
  

 

Socialnämnden    2016-12-15 

§ 134 Information från kommunens skuldrådgivare ............................................................................... 2 

§ 135 Budgetuppföljning ............................................................................................................................. 3 

§ 136 Verksamhetsplan 2017 ...................................................................................................................... 4 

§ 137 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning ................................................................... 5 

§ 138 Tolkservice – köptrohet till språktolknämnden ............................................................................ 6 

§ 139 Anmälan med klagomål mot hälso- och sjukvården  
  - dnr hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 8.2-33997/2016-3 .................................. 7 

§ 140 Val av ersättare till Tillgänglighetsrådet i Säters kommun ........................................................... 8 

§ 141 Verksamhetsinformation .................................................................................................................. 9 

§ 142 Information om Integrationen ...................................................................................................... 10 

§ 143 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen ........................................ 11 

§ 144 Delgivningar .................................................................................................................................... 12 

§ 145 Behörighet och loggkontroll Procapita VoO .............................................................................. 13 

§ 146 Internkontroll .................................................................................................................................. 14 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.30  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Håkan Gustâv, 2:e vice ordförande (L) 
Jan-Erik Steen (S)  
Eva Hjorth (S) 
Annette Berg (C)  
Mikael Hästö-Gustafsson (V)  
Astrid Widström (KD) 
Leo Thorsell (M) 

Tjänstemän Anette Wikblom, förvaltningschef 
Paula Jäverdal, biträdande förvaltningschef 
Inger Fendinge, ekonomiansvarig 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Sputnes (S), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Håkan Gustâv 

Justeringens  
plats och tid Säter, den 15 december 2016 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 139 

(Se sid 1 b för §§ 134-138 
och 140-146) 

 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Håkan Gustâv  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
 

2016-12-15 

Datum för  
anslags uppsättande 2016-12-15 

Datum för  
anslags nedtagande 2017-01-09 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  

a 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-13.00  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Håkan Gustâv, 2:e vice ordförande (L) 
Jan-Erik Steen (S)  
Eva Hjorth (S) 
Annette Berg (C)  
Mikael Hästö-Gustafsson (V)  
Astrid Widström (KD) 
Leo Thorsell (M) 

Tjänstemän Anette Wikblom, förvaltningschef 
Paula Jäverdal, biträdande förvaltningschef 
Inger Fendinge, ekonomiansvarig 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Kjell Hovd, skuldrådgivare, § 134 
Jens Gustafsson, verksamhetschef Integrationen, § 142 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Sputnes (S), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Håkan Gustâv 

Justeringens  
plats och tid Säter, den 15 december 2016 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 134-138, 140-146 

(Se sid 1 a för § 139)  Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Håkan Gustâv  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
 

2016-12-15 

Datum för  
anslags uppsättande 2016-12-15 

Datum för  
anslags nedtagande 2017-01-09 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  

 
  

b 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

2 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 134    Dnr SN2016/0187 
 
 

Information från kommunens skuldrådgivare 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kjell Hovd, skuldrådgivare, informerar om de nya skuldsaneringslagarna. 
 
Den 1 november 2016 träder Skuldsaneringslag (2016:675) i kraft  
Dessutom införs en helt ny skuldsaneringslag för företagare, Lag (2016:676) om skuldsane-
ring för företagare.  
Syftet med de nya lagarna är att fler evighetsgäldenärer ska få möjlighet att ansöka om och 
genomgå skuldsanering samt att företagare ska få förbättrade möjligheter till skuldsanering. 
 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

3 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 135    Dnr SN2016/0056 
 
 

Budgetuppföljning 

Socialnämndens beslut 

Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2016-11-30. 
Socialnämnden visar ett preliminärt överskott på ca 17,4 milj. kr. 
 
Kommentar 

 Övergripande - Alla utbildningsinsatser kommer inte att genomföras under året. 
En person har varit barnledig på 100% under maj-december. 

 Individ- och familjeomsorgen har färre barn och vuxna placerade än vad som är bud-
geterat för vilket ger ett överskott på 3 milj. kr.  

 Inom LSS-verksamheten är en köpt plats avslutad i augusti.  
Tillkommen är en köpt plats för 6 900 kr/dygn som ej finns budgeterat 2016. 
Ytterligare en köpt plats har tillkommit fr.o.m. 28 november till en kostnad av 8 500 
kr/dygn. 
Tre personliga assistent-grupper är avslutade vilket innebär en osäkerhet avseende 
övertalig personal. 
Planen för ett nytt gruppboende flyttas till år 2017. 

 Vård och omsorg i ordinärt boende (hemtjänst) redovisar ett överskott på  
ca 2,1 milj. kr. på grund av minskad efterfrågan. 

 Integration har en uppbokad fordran till Migrationsverket på ca 18,9 milj. kr. för 2016. 
Efter avtalet om 80 platser har antalet ungdomar till kommunen minskat. 
Grundersättningen betalas efter avtalet 1 600 kr/dygn/plats. Enligt avtalet så betalas 
grundersättningen ut oavsett beläggning. 

 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

4 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 136    Dnr SN2016/0185 
 
 

Verksamhetsplan 2017 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen upprättar en verksamhetsplan som konkretiserar de uppdrag som social-
nämnden anser viktiga utifrån sitt ansvarsområde samt de uppdrag som kommunfullmäktige 
tilldelat socialnämnden. Förvaltningens verksamhetsplan tar upp hur nämnden avser styra 
under 2017, vilka ekonomiska (och kvalitativa) konsekvenser det får och hur man avser att 
följa resultatet. 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

5 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 137    Dnr SN2016/0177 
 
 

Revidering av socialförvaltningens attestförteckning 
 
Socialnämndens beslut 

Reviderad attestförteckning daterad 2016-12-15 fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Attestförteckningen för socialförvaltningens verksamhetsområden är reviderad. 
Attestförteckningen revideras två gånger per år och vid behov. 
 
 
Delges 
Verksamhetschefer 
Stab 
Ekonomikontoret 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

6 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 138 
 
 

Tolkservice – köptrohet till språktolknämnden 

Socialnämndens beslut 

Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till språktolknämnden. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Språktolknämnden har vid sitt sammanträde den 24 november redovisat att medlemmarna 
upphandlar uppdrag från andra aktörer. 
I redovisningen anges att 16 % av tolkuppdragen i Säters kommun upphandlas via någon 
annan än språktolknämnden. 
 
Yttrande 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen, har yttrat sig i ärendet: 

”Det har framkommit att Individ och Familjeomsorgen avviker från avtalet 
med Tolkförmedlingen i Borlänge. 
Enligt den analys som gjorts inom IFO kan följande anges: 
 
Tolkförmedlingen i Borlänge är alltid den första kontakten som tas. 
Anledningen till att annan förmedling används är: 

- Det finns inte tolk tillgänglig 

- De tolkar som finns har inte rätt dialekt/språkgrupp. 

- Det har ibland varit svårt att få tolk med kort varsel. 

- Vi har fått rekommendation att undvika möten mellan 10-13 då det är 
den mest bokade perioden. 

- Tolkförmedlingen har varit dåliga på att återkoppla när tolk bokas med 
lång framförhållning. 

- I hedersärenden kan det vara att föredra att ha tolk från annan ort.” 
 
 
Delges 
Språktolknämnden 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

7 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 139    Dnr SN2016/0168 
 
 

Anmälan med klagomål mot hälso- och sjukvården - dnr hos Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO): 8.2-33997/2016-3 

Socialnämndens beslut 

1. Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till IVO som 
sitt svar. 

2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

______ 
 
 
Uppgifterna visas ej med hªnvisning till 25 kap 1Ä Offentlighets-ochsekretesslag(2009:400) 

 
 

 
Ansvarig handläggare 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Henriksson, Marianne 
 
 
Delges 
IVO 
Akten 
 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

8 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 140 
 
 

Val av ersättare till Tillgänglighetsrådet i Säters kommun 

Socialnämndens beslut 

Som ersättare för socialnämndens representant i tillgänglighetsrådet väljs Mikael Hästö-Gus-
tavsson, under perioden 2016-12-15 – 2018-12-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Val av ersättare efter Karin Malmkvist (V) till Tillgänglighetsrådet i Säters kommun. 
 
 
Delges 
Kommunkansliet 
Tillgänglighetsrådet 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

9 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 141 
 
 

Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 

 Arbete med renovering av badrum på Enbackagården 

 Strömavbrott i Säters innerstad och dess inverkan på nämndens verksamheter 

 Schemaförändringar på särskilt boende 

 Antalet ej verkställda beslut avseende särskilt boende har ökat 

 Bygget av en ny gruppbostad är ännu inte påbörjat 

 Olika alternativ till tomter för nytt särskilt boende har presenterats av samhällsbygg-
nadsförvaltningen 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

10 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 142    Dnr SN2016/0173 
 
 

Information om Integrationen 

Socialnämndens beslut 

Den nya organisationen för Integrationen fastställs och träder i kraft fr.o.m. 1 april 2017. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Jens Gustafsson, verksamhetschef Integrationen, informerar om planeringen för integrat-
ionsverksamheten anpassning till nya förutsättningar. 
 
Bakgrund 
Inflödet av nyanlända har genom regeringens nya lagar för asylsökande bromsats upp under 
2016. Prognosen för antalet asylsökande som beräknas komma till Sverige är av Migrations-
verket nedskriven till totalt ca 29 000 personer varav ca 2 400 beräknas vara ensamkom-
mande barn. 
Migrationsverket bedömer även att 2017 kommer att ha ett lågt antal asylsökande till Sverige 
beroende naturligtvis på en fortlöpande omvärldsanalys och framtida beslut av regeringen. 
 
Med anledning av detta behöver integrationsverksamheten ses över och anpassas till de nya 
förutsättningarna. 
Organisationen planeras enligt följande: 

 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

11 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 143 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2016-11-01 – 2016-11-30. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2016-11-01 – 2016-11-30. 
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 

 §§ 193 - 202 
 

Redovisning av socialförvaltningens tecknade avtal 2016-11-16 – 2016-12-06 

Inga avtal tecknade under perioden 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

12 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 144 
 
 

Delgivningar  

Socialnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

 Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2016-11-16, dnr 8.5-12022/2016, avse-
ende myndighetsutövning inom äldreomsorgen – Inspektionen för vård och omsorg 
avslutar ärendet 

 Förvaltningsrättens dom 2016-11-24 i mål nr 3240-16 avseende beslut om särskilt 
boende – Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

 
Övrigt 

 Protokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel – 
2016-11-22 

 Protokoll Hjälpmedelsnämnden – 2016-11-03 

 Protokoll Språktolksnämnden – 2016-11-24 

 Tack för besök - Enbackagården 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 
Blad 

13 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 145   Dnr SN2016/0120 
 
 

Behörighet och loggkontroll Procapita VoO 

Socialnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att verkställa kommunstyrelsens uppdrag till socialnämnden med 
åtgärder för att komma till rätta med hanteringen av åtkomstkontroll. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Genomgång av kommunstyrelsens yttrande med uppdrag till socialnämnden om åtgärder för 
att komma till rätta med hanteringen av åtkomstkontrollhandlingsplan med förslag till åt-
gärdsplan. 
 
Bakgrund 
KPMG har av revisorerna i Säters kommun haft i uppdrag att granska hanteringen av behö-
righeter och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade verksamhetsstöd avgränsat till 
Procapita HSL (del av Procapita VoO), vid socialförvaltningens hälso- och sjukvårds-
team/Hemsjukvården. 
 
Man har granskat styrdokument, analyserat kontoinformation och loggar från Procapita, an-
ställningsdata från PA-systemet samt utdrag ur kommunens katalogtjänst.  
Granskningen har varit inriktad mot att avgöra om tilldelningen av behörigheter följer de sty-
rande dokumenten och via analysen bedöma efterlevnaden av dem. Hur kontroll av loggad 
information utförs har särskilt analyserats. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en analys av den rapport som remitterades, samt 
därefter tagit fram ett förslag till yttrande i ärendet. I samband med detta har en dialog förts 
mellan tjänstemän vid socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Det har i ana-
lysen tydliggjorts att informationssäkerhetsarbetet är en kommunövergripande fråga, där 
granskningen ses som en mätning av efterlevnaden av informationssäkerhetsarbetet i stort.  
 
Kommunstyrelsens ger i sitt yttrande även uppdrag, med handlingsplan, till socialnämnden 
för att komma till rätta med bristerna i informationshanteringen. Eftersom informationssä-
kerhetsarbetet är en övergripande fråga avstår socialnämnden från att yttra sig, och hänvisar 
istället till kommunstyrelsens yttrande i frågan.  
 
Kommunstyrelsens uppdrag till socialnämnden beslutas den 13 december. 
 
 
Delges 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum 
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Blad 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 146    Dnr SN2016/0165 
 
 

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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