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SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sammanträdesdatum

1a

Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-11.00

Beslutande

Hans-Göran Steneryd, ordförande (S)
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M)
Erik Andersson (C)
Birgitta Sputnes (S)
Per-Inge Nyberg (S)
Jan-Erik Steen (S)
Anette Berg (C)
Roger Siljeholm (M)
Marie Sundlöf (SD)

Tjänstemän/övriga

Ingalill Frank, förvaltningschef
Emma Solin, ekonom
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare
Ann-Marie Molin, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen

Ersättare

Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare
Håkan Gustâv (L), ej tjänstgörande ersättare
Måns Ahlgren (SD), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Marie Sundlöf (SD)

Justeringens
plats och tid

Direktjustering i samband med sammanträdet

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Blad

§ 114 - direktjustering
(Se sid 1b för §§ 108–113
och §§ 115-121)

Marie-Louise Snell
Ordförande

Hans-Göran Steneryd
Justerande

Marie Sundlöf

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-10

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Datum för
anslag

2019-10-10

Underskrift

Marie-Louise Snell
Utdragsbestyrkande

Datum för när
anslag tas bort

2019-11-01

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sammanträdesdatum

1

Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-11.00

Beslutande

Hans-Göran Steneryd, ordförande (S)
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M)
Erik Andersson (C)
Birgitta Sputnes (S)
Per-Inge Nyberg (S)
Jan-Erik Steen (S)
Anette Berg (C)
Roger Siljeholm (M)
Marie Sundlöf (SD)

Tjänstemän/övriga

Ingalill Frank, förvaltningschef
Emma Solin, ekonom
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare
Ann-Marie Molin, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen, §§ 108Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, §

Ersättare

Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare
Håkan Gustâv (L), ej tjänstgörande ersättare
Måns Ahlgren (SD), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Marie Sundlöf (SD)

Justeringens
plats och tid

Säter 2019-10-11

Underskrifter

Blad

Paragrafer

Sekreterare

b

§§ 108–113 och §§ 115–121
(Se 1a för § 114 – direktjustering)

Marie-Louise Snell
Ordförande

Hans-Göran Steneryd
Justerande

Marie Sundlöf

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-10

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Datum för
anslag

2019-10-11

Underskrift

Marie-Louise Snell

Utdragsbestyrkande

Datum för när
anslag tas bort

2019-11-04

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sn § 108

Sammanträdesdatum

Blad

2

Diarienummer: SN2019/0136

Information om missförhållande enligt 14 kap. 7 § Socialtjänstlagen
(2001:453) (SoL)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att inte göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) då de brister som framkommit i Lex Sarah utredningen inte bedöms ha något
samband med att flickan avvek från boendet.
2. Uppföljning av vidtagna åtgärder sker på nämnd februari 2020.
______
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om anmälan och utredning avseende allvarligt missförhållande enligt
14 kap. 7 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande

Justerande signatur

Delges
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sn § 109

Sammanträdesdatum

Blad

3

Diarienummer: SN2019/0148

Ansökan om bidrag Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS), för 2020
Socialnämndens beslut
Ansökan från Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) om bidrag på 5 000 kronor för 2020,
avslås.
______
Ärendebeskrivning
KRIS har ansökt om bidrag med 5000 kr för 2020.
KRIS
KRIS är en kamratförening, sedan drygt 20 år, bestående av före detta kriminella och missbrukare som hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk. Unga Kris är en ungdomsstyrd förening som bildades 2006 och som vänder sig till ungdomar 13-25 år. KRIS kamratförening och Unga Kris finns på flera orter i Sverige men bedriver ingen verksamhet i Dalarna.
Bakgrund
Säters kommun/Socialkontoret har tidigare lämnat bidrag till KRIS med 5 000 kr/år och då erhållit tidningsprenumeration på tidningen Vägen ut, fått ett företagsdiplom och kommunens logotype i två nummer av tidningen Vägen ut.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Ansökan

Justerande signatur

Delgivning
Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS)

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sn § 110

Sammanträdesdatum

Blad

4

Diarienummer: SN2019/0049

Internkontroll avseende utredningstider 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
• förhandsbedömningar
Underlag till beslut
Rapport om interkontroller

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sn § 111

Sammanträdesdatum

Blad

5

Diarienummer: SN2019/0167

Hantering av orosanmälningar avseende barn- och unga
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Med anledning av rapporter i media om en närliggande kommuns brister i hanteringen av orosanmälningar gällande barn- och unga, redovisar verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen hur orosanmälningarna hanteras i Säters kommun.
Vidare redovisas hur verksamheten arbetar med systematiskt kvalitetsarbete.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sammanträdesdatum

Sn § 112

Blad

6

Diarienummer: SN2019/0160

Namnförslag på nytt särskilt boende på Prästgärdet
Socialnämndens beslut
Ärendet återupptas den 14 november 2019.
______
Ärendebeskrivning
Diskussion om namnförslag på det nya särskilda boendet. Socialnämndens stödjer Kulturnämndens förslag ”Prästkällan” men lägger även förslaget Åsengården.
Bakgrund
Kulturnämnden har den 18 april 2018 föreslagit namnet Prästkällan som namn på det nya särskilda boendet med motiveringen:
”Ursprungligen fanns en källa i närheten till prästgården och arrendatorsjordbruket,
källan har funnits i närheten av första badplatsen alltså i Prästgärdets kontakt med sjön
Ljustern. Idag är den nog borta men det märks särskilt på våren när man ser hur vattenflödet rinner där källan förmodligen funnits.”

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sammanträdesdatum

Sn § 113

Blad

7

Diarienummer: SN2019/0144

Höjt bidrag till pensionärsorganisationer med eller utan volontäravtal
Socialnämndens beslut
1. Storleken på volontärbidragen ska årligen uppräknas enligt SCB:s konsumentprisindex
med föregående års årsmedel som grund för den årliga uppräkningen.
2. Ersättningsnivån för 2020 är 133 kronor/medlem för pensionärsorganisationer med volontärsavtal och 32 kronor/medlem för pensionärsorganisationer utan volontärsavtal.
______
Ärendebeskrivning
Pensionärsorganisationerna har via kommunala pensionärsrådet, lyft frågan om höjning av bidrag till pensionärsorganisationerna samt möjlighet till indexering för årlig uppräkning.
Nuvarande ersättning gäller sedan 2013 och ersättningen är 125 kronor/ medlem för de pensionärsföreningar som har volontärsavtal, samt 30 kronor /medlem för de pensionärsorganisationer som är utan volontärsavtal.
Enligt statistiken för SCB:s KPI (konsumentprisindex) för 2013 motsvarar 125 kronor idag dvs.
september 2019, 133 kronor och 30 kronor 2013 motsvarar idag 32 kronor.
Bakgrund
Socialnämnden har tecknat volontärsavtal med de flesta av pensionärsorganisationerna som är
representerade i Kommunala pensionärsrådet (KPR). I volontäruppdraget ingår att genomföra
aktiviteter riktade både till de egna medlemmarna och till innevånare i Säters kommun som inte
är medlem i den egna eller någon annan organisation. En del av aktiviteterna ska ha karaktären
av social samvaro för pensionärer i det egna boendet eller på något av kommunens särskilda boenden.
Volontärsuppdragen är ett komplement och inskränker inte på kommunens basansvar. Avtalen
reviderades senast 2018.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Beslut från Kommunala pensionärsrådet

Justerande signatur

Delgivning
Pensionärsorganisationerna
Socialförvaltningens ekonom

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sn § 114

Sammanträdesdatum

Blad

8

Diarienummer: SN2019/0168

Ökad kvot att ta emot anvisade flyktingar
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på de kostnader avseende ekonomiskt bistånd som kan medfölja ett beslut att ta emot fler flyktingar än vad som aviserats för 2020.
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
______
Ärendebeskrivning
Förfrågan om socialförvaltningens perspektiv på att ta emot fler nyanlända 2020 än vad som aviserats från Migrationsverket har kommit till verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen (IFO).
Socialförvaltningen kan se att socialnämndens budget skulle belastas i form av höjda kostnader
för försörjningsstöd.
Redovisning försörjningsstöd 10 månader eller längre
Verksamhetschef för IFO redogör för kartläggning av försörjningsstödsärenden som varit aktuella 10 månader eller längre.
Kartläggningen visar att antal hushåll med försörjningsstöd över 6 månader eller längre har ökat.
Andelen hushåll med långvarigt försörjningsstöd är ca 60 procent av totala antalet hushåll med
försörjningsstöd.
En grupp som det råder en oroväckande utveckling runt är nyanlända. Gruppen utgör ca 50
procent av ärenden med försörjningsstöd 10 månader eller längre. De flesta individerna i denna
grupp har behov av tolk i möten med IFO och har ofta ingen dokumenterad arbetslivserfarenhet.
Underlag till beslut
Redovisning försörjningsstödsärenden

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sammanträdesdatum

Sn § 115

Blad

9

Diarienummer: SN2019/0039

Budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2019-09-30.
Kommentar
Socialnämndens prognos för helåret 2019 är ± 0 kr.
En osäkerhet finns i prognosen på grund av ett ärende som ligger i förvaltningsrätten.
Osäkerheten består av handläggningstiden samt utfallet i förvaltningsrätten. Socialnämnden beräknar att kostnaden löper fram till och med december 2019.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sn § 116

Sammanträdesdatum

Blad

10

Diarienummer: SN2019/0040

Nya behov i Socialnämndens budget 2020–2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka socialnämndens budgetram med 2,3 miljoner 2020, vilket innebär en total budgetram motsvarande
256 985 tkr.
______
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har nya behov för 2020 som inte täcks av den preliminära ramen som tilldelats
av kommunfullmäktige. De nya behoven består av
• Två nya ärenden med personlig assistans till en kostnad av 2,3 milj. kr/år
• Köp av plats i gruppbostad i annan kommun till en kostnad av 2,8 milj. kr/år.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse

Justerande signatur

Delgivning
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sammanträdesdatum

Blad

11

Sn § 117

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2019-09-01 – 2019-09-30.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2019-09-01 – 2019-09-30.
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

•

§§ 64-75

Redovisade ordförandebeslut

•

Justerande signatur

Ersättning för inkomstbortfall till familjehem

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sammanträdesdatum

Blad

12

Sn § 118

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Information ges om:
• Kostandseffektiviseringar
• Nytt planeringssystem inom hemtjänsten är upphandlat. Verksamheten kommer att undersöka möjligheten att som en kvalitetssäkring använda systemet inom särskilt boende
• Flera kommuner kommer att gå ihop för att upphandla ett nytt verksamhetssystem för
handläggning av bistånd från socialnämnden
• Tilldelningsbeslut avseende projekteringen av särskilt boende
• Kostnader för utskrivningsklara
• Verktyg för att söka personuppgifter på kommunens filserver

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sn § 119

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2019/0164

Verksamhetsrapport (f.d. Uppföljning av verksamhetsstatistik)
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen informerar vid varje nämndssammanträde om verksamheternas utveckling i
form av månadsrapporter. Månadsrapporterna innehåller information om ekonomi, viktiga händelser, uppföljning av sjukfrånvaro, verksamhetens arbetsmiljö samt utvalda nyckeltal presenterade i diagramform.
Rapporterna uppdateras inför varje sammanträde i samarbete mellan verksamhetschef och förvaltningens ekonom. Rapporterna kommer sedan att användas som underlag inför bokslutskommentarer.
Bakgrund
Socialnämnden har under en längre tid presenterats en mängd statistik med utvalda nyckeltal för
varje verksamhet. Som en kvalitetsutveckling har förvaltningen arbetat fram verksamhetsrapporter som ska redovisas för socialnämnden vid varje sammanträde.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sammanträdesdatum

Blad
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Sn § 120

Delgivningar
Socialnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delgivning av beslut i kommunfullmäktige

•
•

Justerande signatur

Som ersättare i socialnämnden efter Marie Jakobsson (SD) välja Måns Ahlgren (SD)
Som ledamot i socialnämnden efter Ann-Sofie Siljeholm (M) välja Roger Siljeholm (M)

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-10-10

Sn § 121

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2019/0166

Samverkansöverenskommelse mellan barn- och utbildningsnämnden (Bun)
och socialnämnden (Sn)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer samverkansöverenskommelsen mellan Bun och Sn.
______
Ärendebeskrivning
Ingalill Frank, förvaltningschef Sn och Tobias Mårtensson, förvaltningschef Bun, har tagit fram
ensamverkansöverenskommelse som beskriver samverkansformer mellan Bun och Sn runt barn
och unga.
Samverkan
Syfte, mål och struktur med samverkan mellan Bun och Sn beskrivs i samverkansöverenskommelsen. Samverkan organiseras utifrån tre olika nivåer.
• Nivå 1 (presidiemöte Bun-Sn) beskriver den övergripande samverkan mellan nämnder
och förvaltningar.
• Nivå 2 beskriver bl.a. hur arbetsledningen ska samverka och nyttja resurser för att ge
bästa samhällsstöd för barn, unga och familjer.
• Nivå 3 beskriver hur det praktiska arbetet ska ske mellan de olika verksamheterna.
Bakgrund
Alla som arbetar med barn och unga ska samverka för att stödja barn som far illa, vilket bl.a. regleras i socialtjänstlagen och skollagen. Samverkansplikten gäller även barn som riskerar att fara
illa. Skolan och förskolan behöver samverka med socialtjänsten. Samverkan ska också ske med
polisen, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barn- och ungdomshabiliteringen och andra aktörer. Med en god samverkan kan man bättre lösa komplexa problem, särskilt när ett barn har ett
omfattande behov av stöd. Annars finns det risk att man arbetar parallellt och att ingen tar ansvar för helheten.
Underlag för beslut
Samverkansöverenskommelse

Justerande signatur

Delges
Barn- och utbildningsnämnden
Presidiemöte Bun-Sn

Utdragsbestyrkande

