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Diarienummer: SN2020/0111

Kartläggning 2020 av försörjningsstöd
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna och översänds till Kommunstyrelsen i Säters kommun för
kännedom.
______
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen och Emma Sandgren,1:e socialsekreterare vuxengruppen, redogör för kartläggning av försörjningsstöd 2020
Under 2019 presenterades resultatet från en kartläggning av de ärenden som varit aktuella för
försörjningsstöd 10 mån eller längre.
En ny kartläggning har genomförts under 2020 och resultatet visar en ökning av antal hushåll
från januari till april 2020. Andelen hushåll med långvarigt försörjningsstöd utgör ca 60 procent
av det totala antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd. Språkhinder, arbetslöshet och andra
myndigheters förändrade ersättningssystem är bidragande orsaker.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Kartläggning av försörjningsstöd

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-06-11

Sn § 69

Sammanträdesdatum
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Diarienummer: SN2020/0063

Internkontroll avseende förhandsbedömningar
– individ- och familjeomsorgen
Socialnämndens beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
I socialnämndens fastställda internkontrollplan 2020 anges att genomförd kontroll ska rapporteras till socialnämnden vid avvikelse enligt fastställd frekvens.
Individ- och familjeomsorgen redovisar genomförd avvikelse vid internkontroll avseende:
• Förhandsbedömningar gällande barn och unga, maj
Underlag till beslut
Rapport om internkontroller

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-06-11

Sn § 70

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2020/0113

Uppföljning av höjd ersättning för uppdragstagare i familjehemsvård
Socialnämndens beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Nästa uppföljning ska redovisas till Socialnämnden i januari 2021.
______
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen och Elin Proos, 1:e socialsekreterare barn- och ungdomsgruppen, redovisar resultat av höjd ersättning för uppdragstagare
i familjehemsvård.
Kostnaderna för placeringar i konsulentstödda barn- och ungdomsplaceringar har ökat under
senaste åren och det har varit svårt för kommunen att rekrytera egna familjehem då konsulentföretagen erbjuder högre arvoden än vad kommunen kunnat matcha. IFO påbörjade ett utvecklingsarbete inom familjehemsområdet hösten 2019 med målet att:
• Kommunen har nyrekryterat minst fem kommunala familjehem t om 31 mars 2020,
•

Kommunen har utformat ett strukturerat stöd för uppdragstagare 31 december 2019,

•

Alla placeringar som avslutas har varit planerade under perioden 1 januari-30 juni 2020.

Med syfte att öka kommunens förutsättningar att rekrytera egna familjehem beslutade Socialnämnden september 2019 om en höjning av arvodesersättningen för uppdragstagare i familjehemsvård med 6000kr/mån utöver SKRs rekommendationer. En effekt av det höjda arvodet är
att sex barn, under perioden september 2019-april 2020, har placerats i fyra nyrekryterade kommunala familjehem.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2019-09-12 att arvodesersättning för uppdragstagare i familjehemsvård
höjs med 6000 kr/månad, utöver SKL:s rekommendationer.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande

Justerande signatur

Delges
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0072

Motion om underhållning till våra äldre i kommunen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Reservation
Roger Siljeholm (M), Marie Sundlöf (SD) och Roger Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
______
Ärendebeskrivning
En motion om underhållning till våra äldre i kommunen lämnades av Moderaterna in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat
ärendet till Socialnämnden i Säters kommun.
Motionärens förslag
Med anledning av att socialförvaltningen tagit bort underhållningen till de äldre i kommunen föreslås att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen i uppdrag att åter organisera underhållning
till de äldre i vår kommun med en timanställning på 20 timmar i veckan. Med uppdraget att enbart underhålla våra äldre i kommunen, till en ca kostnad av 15 000 kr i månaden.
Yttrande
Socialförvaltningen ser ingen möjlighet att erbjuda underhållning till alla äldre i kommunen. De
äldre som tidigare haft möjlighet till underhållning har bott i nära anslutning till Fågelsången eller Skedvigården, och det är en liten grupp av de äldre i Säters kommun som har kunnat ta del
av dessa aktiviteter. Att anordna underhållning för våra äldre enligt yrkandet skulle innebära en
ökad kostnad med 288 tkr per år för Socialförvaltningen.
Bakgrund
Vid årsskiftet 2018/2019 upphörde kommunens tjänst för anhörigstöd. Förändringen genomfördes på grund av ekonomiska skäl och var möjlig då befattning ej är lagstadgad.
Personen som innehade tjänsten ordnade vissa aktiviteter på särskilt boende och bjöd ibland in
personer som bodde i lägenheter i anslutning till de särskilda boendena Fågelsången och Skedvigården. Detta var inga aktiviteter som alla äldre i kommunen kunde få förmånen att ta del av.
I samband med att tjänsten upphörde har detta uppdrag lagts ut på enhetscheferna som tillsammans med personalen på de särskilda boendena själva ska planera aktiviteter och underhållning.
För personer som bor i ordinärt boende finns möjlighet att ansöka om social samvaro i form av
biståndsbeslut.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Motion från Moderaterna

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande
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Sn § 72

Basala hygienrutiner inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsättning, med anledning av Covid-19
Ärendebeskrivning
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende för äldre, Klara Johansson, undersköterska
Enbackagården, Ann-Kristin Källgren, verksamhetschef för Hemtjänsten och Lena Lorenz,
verksamhetschef för Funktionsnedsättning, informerar om förvaltningens basala hygienrutiner.
Inom socialförvaltningen utbildas alltid personal som har kontakt med brukare/omsorgstagare i
hur de ska arbeta enligt basala hygienrutiner. Basal hygien omfattar handhygien och användning
av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i
den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner och spridning av
smitta.
I och med Covid-19-pandemin har det tillkommit användning av smittskyddsutrustning i form
av visir och munskydd när personal arbetar med individer med misstänkt eller konstaterad
smitta. Personal har fått utbildning i hur denna utrustning ska tas på och av för att förhindra
smittspridning.
Som ytterligare åtgärd planeras vikariers arbetspass så att deras tjänstgöring begränsas till en arbetsplats istället för att den får arbetspass över hela kommunen. Besöksförbud har införts i verksamheter där brukare/omsorgstagare bor och vistas. Verksamheterna Daglig verksamhet och
daglig sysselsättning har stängt. Istället träffar personalen dessa arbetstagare en och en och utföra aktiviteter utomhus.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Diarienummer: SN2020/0045

Budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2020-05-31.
Socialnämndens budget visar ett prognostiserat underskott på 7,6 milj. kr för 2020.
Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd till följd av att antal hushåll som får
försörjningsstöd ökat, kostnader för externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik,
kostnader för placeringar av barn och unga samt kostnader för förstärkning av bemanningen
inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning.
Med anledning av rådande situation med Covid-19 pandemin, så är de ekonomiska konsekvenserna mycket osäkra. Fram till 2020-05-31 syns ökade kostnader för sjuklöner, ökade kostnader
för mertid och för vikarier vid frånvaro samt ökade kostnader för skyddsutrustning.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-06-11

Sammanträdesdatum

Sn § 74
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Diarienummer: SN2020/0036

Politisk skrivelse med anledning av Socialnämnden i Varbergs kommuns
handläggning i fråga om överflytt av ärende till kommunen
Socialnämndens beslut
Sune Hemmingsson, ordförande i Socialnämnden Säters kommun, får i uppdrag att översända
en skrivelse till ordförande i Socialnämnden Varbergs kommun, med anmärkning på den utdragna handläggningstiden.
______
Ärendebeskrivning
Socialnämnden i Säters kommun har ansökt om överflytt av LSS-ärende till Socialnämnden i
Varbergs kommun. Farhågor finns att överflytt av ärende kan bli aktuellt först i augusti i år. Socialnämnden i Säter anser att detta medför onödigt lidande för individen och negativa konsekvenser för socialnämndens budget.
Bakgrund
En individ som i dag är aktuell i Säters kommun har överklagat Socialnämnden i Varbergs kommuns avslag på ansökan om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Förvaltningsrätten har i dom 13415–18, beslutat att Varbergs kommun inte har haft fog för avslaget.
Socialnämnden i Säters kommun har i februari i år ansökt om överflytt av LSS-ärende till Socialnämnden i Varbergs kommun med hänvisning till Förvaltningsrättens dom.
Delges
Verksamhetschef för Funktionsnedsättning
Enhetschef för Biståndsenheten

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-06-11

Sn § 75

Sammanträdesdatum
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Diarienummer: SN2020/0115

Omfördelning av Socialnämndens budget för del av organisation i syfte att
motverka oroligheter i och från ungdomsgrupper
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att omfördela budget och avsätter 50 000 kr för att kunna
stödja föreningar som vill vara vuxna på stan under sommaren och därmed motverka
oroligheter i och från ungdomsgrupper.
2. Beslutet är under förutsättning att även Barn- och utbildningsnämnden omfördelar medel för att bidra med motsvarande.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Det finns en social oro i kommunen och detta kan eskalera under sommaren när ungdomarna
har skollov. Kommunen har ett ansvar för att på olika sätt skapa trygghet för alla innevånare
och just nu finns behov av att ha trygghetsskapande åtgärder för att säkerställa det. Förslaget
som Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram är att några föreningar ska engageras i arbetet
med att skapa trygghet. Socialförvaltningen är positiv till ett sådant förslag.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen har av ordförande Sune Hemmingsson fått ett uppdrag att föreslå en omfördelning av budget samt även lämna förslag på organisation.
Uppdraget har givits bl.a. med anledning av Covid-19-situationen och dess påverkan på barnoch ungdomars fritid. Exempelvis har evenemang i anslutning till skolavslutningar ställts in. Att
evenemang ställs in under sommaren kan få till följd att stora grupper av ungdomar istället samlas under okontrollerade former. En organisation med fältassistenter kan då vara ett sätt att
stödja ungdomar samt att motverka/stävja uppkomna motsättningar. Efter en diskussion på
Kommunledningsgruppen så har Kommundirektören nu tagit ansvaret för att föra frågan vidare.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande

Justerande signatur

Delges
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0101

Viljeinriktning för beviljande av mer än 120 hemtjänsttimmar/månad
Socialnämndens beslut
1. När utredning visar att beviljade hemtjänsttimmar för en individ kommer att överstiga
120 timmar/månad är Socialnämndens viljeinriktning att rättspraxis ska följas så att
lämplighet av insats och kostnad för insats väger tyngst, vilket medför att i normalfallet
beviljas ett särskilt boende istället för hemtjänst när insatserna överstiger 120 timmar/månad.
2. Vid beviljande av mer än 120 hemtjänsttimmar/månad ska särskilda själ föreligga.
3. Beslut där mer än 120 hemtjänsttimmar/månad beviljas ska redovisas för socialnämnden.
______
Ärendebeskrivning
Förvaltningen önskar få Socialnämndens viljeinriktning för beviljande av insatser som sammanlagt överstiger timmar mer än 120 timmar/månad. Gränsen 120 timmar/månad är angiven med
hänvisning till att kostnaderna därefter överstiger kostnaderna för en plats på särskilt boende för
äldre.
Förvaltningen ser två alternativ till inriktningar:
1. att nämndens vilja är att rättspraxis ska följas där lämplighet av insatsen och kostnaden
för insatsen väger tyngst vilket medför att i normalfallet beviljas ett särskilt boende istället för hemtjänst över 120 timmar.
2. att nämndens vilja är att kvarboendeprincipen väger tyngre och att den enskilde har rätt
att välja att bo kvar i sitt hem trots att samma hjälp kan ges på ett särskilt boende till en
lägre kostnad för kommunen.
Rättspraxis
Den vägledande dom som finns och som är gällande än idag är RÅ 1986 ref 175.
För att bedöma rätten till utökade insatser ska en sammanvägning göras av:
1. Lämplighet i insatsen/insatserna
2. Vilja hos den enskilde
3. Kostnaderna för kommunen
Vad man kan utläsa av rättspraxis är att kommunernas kostnad för insatserna väger tyngre än
den enskildes vilja så länge boende i särskilt boende bedöms som lämpligt.
Delegation
I gällande delegationsordning har Socialnämnden i Säter fastställt att enhetschefen för Biståndsenheten har delegation på att fatta beslut avseende hemtjänst som överstiger 120 timmar per
månad.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Justerande signatur

Delgivning
Chef för Biståndsenheten
Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0112

Utnämnande av dataskyddsombud
Socialnämndens beslut
Josefin Andersson, verksamhetsutvecklare kommunstyrelseförvaltningen, utnämnds till dataskyddsombud för Socialnämnden i Säter.
______
Ärendebeskrivning
Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett dataskyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:
• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
•

kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument

•

informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också:
• ge råd om konsekvensbedömningar
•

vara kontaktperson för Datainspektionen

•

vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen

•

samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Bakgrund
Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen in och ersatte Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen innehåller förstärkta regler för att skydda personuppgifter som behandlas av
bl.a. myndigheter. Socialnämnden behandlar i regel personuppgifter med stöd av Lag (2001:454)
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och Patientdatalag (2008:355).
Delges
Josefin Andersson, kommunstyrelseförvaltningen
Malin Karhu Birgersson, kommunstyrelseförvaltningen
Socialförvaltningens Ledningsgrupp
Socialförvaltningens Stab

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
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Sn § 78

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2020-05-01 – 2020-05-31.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-05-01 – 2020-05-31.
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

•
•
•
•
•

Justerande signatur

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

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-06-11

Sammanträdesdatum
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Sn § 79

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Verksamhetsinformation
• Förvaltningen planerar att omvandla enhetschefstjänsten för Biståndsenheten till en
verksamhetschefstjänst.
Syftet är dels att tydliggöra organisationen dels att lyfta Biståndsenheten till en egen
verksamhet med samma ställning som övriga verksamheter under socialnämnden. Biståndsenheten är den verksamhet som ansvarar för beslutade insatser som påverkar
kostnader inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsättning.

Justerande signatur

•

Socialförvaltningens systemförvaltare har sagt upp sig. Istället för att socialförvaltningen ska rekrytera en ny systemförvaltare har förvaltningen kommit överens med
IT-enheten att tjänsten ska ligga under den verksamheten men vara riktad mot socialförvaltningen. Annons är ute.

•

Funktionen Tjänsteman i Beredskap (TIB) har satts i bruk i kommunen vilket har
uppmärksammat alla automatlarm som kontinuerligt aktiveras. TIB schemaläggs mellan ledningschefer utifrån frivillighet.

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-06-11

Sn § 80

Sammanträdesdatum
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Diarienummer: SN2020/0044

Verksamhetsrapport och uppföljning av verksamhetsstatistik
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen informerar vid varje nämndssammanträde om verksamheternas utveckling i
form av verksamhetsrapporter. Rapporterna 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 redovisas för socialnämnden vid varje sammanträde.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2020-06-11

Sammanträdesdatum

Sn § 81

Delgivningar
Socialnämndens beslut
Delgivningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delgivningar

•

Justerande signatur

Sommaravtal avseende sjuksköterskor

Utdragsbestyrkande

Blad
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