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Sn § 59 
 
 
Presentation av verksamhetsområdeschef för biståndsenheten och 
LSS/Socialpsykiatri 
 
Ärendebeskrivning 
Presentation av Lena Wilstrand, verksamhetsområdeschef för biståndsenheten och 
LSS/Socialpsykiatri sedan 1 juni 2016. 
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Sn § 60    Dnr SN2016/0073 
 
 
Motion om placering av minderåriga i äktenskap 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar tjänstemannayttrandet som sitt eget och föreslår att motionen avseende 
placering av minderåriga i äktenskap avslås. 
 
 
Yrkanden och förslag 
Jenny Nordahl (SD) yrkar att socialnämnden ska föreslå bifall till motionen. 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Jenny Nordahls (SD) yrkande om bifall till motionen mot förvaltningens 
förslag om avslag och finner att förvaltningens förslag om avslag vinner nämndens bifall. 
 
Reservation 
Jenny Nordahl (SD) reserverar sig mot beslutet 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har till socialnämnden remitterat motion avseende placering av min-
deråriga i äktenskap. 
 
Motionärernas förslag 
Att ansvarig verksamhetschef får i uppdrag att tillse att inga minderåriga som påstår sig vara 
gift i fortsättningen kommer att placeras hos sina makar av socialtjänsten. 
Att ansvarig verksamhetschef får i uppdrag att redovisa för kommunfullmäktige hur många 
minderåriga som påstått sig vara gifta som de senaste fem åren placerats hos sina makar. 
 
Yttrande 
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen harskrivit ett yttrande 
i ärendet. 
 
Bakgrund 
En motion från Sverigedemokraterna avseende placering av minderåriga i äktenskap lämna-
des in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-15. 

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsens för beredning. 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sn § 61 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 § Kommunallagen  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 
Perioden 2016-05-01 – 2016-05-31 

• enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL  
• enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Soci-

alförsäkringsbalken 
 
Redovisade delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen 
Perioden 2016-05-01 – 2016-05-31 

• 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 
• §§ 67-84 
 

Redovisning av socialförvaltningens tecknade avtal 2016-05-11 – 2016-06-07 
• Dnr 16-55 
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Sn § 62    Dnr SN2016/0056 
 
 
Budgetuppföljning 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2016-05-31. 
Socialnämnden visar ett prognostiserat överskott på 2,1 milj. kr. 
 
Kommentarer 

• LSS visar ett underskott på ca 2,2 milj. kr.  
Orsaken är köp av en ny plats för 6 900 kr/dygn som inte var budgeterad 2016 

• Ordinärt boende (hemtjänst) visar ett överskott på ca 0,7 milj. kr.  
Orsaken är minskat insatsbehov jan-maj. 

• Integrationen visar ett beräknat överskott på ca 3,1 milj. kr.  
Budgeten är baserad på avtalet om 80 platser men prognosen är något osäker ef-
tersom det finns många osäkra faktorer. 
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Sn § 63    Dnr SN2016/0131 
 
 
Revidering av socialförvaltningens attestförteckning 
 
Socialnämndens beslut 
Reviderad attestförteckning daterad 2016-06-16 fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Attestförteckningen för socialförvaltningens verksamhetsområden är reviderad. 
Attestförteckningen revideras två gånger per år och vid behov. 
 
 
Delges 
Vo-chefer 
Stab 
Ekonomikontoret 
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Sn § 64    Dnr SN2016/0130 
 
 
Information om översyn av avgiftssystemet inom äldre- och handikapp-
omsorgen 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, informerar om pågående översyn av avgiftssystemet 
inom äldre- och handikappomsorgen. En direktupphandling har genomförts för att anlita en 
extern part för hjälp med översynen. Översynen kommer att pågå under hösten 2016. Sen-
aste översynen var 2006. 
Syftet med översynen är att förbättra och förenkla avgiftssystemet.  
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Sn § 65    Dnr SN2015/0173 
 
 
Tvätt-hantering inom Hemtjänsten 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tillstyrker förvaltningens förslag att under en projektperiod över-
låta tvätthantering inom Hemtjänsten till vinnaren i upphandlingen. 

2. Utvärderingen av projektet ska redovisas till Socialnämnden innan projekttidens 
utgång. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Till följd av beslut i socialnämnden 2016-03-17 har socialförvaltningen gett upphandlingscen-
ter i Ludvika i uppdrag att genomföra en upphandling avseende tvätthantering inom hem-
tjänsten. En kravspecifikation har tagits fram av socialförvaltningen. 
Kriterier som socialförvaltningen tittat särskilt på: 

• angivelse av projekttid 1 år med möjlighet till förlängning med 1 år 

• beräknade kostnader för 
projekttiden 

Uppgiften är sekretessbelagd till dess att upphandlingen 
är formellt avslutad men förvaltningen kan se att kostna-
derna kan hanteras inom befintlig budget.  

• beskrivning av konsekven-
ser avseende antalet per-
sonal hos omsorgstagaren 

Antalet personal kring omsorgstagaren reduceras genom 
färre besök i samband med tvätt hanteringen. 

• villkoren för upphandling Samtliga villkor i upphandlingsunderlaget är kontrolle-
rade. 

Ärendets handläggning 
Socialnämnden beslutade 2016-03-17 att återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen 
att komplettera underlaget med angivelse av projekttid, beräknade kostnader för projektti-
den, beskrivning av konsekvenser avseende antalet personal hos omsorgstagaren samt villko-
ren för upphandling 
 
Bakgrund 
Förvaltningen föreslår att ett projekt inleds om samverkan med extern part för att utför hem-
tjänstens beviljade insatser av tvätt i ordinärt boende. 
Det skulle innebära att en anlitad part hämtar tvätten direkt hos omsorgstagaren och levere-
rar den tvättad, struken/manglad två dagar senare. Detta frigör personal resurser för hem-
tjänsten, samtidigt som det ger arbetstillfällen för gruppen som är anställda av den anlitade 
parten.  
 
Konsekvensbeskrivning  
Finansieringen av projektet kan finansieras genom att personalresurser frigörs inom hem-
tjänsten, motsvarande den kostnad som ersättningen till den anlitade parten utgör.  
 
 
Delges 
Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef Äldreomsorgen 

  



SÄTERS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-16 
Blad 

9 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 66 
 
 
Återrapportering om öppettider för dagverksamhet på Öhlinska villan 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Återrapportering om försöksverksamhet med utökade öppettiderna för dagverksamheten på 
Öhlinska villan.  
 
Under maj 2016 i samband med ny schemaperiod, upphör kvällsöppethållande tiderna att 
gälla. Anledningen är minskad efterfrågan och behovet av kvällsöppet kvarstår ej längre. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden fick 2015-11-12 information om försöksverksamhet med utökade öppetti-
derna för dagverksamheten på Öhlinska villan. Utökningen har gällt vardagar från dåvarande 
kl. 15.30 till kl. 19.00, under perioden 2015-11-01 – 2016-04-30. 
 
Dagverksamhet Öhlinska villan 
Dagverksamheten på Öhlinska Villan är för personer med någon form av demenshandikapp.  
Syftet med att förlänga öppethållandetiderna är att förbättra strukturen och innehållet under 
dagen för samtliga åldersgrupper och kön och för att kunna ge närstående i förekommande 
fall en mer sammanhängande avlastning. 
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Sn § 67 
 
 
Delgivningar  
 
Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

• Förvaltningsrättens dom 2016-05-18 i mål nr 245-16 avseende ekonomiskt bistånd  
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2016-05-23 i mål nr 1392-16 avseende ansökan om vård 
enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
- Förvaltningsrätten bifaller Socialnämnden i Säters kommuns ansökan om vård en-
ligt LVU 

• Förvaltningsrättens dom 2016-06-02 i mål nr 1462-16 avseende vård enligt Lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
- Förvaltningsrätten bifaller Socialnämnden i Säters kommuns ansökan om vård en-
ligt LVU 

• Förvaltningsrättens dom 2016-05-25 i mål nr 1614-16 avseende ekonomiskt bistånd 
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Kammarrättens beslut 2016-03-30 i mål nr 263-16 avseende personlig assistans; 
fråga om prövningstillstånd  
– Kammarrätten meddelat inte prövningstillstånd 

 
Övrigt 

• Konferensdeltagande april inom individ- och familjeomsorgen 
• Konferensdeltagande våren 2016 inom äldre- och handikappomsorgen 
• Språktolknämnden – protokoll från 2016-05-26 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (GNATL) 

(ATL) – protokoll från 2016-05-23 
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Sn § 68 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 
• Samtalsgrupper på Älvan enligt Rädda barnens material ”Snacka loss” 
• Aktiviteter under sommaren för ensamkommande barn/ungdomar 
• Avveckling av asylboende i Säter 
• Artikel i DN den 6 juli avseende omsorgsverksamheten i Säters kommun 
• Lokalt avtal avseende Ungdomsmottagning 
• Löner för kommunals medlemmar 
• Bemanning under sommaren 
• Delade turer på scheman har setts över 
• Information om IVO (Information om vård och omsorg) 

  



SÄTERS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-16 
Blad 

12 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 69 
 
 
Information om social samvaro och aktiviteter på Enbackagården 
 
Ärendebeskrivning 
Adriana Malmstedt, enhetschef Enbackagården, informerar om arbetet på Enbackagården 
med social samvaro och aktiviteter för de boende. 
 
På Enbackagården finns en aktivitetsgrupp som består av undersköterska/ombud från varje 
avdelning som tillsammans utgör en arbetsgrupp. Målet är att planera och utföra aktiviteter 
tillsammans med resten av personalen och de boende: 

• På Veckoschema: Församlingshemmet, promenadgrupp, musikunderhållning, sitt-
gymnastik, fredagsfika alt fredagsmys, aktivitetslådor 

• Vårschema: planeringsdagar, hönsgård , hotellfrukost, tur med Turis, cykelutflykter 
• Sommaraktiviteter: midsommarfest, grillfest, sommarutflykter, Säterdalen 27 juli,  

Lunån 17 augusti, Dammsjön, storbild i samlingsalen för ex. fotbolls EM, allsång på 
Skansen 

• Höstaktiviteter: filmkvällar, hotellfrukost, cykelturer, teaterföreställningar 
• Julaktiviteter: julbak, julbord, församlingsgården, anhörigfika advent 
• Tema inför hösten är att arbeta med hälsa för personalen. 
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Sn § 70  
 
 
Information om planering av nytt särskilt boende (SäBo) 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Mossberg, samhällsbyggnadschef, informerar om aktuell situation. 
 
Beslut är taget i kommunfullmäktige om att bygga ett nytt SäBo på 60-65 platser med möj-
lighet till expansion upp till 100 platser. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för det tekniska i boendet medan socialförvaltning-
en ansvarar för funktionen. Boendet har ett kostnadstak på 120 miljoner kronor. 
 
Fram till oktober 2017 ska samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen utreda 
samtliga förutsättningar för ekonomiska och verksamhetsmässigt framgångsrika koncept. 
Under arbetet kan yttranden från referensgrupper komma att hämtas in. 
 
En stor fråga kommer att vara placeringen som är ett politiskt beslut. 
Om allt löper väl kan ett nytt SäBo stå klart 2020. 
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Sn § 71    Dnr SN2016/0103 
 
 
Fördelning av avkastning från samlade fondmedel 

Socialnämndens beslut 
Medel från avkastning från de samlade fonderna beviljas enligt förslag. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Marianne Trana, utredare, har utifrån fastställda kriterier tagit fram följande förslag till för-
delning av avkastning på 40 000 kr från samlade fondmedel: 

 Sökande Ej sökt 
tidigare 

Sökt summa Förslag till  
utdelning 

1. Veronica Gustafsson  x 
2. Kim Almé  x 
3. Marianne Sköns x 
4. Alexander Nordström x 
5. Robert Boman   
6. Bengt Neogard  
7. Ronny Selander  
8. Anta Lindahl  
9. Roland Norberg   
10. Lars Ingvarsson   
11. RSMH-Hoppet  
 Summa: 40 000 kr 
 
Bakgrund 
De fonder som förvaltas av kommunen och som administreras av socialnämnden har en 
samlad avkastning på 40 000 kr att fördela innevarande år. Vid årets annonsering har 16 an-
sökningar inkommit inom föreskriven tid. 
 
Bedömningsgrunder 
Socialnämnden har i 122 §/990421 fastställt kriterier, som skall ligga till grund för utdelning 
av de samlade fonderna: 

• förebyggande arbete för barn i skolåldern från låg- till högstadiet, 

• till aktiviteter för psykiskt funktionshindrade/handikappade, där ersättningsformer 
saknas. 

Länsstyrelsen har vid tillsyn framfört synpunkter på socialnämndens kriterier. Synpunkterna 
betonade att utdelning inte ska ske till organisationer eller till sådana ändamål som kan och 
ska tillgodoses genom skattemedel i form av andra bidrag. 
 
 
Delges 
Bert Stabforsmo, ekonomichef 
Sökande 
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Sn § 72    Dnr SN2016/0117 
 
 
Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos 
minnesfond 

Socialnämndens beslut 
Ärendet återremiteras för förtydligande av förslag till fördelning av medlen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond som förvaltas av kommunen och som 
administreras av Socialnämnden har en samlad avkastning till en summa av 1 000 kr att för-
dela detta år. 
 
Minnesfondens medel vänder sig till personer med reumatisk sjukdom. Enbart ansökan med 
läkarintyg som bekräftar sjukdomen kan komma i fråga. 
 
Förslag på utdelning 
Utredaren föreslår att avkastningen på fördelas enligt följande: 

Sökande Ansökt summa Beviljas 
• Annika Halvarsson  

• Irma Svarf 

• Inger Johansson  

 Sa: 1 000kr 
 
 
Delges 
Bert Stabforsmo, ekonomichef 
Sökande 

  

milis
Rektangel
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Sn § 73 
 
 
Internkontroll  
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande statistik för verksamheterna: 

• Socialförvaltningen övergripande, ex sjukstatistik 

• Äldre- och handikappomsorg 

• Individ- och familjeomsorg 

• Hemsjukvården 

• Integrationen 

• LSS/Socialpsykiatri 

• Biståndsenheten 
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Sn § 74 
 
 
Arbete med sjukfrånvaro 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialchefen får i uppdrag att ta fram uppgifter om personalomsättning och ålders-
sammansättning för återrapportering till socialnämnden den 22 september. 

2. Socialnämnden uppmuntrar förvaltningen till förebyggande insatser. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen redovisar löpande till socialnämnden statistik för sjukfrånvaro. Vid da-
gens redovisning diskuteras den stadiga ökningen av den totala sjukfrånvaron som för april 
månad ligger på 9 %  
 
Socialnämnden önskar en närmare genomlysning av situationen. 
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