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Sn § 77 
 
 

Presentation av verksamhetsområdeschef för Integrationen 
 
Ärendebeskrivning 

Presentation av Jens Gustafsson, verksamhetsområdeschef för Integrationen  
sedan 20 juni 2016. Jens informerar även om nya regler kring ersättning from juli nästa år.  
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Sn § 78    Dnr SN2016/0074 
 
 

Ansökan om bidrag till Bris region Mitt 

Socialnämndens beslut 

BRIS beviljas bidrag med 22 250 kronor för år 2017. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
BRIS har för 2017 ansökt om bidrag med 22 250 kronor. Summan avser 10 kr per barn upp 
till 18 år i Säters kommun. 
 
Yttrande 
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen anger i sin  
bedömning: 
”BRIS har genom åren blivit en institution som är väl känd och de gör ett allt mer omfat-
tande arbete för barnens rättigheter. Barnens hjälptelefon är väl känd och har med åren ut-
vecklats genom BRIS-chatten och under 2014 lanserades hemsidan Bris.se BRIS är numera 
professionaliserad i stödarbetet vilket gör att stödverksamheten blivit mer tillgänglig samt 
kan ge ett mer kvalificerat stöd till de barn som söker hjälp. 
 
Det är viktigt att kommunens verksamhet kompletteras med en verksamhet där barn och 
ungdomar kan vara anonyma, en verksamhet som är välkänd bland barn och ungdomar, 
samt en verksamhet som är möjlig att nå på ett enkelt sätt. Medel finns avsatta i budgeten för 
detta. Bris har erhållit stöd från Säters kommun under många år. Det får anses som viktigt att 
tillstyrka det bidrag som BRIS ansökt om för sin fortsatta verksamhet.” 
 
 
Delges 
BRIS region Mitt 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom 
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Sn § 79    Dnr SN2016/0056 
 
 

Budgetuppföljning med preliminärt delårsbokslut 
 
Socialnämndens beslut 

Budgetuppföljning med delårsrapport läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning med delårsrapport 
t.o.m. 2016-08-31. 
Socialnämnden visar ett preliminärt överskott på ca 17,5 milj. kr. 
 
Kommentarer 

 Individ- och familjeomsorgen har färre barn och vuxna placerade än budgeterade. 
Överskott 1,7 milj. kr. 

 LSS/personlig assistans har avslutat ett par ärenden.  
Planen för ett nytt gruppboende flyttas till år 2017.  
Överskott 0,7milj. kr. 

 Vård och omsorg i ordinärt boende redovisar ett överskott på ca 2,1 milj. kr. p.g.a. 
minskad efterfrågan. 

 Integration har en uppbokad fordran till Migrationsverket på ca 15 milj. kr. 2016.  
Efter nytt avtal om 80 platser har antalet ungdomar till kommunen minskat.  
Grundersättningen betalas efter avtalet 1 600 kr/dygn/plats oavsett beläggning. 

 
En osäkerhetsfaktor är utfallet för Kommunals löneökningar 2016. 
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Sn § 80   Dnr SN2016/0154 

Uppföljning av placeringar av ensamkommande barn  

Socialnämndens beslut 

Ärendet bordläggs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Uppföljning av placeringar av ensamkommande barn. 
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Sn § 81 
 
 

Delgivningar  

Socialnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

 Förvaltningsrättens dom 2016-06-28 i mål nr 1488-16 avseende ekonomiskt bistånd 
– Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 Förvaltningsrättens dom 2016-06-28 i mål nr 1973-16 avseende ekonomiskt bistånd 
– Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och ändrar Socialnämndens beslut 

 Förvaltningsrättens dom 2016-06-20 i mål nr 518-16 avseende normberäkning  
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

 
Övrigt 

 Hjälpmedelnämndens protokoll 2016-05-26 

 Södra Dalarnas samordningsförbund – protokoll 2016-06-03 

 Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel  
– protokoll 2016-08-31 

 Artikel om Socialförvaltningen i Teknikboken 

 Konferensdeltagande 

 Tack från RSMH 
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Sn § 82 
 
 

Information från Personliga ombud 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Besök från Eva Nordin och Lotta Bergh som informerar om Personliga ombud. 
 
Personliga ombud 
Personliga ombud är ett stöd i vardagen för den som har en psykisk funktionsnedsättning 
som är omfattande och långvarig.  
 
Syftet är att hjälpa till att få den service och de insatser en person kan behöva. Det Personliga 
ombudet kan till exempel följa med till läkaren och/eller vara ett stöd vid kontakter med 
olika myndigheter. Hjälpen är kostnadsfri. 
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Sn § 83 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 § Kommunallagen  
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2016-06-01 – 2016-08-31. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2016-06-01 – 2016-08-31. 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansva-
rig handläggare. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 

 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 

 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 

 §§ 85-172 
 

Redovisning av socialförvaltningens tecknade avtal 2016-06-07 – 2016-09-14 

 Dnr 16-60 – 16-64, 16-72, 16-75, 16-80, 16-84, 16-86, 16-90, 16-91, 16-93 
 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-22 
Blad 

9 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 84 
 
 

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 § 85 
 
 

Verksamhetsinformation 
 
Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 

 Verksamheten under sommaren som har fungerat bra 

 Planerad vård och omsorgsutbildning via Dahlander 

 Planering för fördjupad samverkan mellan kommun och landsting 

 Återrapportering från chefskonferens i Tällberg 

 Revisionsgranskning avseende behörigheter och loggkontroll 
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Sn § 86    Dnr SN2016/0155 
 
 

Socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämndens delegationsordning, daterad 2016-09-22, fastställs. 

2. Delegationsordningen ska revideras en gång per år. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har tagit fram en ny delegationsordning. 
 
Socialnämnden har tidigare två delegationsordningar, en för äldre- och handikappomsorgen 
och en för individ- och familjeomsorgen.  
För att förtydliga och underlätta det dagliga arbetet har dessa två slagits ihop och komplette-
rats till den version som nu presenteras för socialnämnden för fastställande. 
 
 
Delges 
Verksamhetsområdeschefer 
Stab 
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Sn § 87    Dnr SN2016/0146 
 
 

Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar 

Socialnämndens beslut 

1. Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till kommun-
styrelsens arbetsutskott med följande förslag: 

 Förslag till länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar god-
känns. 

 Lokalt avtal ska tas fram som reglerar den lokala verksamheten och fastställer 
ansvars- och kostnadsfördelning mellan parterna. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag till överenskommelse om 
ungdomsmottagning till socialnämnden för yttrande. 
 
Bakgrund 
Region Dalarna har beslutat om länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottag-
ningar. 
Region Dalarna rekommenderar kommunerna och landstinget att godkänna länsövergri-
pande överenskommelse om ungdomsmottagningar samt teckna lokala avtal som reglerar 
den lokala verksamheten och fastställer ansvars-och kostnadsfördelningen mellan parterna. 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sn § 88    Dnr SN2016/0151 
 
 

Avgift för hjälpmedel 

Socialnämndens beslut 

1. Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta den nya hjälpmedelsav-
giften för LSS-och psykiatriboenden. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Synpunkter har kommit in till Hjälpmedelsnämnden beträffande hjälpmedelsavgiften 50 kr 
per månad för boende på LSS- och psykiatriboenden.  
Hjälpmedelsnämnden har därför åter igen tagit upp frågan och har beslutat att rekommen-
dera kommunerna att istället debitera hjälpmedelsavgifter enligt ”Hjälpmedelsavgift ordinärt 
boende”, d.v.s 150 kr per hjälpmedel.  
 
Bakgrund  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 att följa Hjälpmedelsnämndens förslag om ge-
mensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. Målet är att kommunernas avgifter inte ska 
skilja sig från varandra samt att de ska samspela med landstingets avgifter för att förenkla för 
medborgarna. Beslutet innebar bland annat att en generell hjälpmedelsavgift på 50 kr per må-
nad tillkom för omsorgstagare på särskilda boenden och på LSS- och psykiatriboenden från 
och med 1 mars 2016. 
 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
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Sn § 89    Dnr SN2016/0117 
 
 

Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos 
minnesfond 

Socialnämndens beslut 

Irma Svarf beviljas medel ur Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond, enligt 
förslag. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Utredaren föreslår att avkastningen på fördelas enligt följande: 

Sökande Ansökt summa Beviljas 

 Annika Halvarsson  0 kr 0 kr 

 Irma Svarf 5 000 kr  1 000 kr 

 Inger Johansson  6 000 kr 0 kr 

 Sa: 1 000kr 
 
Bakgrund 
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. 
 
 
Delges 
Bert Stabforsmo, ekonomichef 
Sökande 
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Sn § 90    Dnr SN2016/0133 
 
 

Arbete med sjukfrånvaro 
 
Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av personalomsättning och ålderssammansättning avseende socialförvaltningens 
statistik för sjukfrånvaro. 
 
Åtgärder är planerade både kommunövergripande och på förvaltningsnivå. 
Säters kommuns personalenhet kommer under hösten att aktivt arbeta med sjukfrånvaron i 
kommunen med bland annat stöd till chefer. 
Med start hösten 2016 kommer förvaltningsövergripande uppföljning att ske två gånger per 
år, i augusti och januari, med fokus på: 

• personer som under perioden varit sjukskrivna vid 4 eller fler tillfällen 

• personer som varit sjukskrivna i 60 eller fler dagar under perioden 

• åtgärd av närmsta chef 

 
Bakgrund 
Sn beslutade 2016-06-16 att uppdra till socialchefen att ta fram uppgifter om personalomsätt-
ning och ålderssammansättning för återrapportering till socialnämnden den 22 september. 
 
Socialförvaltningen redovisar löpande till socialnämnden statistik för sjukfrånvaro. Under 
året har en stadig ökning av den totala sjukfrånvaron kunnat redovisas.  
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Sn § 91    Dnr SN2016/0140 
 
 

Brister i underhållet av lokaler och utemiljö i kommunens särskilda boen-
den 

Socialnämndens beslut 

1. Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till  
Säterbostäder AB. 

2. Svar önskas från Säterbostäder AB senast den 14 november. 

3. Vid socialnämndens sammanträde den 20 oktober ska nuvarande avtal redovisas för 
socialnämnden. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har uppdragit till socialchefen att upprätta en skrivelse till Säterbostäder AB 
då det under flera år påtalats brister avseende underhåll av lokaler och utemiljö. 
 
 
Delges 
Säterbostäder AB - för svar 
Kommunstyrelsen - för kännedom 
Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef Äldreomsorgen 
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Sn § 92    Dnr SN2016/0141 
 
 

Finansiering av en gemensam nationell stödfunktion för utvecklingen av 
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 

Socialnämndens beslut 

1. I enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
medfinansiera en nationell stödfunktion på SKL för att stödja utvecklingen av en 
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 

2. Summan för Säters kommun är 3 900 kr per år. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
2016-06-17 inkommer skrivelse från SKL där de rekommenderar kommunerna att gemen-
samt finansiera ett fortsatt stöd till en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveckl-
ingen av en med kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 
 
Bakgrund 
Under 2016 upphör den statliga finansieringen av bl a utvecklingen av regionala samverkans-
och stödstrukturer, regionala utvecklingsledare, utvecklingsstöd till NSK-S (nationell samver-
kansgrupp för kunskapsstyrning inom socialtjänsten).  
 
Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som stödjer utvecklingen 
av en evidensbaserad praktik inom socialtjänstområdet. NSK-S ska underlätta dialog mellan 
huvudmän inom socialtjänst, samt mellan huvudmännen och de kunskapsstyrande myndig-
heterna. 
 
Stödfunktionen beräknas till 3 miljoner kr/år och fördelas på alla kommuner efter kommun-
storlek., vilket för Säter innebär det en årlig kostnad med 3 900 kr. 
 
 
Delges 
SKL 
Verksamhetsområdeschefer 
Inger Fendinge, ekonom  
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Sn § 93    Dnr SN2016/0110 
 
 

Rapport avseende ej verkställda beslut 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige 
och kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - 
LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 
För 2:a kvartalet 2016 har två beslut enligt LSS blivit rapporterade till IVO, som ej verk-
ställda inom 3-månadersgränden: 

4 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

150317  Platsbrist. Kommunen köper plats i familjehem. 

Personen har tackat ja till erbjudande om lägenhet.  

Inflytt kan ske den 1 september 

150828  Ej verkställt på grund av platsbrist.  
Pesonen bor i föräldrahemmet. 

160118  Ej verkställt på grund av platsbrist. Personen har 2016-06-
20 ansökt om förhandsbesked enligt LSS i Sala kommun. 

160329  Ej verkställt på grund av platsbrist 

 
Övrigt 

Nybyggnation av gruppbostad kommer att ske enligt beslut i socialnämnden. Planering pågår 
och byggnationen påbörjas under hösten och väntas bli färdigställt juli 2017. 
 

1 beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

160317  Tackat nej till erbjuden lägenhet 2016-06-17 då platsen 
inte var på det önskade boendet. 
Erbjuden lägenhet på det önskade boendet 2016-07-25. 
Personen tackar åter nej. 

 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-22 
Blad 

19 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 94    Dnr SN2016/0144 
 
 

Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort 

Socialnämndens beslut 

1. Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och nämnden vill särskilt 
lyfta fram frågan om bristande kommunikationer. 

2. Yttrandet översänds till samhällsbyggnadsnämnden. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har inbjudit kommunens nämnder att lämna synpunkter på för-
djupad översiktsplan för Gustafs tätort, Säters kommun. 
 
 
Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-22 
Blad 

20 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 95    Dnr SN2016/0153 
 
 

Kostnader för pensionärer vid hälsokontroll 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom biträdande socialchef Paula Jäverdals svar till brev-
skrivaren. 

2. Ärendet översänd enligt skrivarens begäran till kommunstyrelsen för yttrande. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
En skrivelse har kommit in med en fråga om vad kommunen kan göra för att förbättra kost-
naderna i samband med hälsokontroller. Brevskrivaren beskriver att kostnaderna inte går 
ihop med det man får i pension. 
 
Kostnader som räknas upp är: 

• Resa med färdtjänst 
• Läkarbesök 
• Prover 
• Recept 

 
Paula Jäverdal, biträdande socialchef har svarat brevskrivaren. I svaret beskriver Paula att 
kostnaderna är landstingets ansvar som kommunen inte kan påverka.  
Om personen har insatser från kommunen finns däremot en maxtaxa på 1 991 kr/månad. 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-22 
Blad 

21 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 96 
 
 

Äldreriksdagen 
 
Ärendebeskrivning 
Jenny Nordahl (SD) informerar att hon varit på Äldreriksdagen på Älvsjömässan i Stock-
holm. Hon saknade deltagare från Dalarna och uppmanar förtroendevalda och tjänstemän 
att ha aktiviteten i åtanke inför 2017. 
Förslag läggs att socialnämnden budgeterar för aktiviteten 2017. 
 
Äldreriksdagen 
Äldreriksdagen är en mötesplats för beslutsfattare med ansvar för vården och omsorgen om 
äldre. Äldreriksdagen tar bland annat upp frågor kring vård och omsorg, boende och miljö, 
trygghetsfrågor, kompetens, mat och social gemenskap. 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-22 
Blad 

22 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 97 
 
 

Tack från förtroendevald 
 
Ärendebeskrivning 
Fia Wikström (V), ersättare i socialnämnden tackar för sin tid i socialnämnden. 
Håkan Gustâv (L), ordförande, tackar Fia Wikström för hennes arbete i socialnämnden. 
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