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Sammanträdesdatum

1

Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset Säter, kl. 08.15-12.30

Beslutande

Sune Hemmingsson, ordförande (C)
Jan-Erik Steen (S)
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M)
Birgitta Sputnes (S)
Per-Inge Nyberg (S)
Belinda Mattsson (S)
Anette Berg (C)
Ann-Sofie Siljeholm (M)
Marie Sundlöf (SD)

Tjänstemän/övriga

Ingalill Frank, förvaltningschef
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef
Emma Solin, ekonom
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare
Lena Lorenz, verksamhetschef Funktionsnedsättning, § 47
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, §§ 48–49
Emma Wenngren, 1:e socialsekreterare vuxengruppen, § 48
Katarina Ingers, 1:e socialsekreterare barn- och ungdomsgruppen, § 48
Eva Lundberg, 1:e socialsekreterare barn- och ungdomsgruppen, § 48

Ersättare

Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare
Louise Winberg (C), ej tjänstgörande ersättare
Marie Jakobsson (SD), ej tjänstgörande ersättare
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Anette Berg
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plats och tid
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Underskrifter
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Marie-Louise Snell
Ordförande
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Anette Berg
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Organ

Socialnämnden

Sammanträdes-datum

2019-04-11

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Datum för
anslag

2019-04-15

Underskrift

Marie-Louise Snell
Utdragsbestyrkande

Datum för när
anslag tas bort

2019-05-07

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-04-11

Sn § 47

Sammanträdesdatum

Blad

2

Diarienummer: SN2019/0064

Fritidsbank - ny verksamhet på daglig verksamhet Gärdet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner att Fritidsbanken bedrivs av daglig verksamhet i Gärdets lokaler.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen har som mål att personer med beslut enligt LSS § 9 punkt 10 ska erbjudas
verksamhet där arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla och även kunna leda till förvärvsarbete.
Utifrån den organisationsförändring som genomförts behöver verksamheten ytterligare utvecklas och en Fritidsbank med utlåning av idrottsutrustningar/fritidsutrustningar skulle bidra till en
ytterligare dimension både i verksamheten och för Säters kommuns innevånare.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att Fritidsbanken bedrivs av daglig verksamhet i Gärdets lokaler.
Fritidsbank
En Fritidsbank kan liknas vid dagens bibliotek fast med innehåller istället sport- och fritidsartiklar. Utlåningstiden är satt till 14 dagar och vem som helst har rätt att låna utrustningen.
Grundkonceptet till en Fritidsbank bygger på tre viktiga delar:
•
Alla får låna
•
Allt är gratis
•
Fokus på miljö
De allra flesta artiklarna som finns i en Fritidsbank är skänkta.
Organisation
Verksamheten för Funktionsnedsättning har förändrats under de senaste åren och organiserats i
tre delar, med basverksamhet, företagsverksamhet och enskilda platser i företag. Basgruppen är i
Gärdets lokaler och i dagsläget finns det möjlighet att skapa ett rum där en ny verksamhet skulle
kunna bedrivas.
Frågan om verksamheten praktiskt kan bedriva en Fritidsbank har diskuterats och verksamheten
och socialförvaltningen ställer sig positiva till denna möjlighet. Ekonomiskt finns budget för lokalhyran och befintlig personal på Gärdet. Dock finns behov av ett startkapital samt en mindre
summa driftpengar som Fritidsförvaltningen kommer att ansöka om ur kommunens sociala investeringsfond.
Kommunstyrelsen via Fritidsenheten är huvudman för verksamheten medan Socialförvaltningen
står för det praktiska.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Rapport om Fritidsbanken

Justerande signatur

Delges
Verksamhetschef Funktionsnedsättning
Fritidsenheten

Utdragsbestyrkande
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Sn § 48
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Diarienummer: SN2019/0068

Presentation av individ- och familjeomsorgen och den lagstiftning som styr
verksamheten
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Molin, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen samt verksamhetens 1:e socialsekretera presenterar verksamheten samt den lagstiftning som styr verksamhetens utövande.
Information ges om:
• Vikten av orosanmälan runt barn
• Organisationsuppbyggnad
• Barn- och ungdom 0 – 20 år
• Ekonomiskt bistånd vuxna 18 år och äldre
• Vuxna 20 år och äldre med beroendeproblematik
• Samordningsteamet Säter – Södra Dalarnas Samordningsförbund
• Närvaroteamet – samverkansorganisation mellan skolan och individ- och familjeomsorgen för att främja närvaron i skolan
• Integrationsenheten – syfte att främja integrationen i kommunen
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Socialtjänstens uppdrag utöver kärnverksamheten
• 2019/2020 – omvärldsspaning
• 2019/2020 - utvecklingsområden
• Lösningsfokuseringsdag 3 maj, Folkets Hus

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2019/0049

Internkontroll avseende utredningstider, utbetalt försörjningsstöd och förhandsbedömningar – individ- och familjeomsorgen
Socialnämndens beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
I socialnämndens fastställda internkontrollplan 2019 anges att genomförd kontroll ska rapporteras till socialnämnden enligt fastställd frekvens.
Individ- och familjeomsorgen redovisar genomförd internkontroll avseende:
• utredningstider
• utbetalt försörjningsstöd
• förhandsbedömningar

Underlag till beslut
Rapport om interkontroll avseende:
• Utredningstider barn/unga
• Förhandsbedömning barn/unga
• Kontroll av utbetalt försörjningsstöd

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sn § 50

Blad
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Diarienummer: SN2019/0039

Budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2019-03-31.
Sammanfattning
Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 1,5 milj. kr. för helåret 2019, detta på grund av
köp av plats i en annan kommun. Ärendet ligger i förvaltningsrätten. Socialnämnden beräknar
att kostnaden löper fram till juni 2019.
En osäkerhet finns i prognosen beroende av handläggningstid samt utfall i förvaltningsrätten.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2019/0040

Budget 2020–2023
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer budgetförslag med konsekvensbeskrivningar, utökade och nya behov
för 2020–2023 med justeringen:
• Förslag till besparing under 2020 avseende kostnader för leasingbil på 80 000 kr tas bort
och istället läggs en generell besparing på 100 000 kr.
______
Ärendebeskrivning
Enligt den preliminära budgetramen som tilldelats Socialnämnden av Kommunfullmäktige finns
behov av att vidta åtgärder som ger en besparing på ca 5,2 milj. kr.
Emma Solin, ekonom och Ingalill Frank, förvaltningschef, presenterar budgetunderlag med förslag på åtgärder, konsekvensbeskrivningar och nya behov för verksamheten utifrån den preliminära budgetramen.
Budgetarbetet
Budgetförslag med konsekvensbeskrivningar, utökade och nya behov har tagits fram i enlighet
med ekonomikontorets direktiv och kommunstyrelsens beslut om budgetramar.
Utgångspunkten för framtagen budget har varit:
• budgetutfall för verksamhetsår 2018
• budgetram för 2019
• de övergripande målen om en ekonomi i balans
• de centrala direktiven att hålla kostnaderna inom de preliminära ramar
• den lagstiftning som styr respektive verksamhetsområde

Underlag till beslut
Budgetunderlag med konsekvensbeskrivningar,
utökade och nya behov för 2020–2023

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Sn § 52

Sammanträdesdatum
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Diarienummer: SN2019/0030

Nämndsplan 2020–2023
Socialnämndens beslut
Socialnämndens nämndplan för 2020–2023 fastställs.
______
Ärendebeskrivning
Socialnämndens nämndsplan för 2020–2023 är utarbetad enligt direktiv från kommunstyrelseförvaltningen.
Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser att ta
sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar.
Förutom detta anges vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och
kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar socialnämnden vilka
prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till nämnden.
Underlag till beslut
Förslag till nämndsplan

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Sn § 53

Sammanträdesdatum
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Diarienummer: SN2019/0046
SN2019/0060

Information om avvikelser och anmälningar om Lex Sarah
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om två anmälningar och utredningar avseende allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 7 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-04-11

Sammanträdesdatum
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Sn § 54

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2019-03-01 – 2019-03-31.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2019-03-01 – 2019-03-31.
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

§§ 20–22

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-04-11

Sammanträdesdatum

Blad
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Sn § 55

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

Justerande signatur

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 4063–18 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltningsrätten avslår överklagandet

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 3046–18 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltningsrätten avslår överklagandet

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 4883–18 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltningsrätten avslår överklagandet

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 735–19 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer: SN2019/0021

Uppföljning av verksamhetsstatistik
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

