på halvtid. Nuvarande avtal löper ut 30 juni 2019.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Remiss om Förnyat samverkansavtal för
Vård och omsorgscollege - 2019–2022

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2018/0150

Socialnämndens sammanträdesplan 2019
Socialnämndens beslut
Datum för socialnämndens sammanträden 2019 fastställs enligt förslag.
______
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har för 2019 tagit fram förslag till datum och tider för socialnämndens sammanträdesdagar, ärendeberedningar och dag för när handlingar senast ska vara inlämnade, enligt följande:

Månad för Sn och
SnAu

Sista inlämningsdag av
underlag till
kallelse Sn

Presidie-beredning

Sista inlämningsdag av
underlag till
kallelse SnAu

Senast kl. 14.00

Kl. 10.00-12.00

Senast kl. 14.00

Februari

Social-nämndens arbetsutskott (SnAu)

Torsdagar

Torsdagar

Se tider nedan

Kl. 08.15-10.00

Kl. 08.15-12.15

Tisdag den
8 januari

Torsdag den
10 januari

Torsdag den 24
januari

17 januari

Tisdag den
29 januari

Torsdag den 31
januari

Torsdag den 21
februari

14 februari

Kl. 08.15-12.15

Kl. 08.15-16.00

Mars

Tisdag den
26 februari

Torsdag den 28
februari

Torsdag den 21
mars

14 mars
Kl. 08.15-16.00

April
Maj
Juni

31 januari

Kommun-och
ekonomichef deltar

28 februari

Arbete med
nämndsplan samt
utbildning från
förvaltningen

28 mars

Arbete med
nämndsplan samt
utbildning från
förvaltningen

25 april

Budget +
Nämndsplan

Tisdag den
26 mars

Torsdag den 28
mars

Torsdag den 17
april

11 april

Tisdag den
23 april

Torsdag den 25
april

Torsdag den 16
maj

9 maj

Tisdag den
21 maj

Torsdag den 23
maj

Torsdag den 19
juni

13 juni

Torsdag den 22
augusti

-

29 augusti
26 september

Kl. 08.15-12.15

Kl. 08.15-12.15

Kl. 08.15-12.15

Anteckning

Konstituerande
möte

10 januari

Januari –
konstituerande val
Januari

Socialnämnd
(Sn)

23 maj
27 juni

Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Tisdag den
27 augusti

Torsdag den 29
augusti

Torsdag den 19
september

12 september

Tisdag den
24 september

Torsdag den 26
september

Torsdag den 24
oktober

10 oktober

Tisdag den
29 oktober

Torsdag den 31
oktober

Torsdag den 21
november

14 november

Tisdag den
26 november

Torsdag den 28
november

Torsdag den 11
december

12 december

Kl. 08.15-12.15

Kl. 08.15-12.15

Kl. 08.15-12.15

Kl. 08.15-12.15

31 oktober
28 november
19 december

Forts.
Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

Delårsbokslut

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-11-08

Sammanträdesdatum

Blad

10

Sn § 143 forts.
Arbete med nämndsplan/utbildning
På kommunledningsnivå har man föreslagit att alla nämnder och styrelsen ska planera in 2 timmar extra alternativt avsätta 2 timmar av ordinarie sammanträdestid, till arbete med nämndsplanen. Man har även föreslagit att vissa sammanträden utökas med tid för förvaltningen att förse
nämnden med nödvändig kunskap för att utföra sitt uppdrag.
Planeringen ser ut enligt följande:
• Vid första tillfället bjuds kommundirektören in för att beskriva processen med nämndsplanen samt så bjuds ekonomichefen tillsammans med förvaltningens egna ekonom in
för att informera om den ekonomiska processen.
• Socialnämndens sammanträden under februari och mars planeras till heldagar.
Eftermiddagen avsätts då till arbete med nämndsplanen + information/utbildning från
förvaltningen om ex. verksamheterna och gällande lagstiftning, m.m.
• Under året kommer förvaltningen att planera in besök för socialnämnden ute i verksamheterna.

Delges
Kanslienheten
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens stab

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 144

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2018-10-01 – 2018-10-31.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-10-01 – 2018-10-31.
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 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

§§ 57–62

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-11-08

Sammanträdesdatum

Blad

12

Sn § 145

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

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 2273–18 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut och återvisar ärendet för vidare utredning och beslut

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 870–17 avseende återsökning av statlig ersättning – Förvaltningsrätten avslår överklagandet

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 2184–18 avseende ekonomiskt bistånd - Förvaltningsrätten upphäver delvis socialnämndens beslut

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 2759–18 avseende ansvarsförbindelse för kontraktsvård
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Övrigt

•

Justerande signatur

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2018-09-13

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-11-08

Sammanträdesdatum

Blad

13

Sn § 146

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar:
• Det är få sökande till omsorgsutbildningen på Dahlanders gymnasium. För att främja sökande till utbildningen diskuterar socialförvaltningen och Dahlander ett upplägg där man
ska kunna arbeta 50% och studerar 50%.

Justerande signatur

•

Uppföljningsmöte avseende hemtjänstpersonalens arbetsmiljö har genomförts.

•

Planering pågår för uppdelning av äldreomsorgen i två verksamhetsområden med varsin
verksamhetschef; Särskilt boende och Hemtjänst-verksamhet. Omorganisationen sker inom
befintlig budget.

•

Det kommer att ske en del pensionsavgångar och förvaltningen arbetar med återbesättning.

•

Arbetsmiljöverket kommer att genomföra tillsyn på Fågelsången, dnr SN2018/0149.

•

Klagomål har kommit in om brister i landstingsvården på särskilt boende, SN2018/0142.

•

Förvaltningen har varit till Personalutskottet för att redovisa och diskutera arbetet med heltidstjänster.

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-11-08

Sn § 147

Sammanträdesdatum

Blad

14

Diarienummer: SN2018/0135

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

Justerande signatur

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

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2018-11-08

Sammanträdesdatum

Blad

15

Sn § 148

Återrapportering socialchefsdagarna i Jönköping
Förslag till Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Sune Hemmingsson, socialnämndens ordförande och Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar från socialchefsdagarna i Jönköping den 3–5 oktober 2018.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

