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SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sammanträdesdatum

Blad

1

Plats och tid

Folkets Hus Säter kl. 08.15-16.00

Beslutande

Sune Hemmingsson, ordförande (C) §§ 82–97
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) §§ 82–97. Ordförande under § 98, ej beslutspunkt
Jan-Erik Steen (S)
Birgitta Sputnes (S)
Håkan Gustâv (L)
Louise Winberg (C)
Anette Berg (C)
Roger Siljeholm (M)
Roger Karlsson (SD)

Tjänstemän/övriga

Emma Solin, ekonom
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare
Maria König, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), § 82
Emmas Sandgren, 1:e socialsekreterare Individ- och familjeomsorgen, §§ 83–86
Lena Lorenz, verksamhetschef Funktionsnedsättning, § 87
Ingalill Frank, sektorchef, §§ 90–96 (via telefon)
Katarina Ingers, 1:e socialsekreterare, individ- och familjeomsorgen, § 97
Elin Proos, 1:e socialsekreterare, individ- och familjeomsorgen, § 97

Ersättare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer

§§ 82–97

Sekreterare

Marie-Louise Snell
Ordförande

Sune Hemmingsson
Justerande

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-10

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Datum för
anslag

2020-09-21

Underskrift

Marie-Louise Snell
Utdragsbestyrkande

Datum för när
anslag tas bort

2020-10-13

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sammanträdesdatum

Sn § 82

Presentation av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Ärendebeskrivning
Presentation av Maria König, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Maria har 50% tjänst som MAS och 50% tjänst som utredare.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

Blad

2

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sn § 83

Sammanträdesdatum

Blad

3

Diarienummer. SN2020/0148

Klagomål till IVO avseende missförhållande
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Emma Sandgren, 1:e socialsekreterare Individ- och familjeomsorgen, informerar om klagomål
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende missförhållande vid Statens Institutionsstyrelses (SIS) institution Brättegården i Vänersborgs kommun.
IVO har informerat att klagomålet kommer att ingå i IVO:s pågående tillsyn av Brättegården.
SIS huvudkontor kommer att delges klagomålet för eventuella åtgärder kring deras ledningssystem då IVO ser allvarligt på uppgifterna från oss.
Underlag till beslut
Klagomål till IVO

Justerande signatur

Delges
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sn § 84

Sammanträdesdatum

Blad
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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 – juli
• Utredningstider gällande barn och unga, maj - juli
Underlag till beslut
Rapporter om internkontroller maj - juli

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sammanträdesdatum

Sn § 85

Blad

5

Diarienummer: SN2020/0150

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Socialnämndens beslut
Reviderade lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd daterad 2020-09-10 fastställs.
______
Ärendebeskrivning
Emma Sandgren, 1:e socialsekreterare Individ- och familjeomsorgen, redovisar för reviderade
riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Revideringen har skett utifrån nya regler och domslut som varit prejudicerande.
De lokala riktlinjerna syftar till att ge vägledning för personal i handläggningen av ekonomiskt
bistånd.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Reviderade riktlinjer

Justerande signatur

Delges
1:e socialsekreterare vuxengruppen IFO
Verksamhetschef IFO

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sn § 86

Sammanträdesdatum

Blad

6

Diarienummer: SN2020/0160

Utbetalning försörjningsstöd till registerledare eller båda parter i hushåll
Socialnämndens beslut
1. Sektorchefen får i uppdrag att utreda om utbetalning av försörjningsstöd ska fördelas
lika mellan båda parter i hushållet, istället för att utbetalning sker enbart till den som ligger som registerledaren i systemet.
2. Återrapport ska ske senast i januari 2021.
______
Ärendebeskrivning
I många kommuner i Sverige, även i Säters kommun, är det mannen som är registerledare när ett
hushåll söker om försörjningsstöd. Detta innebär att det är mannen som får utbetalningen på
sitt konto om inget annat anges i ansökan.
Socialnämnden vill nu att rutinen för utbetalning av försörjningsstöd ses över så att utbetalning
av försörjningsstöd fördelas lika mellan båda parter i hushållet.
Delges
Ingalill Frank, sektorchef
Ann-Marie Molin, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen
Emma Sandgren, 1:e socialsekreterare Individ- och familjeomsorgen

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sn § 87

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2020/0153

Bostadskarriär inom verksamheten Funktionsnedsättning
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens viljeinriktning är att den individ som idag har ett beslut på bostad enligt
LSS 9 § punkt 9, bostad med särskild service för vuxna, och som uttrycker en önskan,
ska kunna få flytta till egen lägenhet.
2. Återrapportering med uppföljning och utvärdering ska ske senast 2021-05-01.
______
Ärendebeskrivning
Sociala sektorns vilja är att personer som idag har ett beslut på bostad enligt LSS 9 § punkt 9,
bostad med särskild service för vuxna, och som uttrycker en önskan ska kunna få flytta till egen
lägenhet.
Syftet med denna bostadskarriär är att öka personers möjlighet att påverka och göra förflyttningar utifrån egna önskemål. Samtidigt frigörs lägenheter i servicebostäder till andra personer
som fått beslut på insatsen 9 § punkt 9 LSS.
Bakgrund
Socialnämndens övergripande mål nr 3 för år 2020 - 2023 gällande en omsorgsfull boendeutveckling visar tydligt på behovet av olika boendeformer och att aktivt verka för att dessa finns
för att motsvara behovet på lång och kort sikt för medborgare i Säters kommun.
Verksamheten funktionsnedsättning har som mål i verksamhetsplanen att uppmuntra till ökad
rörlighet i bostadsfrågor. Lagen LSS är tydlig med att den enskilde personen ska kunna påverka
sin situation genom stöd av personal till ökad självständighet och delaktig i sitt eget liv.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande med bilaga

Justerande signatur

Delges
Verksamhetschef för funktionsnedsättning
Chef för biståndsenheten
LSS-handläggare

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sn § 88

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2020/0156

Uppföljning av mål i nämndsplan och verksamhetsplan 2020–2023
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Varje verksamhetsområde (individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvårdsteamet, särskilt boende, hemtjänst och funktionsnedsättning) inom sociala sektorn har gjort en uppföljning av respektive verksamhets mål.
En bedömning har gjorts huruvida målet är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. Eventuella
åtgärder och aktiviteter som kommer att vidtas för att uppnå målen beskrivs.
Bakgrund
Enligt mall framtagen för nämndsplaner i Säters kommun ska rapportering av uppföljning ske
till kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, i samband med delårs- och bokslut. I sociala sektorns verksamhetsplan beskrivs hur sektorn ska arbeta med socialnämndens mål. Varje verksamhetsområde inom sektorn har upprättat mål, delmål och aktiviteter för att nå målen.

Justerande signatur

Underlag till beslut

Delges

Tjänsteutlåtande
Redovisning av måluppfyllelse

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sammanträdesdatum

Sn § 89

Blad
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Diarienummer: SN2020/0045

Delårsbokslut med budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning med delårsbokslut t.o.m.
2019-08-31.
Sammanfattning
Socialnämndens budget för 2020 visar ett prognostiserat underskott motsvarande 9,4 milj. kr.
Bidragande orsaker är ökade kostnader till följd av stigande antal hushåll med försörjningsstöd,
ökade kostnader för externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik, ökade kostnader
för placeringar av barn och unga samt ökade kostnader för förstärkning av bemanningen inom
hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning.
Sociala sektorn har, med anledning av covid-19, återsökt 1,1 milj. kr hos Socialstyrelsen för merkostnader under perioden februari-augusti 2020. Ansökan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad
och därför inte med i Socialnämndens prognos.
Underlag till beslut
Budgetuppföljning tom augusti 2020

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sammanträdesdatum

Sn § 90

Blad
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Diarienummer: SN2020/0078

Budget 2021–2023
Socialnämndens beslut
Socialnämndens ökade kostnader och behov är 8 803 milj. kr. över tilldelad ram från kommunfullmäktige.
Socialnämnden beslutar:
1.
att genomföra följande besparingar på 2 760 milj. kr.:
•
•
•
•
•
•
•

2.

Vårdkedja på hemmaplan för individer med
missbruksproblem
Rekrytera kommunala familjehem
Hemutredningar som alternativ till utredningsplaceringar
Ersättning externa assistansbolag
Ej återbesätta pensionsavgång (biträdande sektorchef)
Effektivisering bostadsanpassning/avgiftshandläggning
Effektivisering enl. kostutredning

200 tkr
360 tkr
400 tkr
300 tkr
400 tkr
250 tkr
850 tkr

socialnämnden begär utökad budgetram för 2021 med 6 043 milj. kr.

______
Yrkande
Sune Hemmingsson (C), Anette Berg (C), Louise Winberg (C), Birgitta Sputnes (S), Jan-Erik
Steen (S) yrkar på att genomföra besparingar på 2 760 milj. kr samt att göra en framställan till
Kommunfullmäktige om utökad budgetam med 6 043 milj. kr avseende Socialnämndens budget
för 2021.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla yrkandet om besparingar på 2 760 milj. kr samt att
begära utökad budgetram med 6 043 milj. kr och finner att nämnden bifaller yrkandet.
______
Ärendebeskrivning
Enligt den preliminära budgetram som tilldelats Socialnämnden 2021 utifrån budgetdirektiv fastställda av Kommunfullmäktige, finns behov att vidta åtgärder som ger en besparing på cirka 8,8
miljoner kronor.
Sociala sektorn har tagit fram förslag på åtgärder med tillhörande konsekvensbeskrivningar.
Underlag till beslut
Budgetunderlag för 2021–2023 med konsekvensbeskrivningar

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsen
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab
Ekonomikontoret
Kommunal Dalarna
Vision
Vårdförbundet

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sn § 91

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2020/0076

Nämndsplan 2021–2023
Socialnämndens beslut
Socialnämndens reviderade nämndplan för 2021–2023 fastställs.
______
Ärendebeskrivning
I samband med att budget för 2021–2023 fastställs har Socialnämndens nämndsplan för 2020–
2023 uppdaterats med aktuell information.
Uppdateringar
Nämndsplanen har uppdaterats enligt följande:
• Förordet av Socialnämndens ordförande
• Integrationen har tagits bort som ett av Socialnämndens ansvarsområden
• Ett stycke om Barnkonventionen inlagt
• Siffran för sjuktal och Sysselsättningsgrad har uppdaterats med aktuell siffra för 2019
• Nulägessituationen har uppdaterats med en beskrivning av läget till följd av pandemin
Nämndsplan
Socialnämndens nämndsplan t.o.m. 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
Sociala sektorns Ledningsrupp/Stab
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sn § 92

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: SN2020/0116

Ansökan om bidrag till Väntjänsten 2020
Socialnämndens beslut
1. Väntjänsten i Säters kommun beviljas 15 000 kr för år 2020.
2. Från och med 2021 ska storleken på bidraget till Väntjänsten årligen uppräknas enligt
SCB:s konsumentprisindex, med föregående års årsmedel som grund för den årliga uppräkningen.
______
Ärendebeskrivning
Enligt befintligt avtal som upprättats mellan Socialförvaltningen i Säters kommun och Väntjänsten Säter ansöker Väntjänsten om bidrag med 15 000 kr för 2020.
I avtalet mellan Väntjänsten och Säters kommun anges ingen summa. Sociala sektorn föreslår att
avtalet revideras och att det i nya avtalet anges en bidragssumma. Sociala sektorn föreslår vidare
att bidragssumman, från och med 2021, uppräknas enligt SCB:s konsumentprisindex med föregående års årsmedel som grund för den årliga uppräkningen.
Bakgrund
Säters kommun och Säterbygdens församling har sedan 1994 ett etablerat samarbete kring väntjänsten. Ett skriftligt samverkansavtal upprättades 2011, avtalet reviderades 2017 och tydliggör
respektive parts åtaganden. Säters kommun har i enlighet med samverkansavtalet utgivit ett årligt bidrag till väntjänst verksamheten.
Väntjänsten är ett komplement till socialtjänstens verksamhet och inskränker inte på kommunens basansvar enligt Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Säterbygdens församling
har väntjänst verksamhet i alla kommundelar och avsätter årligen resurser och ekonomiska medel för detta.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Förslag till nytt avtal
Ansökan

Justerande signatur

Delges
Sofia Myrsell, pedagog Säterbygdens församling
Emma Solin, ekonom Sociala sektorn

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sammanträdesdatum

Sn § 93

Blad

13

Diarienummer: SN2020/0154

Socialnämndens sammanträdesplan 2021
Socialnämndens beslut
Datum och tider för 2021 avseende sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens
arbetsutskott, ärendeberedningar och dag för när handlingar senast ska vara inlämnade, fastställs
enligt förslag.
______

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har för 2021 tagit fram förslag till datum och tider avseende sammanträdesdagar
för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott, ärendeberedningar och dag för när handlingar senast ska vara inlämnade, enligt följande:
Socialnämndens datum
Sista inlämningsdag av
underlag till kallelse Sn

Presidieberedning

Socialnämnd (Sn)

Senast kl. 14.00

Kl. 10.00-12.00

Torsdagar, kl. 08.15

Anteckning

Tisdag 12 januari

Torsdag 14 januari

21 januari - heldag

Verksamhetsbesök Hälso- och
sjukvårdsteamet, ansvarig Lena
Forsberg

Tisdag 26 januari

Torsdag 28 januari

11 februari - heldag

Verksamhetsbesök Biståndsenheten, ansvarig Camilla Ånnemark

Tisdag 23 februari

Torsdag 25 februari

11 mars - heldag

Verksamhetsbesök Socialförvaltningens Stab, ansvarig Ingalill Frank

Tisdag 23 mars

Torsdag 25 mars

15 april

Budget +Nämndsplan

Tisdag 27 april

Torsdag 29 april

12 maj

OBS! Onsdag

Tisdag 25 maj

Torsdag 27 maj

10 juni

Tisdag 24 augusti

Torsdag 26 augusti

16 september

Tisdag 28 september

Torsdag 30 september

14 oktober

Tisdag 26 oktober

Torsdag 28 oktober

11 november

Tisdag 23 november

Torsdag 25 november

9 december

Delårsbokslut

Forts.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sammanträdesdatum

14

Sn § 93 forts.
Socialnämndens arbetsutskott
Sista inlämningsdag av underlag till kallelse SnAu

Social-nämndens arbetsutskott (SnAu)

Senast kl. 14.00

Torsdagar Kl. 08.15-10.00

Torsdag den 21 januari

28 januari

Torsdag den 18 februari

25 februari

Torsdag den 18 mars

25 mars

Torsdag den 22 april

29 april

Torsdag den 20 maj

27 maj

Torsdag den 17 juni

23 juni

Torsdag den 19 augusti

26 augusti

Torsdag den 23 september

30 september

Torsdag den 21 oktober

28 oktober

Torsdag den 18 november

25 november

Torsdag den 9 december

16 december

Justerande signatur

Anteckning

OBS! Onsdag

Delges
Socialnämnden
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Blad

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sammanträdesdatum

Sn § 94

Delgivningar
Socialnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delgivningar

Justerande signatur

•

Tackbrev fån BRIS avseende verksamhetsbidrag

•

Tackbrev från RSMH Hoppet för utdelade fondmedel

•

Verksamhetsberättelse från SKPF

Utdragsbestyrkande

Blad

15

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sammanträdesdatum

Blad

16

Sn § 95

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Ingalill Frank, sektorchef, informerar:
• Covid-19 – ingen pågående smitta i någon av verksamheterna

Justerande signatur

•

Högre arbetsbelastning för ledningen inom Sociala sektorn till följd av att tjänsten som biträdande sektorchef inte återbesätts

•

Ny systemförvaltare anställd på IT-enheten med inriktning mot Sociala sektorn. Systemförvaltaren sitter därför med i Sociala sektorns ledningsgrupp

•

Planering pågår att omvandla tjänsten som enhetschef för Biståndsenheten till verksamhetschef

•

Sociala sektorn kommer under en period att ta över arbetsgivaransvaret för två anställda på
RSMH Hoppet i Säter

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sn § 96

Sammanträdesdatum

Blad
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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

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-10

Sammanträdesdatum

Sn § 97

Blad
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Diarienummer: SN2020/0025

Information om Barnkonventionen
Ärendebeskrivning
Katarina Ingers, 1:e socialsekreterare och Elin Proos, 1:e socialsekreterare, informerar om hur
individ- och familjeomsorgen i sitt arbete tar hänsyn till barn och deras rättigheter utifrån Barnkonventionen.
Bakgrund
Barnkonventionen är lag från och med 2020. Ett arbete måste ske övergripande i kommunen
men även i förvaltningen. Lagstiftningen ställer stora krav på att kommunen hanterar arbetet
och processerna om barnens rättigheter och hur vi säkerställer att barn tillfrågas och kan vara
med att påverka beslut som rör barn.
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