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Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-16.00

Beslutande

Sune Hemmingsson, ordförande (C)
Jan-Erik Steen (S)
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M)
Birgitta Sputnes (S)
Per-Inge Nyberg (S)
Louise Winberg (C)
Anette Berg (C)
Roger Siljeholm (M)
Marie Sundlöf (SD), §§ 14-22

Tjänstemän/övriga

Ingalill Frank, förvaltningschef
Emma Solin, ekonom
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, §§ 14–15
Katarina Ingers, 1:e socialsekreterare, §§ 14–15

Ersättare

Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare
Erik Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare
Håkan Gustâv (L), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Johan Fredriksson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 14-23

Marie-Louise Snell
Ordförande

Sune Hemmingsson
Justerande

Johan Fredriksson

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

Socialnämnden

Sammanträdes-datum

2020-02-13

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Datum för
anslag

2020-02-18

Underskrift

Marie-Louise Snell

Utdragsbestyrkande

Datum för när
anslag tas bort

2020-03-11
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Diarienummer: SN2019/0136

Uppföljning av missförhållande enligt 14 kap. 7 § Socialtjänstlagen (2001:453)
(SoL)
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Återrapportering om vidtagna åtgärder i samband med en utredning om missförhållande under
augusti 2019. De interna bristerna har åtgärdats och en detaljerad rutin för handläggning av så
kallade hedersärenden har tagits fram.
Bakgrund
Den 10 oktober 2019 informerade verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen om en utredning om missförhållande med anledning av att en 14-årig flicka, omhändertagen enligt 1 och
2 §§ LVU, avvikit från det skyddade boende där hon placerats och befarades även ha förts utomlands av anhöriga. Utredningen visade att vissa brister förekommit i handläggningen av ärendet. Den sammantagna bedömningen var dock att de brister som framkommit och beskrivits i
utredningen inte hade något samband med att flickan avvek från boendet.
Socialnämnden beslutade att en redovisning av vidtagna åtgärder ska ske på socialnämndens
sammanträde i februari 2020.
Delges
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0009

Informationen om försörjningsmåttet 2014–2018 för Säters kommun
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Molin, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen informerar om försörjningsmåttet 2014–2018 för Säters kommun.
Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassa, Arbetsförmedling (inkl A-kassa) och kommunernas försörjningsstöd. Etableringsersättning som utbetalas till invandrare som deltar i etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen
ingår i redovisade summor för arbetslösa. Kategorierna är: ohälsa, arbetslöshet och ekonomiskt
bistånd
Försörjningsmåttet ska avse alla individer i åldrarna 16-64 år och visar totalt utbetalt belopp och
genomsnittlig utbetalning per individ i 1000-tals kronor. Uppgifterna redovisas årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sammanställs för riket, län och kommun.
Säters kommun har legat på en stabil nivå under åren 2014-2018 med ett försörjningsmått på 17
tkr per individ varav den högsta andelen avser ersättningar för kategorin ohälsa. Säter ligger i
nivå med riket men något under snittet för Dalarnas län.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer. SN2020/0035

Habiliteringsersättning för år 2020
Socialnämndens beslut
1. Under 2020 ska habiliteringsersättning betalas ut till personer med beslut på daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS § 9 punkt 10.
Detta är under förutsättning att kommunen ansöker om det stöd/medel som finns att
söka för habiliteringsersättningen från Socialstyrelsen.
2. Dagersättningen höjs enligt följande; 65 kronor för arbete hel dag (minst 4 timmar) och
30 kronor för att arbeta halv dag (1 till 4 timmar).
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att personer med funktionsnedsättning som tillhör personkrets 1 o 2 i LSS
bör få ersättning i form av habiliteringsersättning för de arbetsuppgifter som personerna utför.
Regeringens satsning på stöd/medel till kommunerna för habiliteringsersättning har ingen sluttidpunkt enligt departementssekreterare för Socialdepartementet. Så länge regeringen inte fattar
ett nytt beslut i fråga om satsningen kommer bidraget att utbetalas till kommunerna även under
2020. Den nivå av ersättning som kommunen kan söka möjliggör att höja ersättningen till personerna med 15 kronor till 65 kronor per heldag och med 5 kronor till 30 kronor per halvdag.
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.
Socialnämnden beslutade i 154 §, 2018-12-06, att betala ut habiliteringsersättning under2019
Bakgrund
Regeringen har via socialstyrelsen möjliggjort för kommuner att söka ersättning för att kunna
införa/höja habiliteringsersättningen, då många kommuner har tagit bort denna ersättning till
målgruppen.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande

Justerande signatur

Delges
Socialförvaltningens ekonom
Verksamhetschef för Funktionsnedsättning

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2019/0039

Bokslut med kommentarer för 2019
Socialnämndens beslut
Redovisningen av socialnämndens årsbokslut med kommentarer för 2019 fastställs.
______
Ärendebeskrivning
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar årsbokslut med bokslutskommentarer för år
2019.
Årsbokslut
Socialnämnden redovisar ett underskott för 2019 motsvarande -37 tusen kronor enligt tabellen
nedan:
Verksamhet

Socialnämnden/gemensam verksamhet
Individ- och familjeomsorg
Biståndshandläggning
Särskilt boende
Hälso- och sjukvårdsteamet

Resultat 2019 (tkr)

+ 917
+ 1 322
- 59
- 1 012
- 500

Funktionsnedsättning

- 1 467

Hemtjänst

- 2 814

Bostadsanpassning
Integration
Totalt

+ 128
+ 3 449
- 37

Bokslutskommentarer
Förutom det ekonomiska resultatet redovisas i bokslutskommentarerna viktiga händelser, personalsituationen, arbetsmiljöarbetet, internkontroll, mål samt utmaningar och tankar om framtiden.

Underlag till beslut
Bokslutskommentarer
Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0017

Socialnämndens kompetensförsörjningsplan 2019–2023
Socialnämndens beslut
Socialnämndens kompetensförsörjningsplan för 2019–2023, daterad 2020-02-13, fastställs.
______
Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar förslag till kompetensförsörjningsplan för Socialnämndens verksamheter 2019–2023.
Kompetensförsörjningsplanen för socialnämnden har som mål att tillförsäkra verksamheternas
behov av kompetent personal samt att arbeta för att behålla och utveckla personalen.
Bakgrund
Utifrån den kompetensförsörjningsplan som antagits av Säters kommunfullmäktige 2019-02-14,
har nämnderna fått i uppdrag att ta fram en förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan för
konkreta åtgärder/aktiviteter för perioden 2019 - 2023.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Socialnämndens Kompetensförsörjningsplan

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0020

Revidering av Socialnämndens delegationsordning
Socialnämndens beslut
Socialnämndens delegationsordning, daterad 2020-02-13, fastställs.
______
Ärendebeskrivning
Socialnämndens delegationsordning har uppdaterats med delegation till förvaltningschef att utse
attestant och därmed fastställa ny attestlista.
Delegationsordningen innehåller en förteckning över vilka som har fått delegation på att fatta
beslut i socialnämndens ställe.
Underlag till beslut
Delegationsordningen

Justerande signatur

Delges
Ledningsgrupp
Stab

Utdragsbestyrkande
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Sn § 20

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2020-01-01 – 2020-01-31.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-01-01 – 2020-01-31.
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

Redovisning av ordförandebeslut i brådskande ärenden

•

Två beslut 2020-02-07 avseende umgängesrestriktioner

Redovisade delegationsbeslut arbetsutskottet

•

Justerande signatur

§§ 3-5

Utdragsbestyrkande
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Sn § 21

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Ingalill Frank, förvaltningschef informerar:
• Arbetsbelastningen i Socialförvaltningens Ledningsgrupp och Stab är ansträngd bl.a. till
följd av tjänster som inte ännu återbesatts; handläggare av bostadsanpassningsbidrag och
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Justerande signatur

•

Arbetsbelastningen i hälso- och sjukvårdsteamet är för närvarande hög till följd av bl.a.
avancerade sjukvårdsärenden, sjukdom bland personal och brist på vikarier. På grund av
detta kommer verksamheten att vända sig till bemanningsföretag för att stärka upp personalgruppen

•

Deltagande i konferensen ”Socialtjänstens utmaningar” och ”Att lyssna på tillitsdelegationen”

•

Det upphandlade planeringssystemet är fortfarande inte satt i drift till följd av fortsatta förhandlingar med leverantören

•

Kommunens har tecknat ett avtal om hälsoförsäkring med SKANDIA. Avtalet omfattar
två delar: Proaktiva insatser i form av personlig vägledning och Friskvårdsinsats (digitalt
verktyg) och bonus

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av verksamhetsstatistik
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Presentation av statistik med utvalda nyckeltal för varje verksamhet.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0021

Verksamhetsuppföljning – Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden besöker Individ- och familjeomsorgen där bl.a. Ann-Marie Molin, verksamhetschef, informerar om verksamheten.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

